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ن هااااااذا العماااااال البح ااااااي المتم اااااال  ااااااي أ روحااااااة دكتااااااورا  تحاااااا  أ، أصاااااار  باااااامغمــــــولي نســــــرينأنااااااا الباح ااااااة 

ــــة عنااااوان   ــــة للمؤسســــات االقتصــــادية الجزائري دور الــــذكاء االقتصــــادي فــــي الرفــــع مــــن التنافســــية الدولي

، و المقااااادم  ااااااي ساااااابيل نيااااال  ااااااهادة دكتااااااورا  ال ااااااور -عنابــــــةFertial-ل دراســــــة حالــــــة مؤسســــــة فرتيــــــا

ث. تحاااا  مساااالوليتي الثاملااااة حيااااث أنااااج عماااال  ياااار مقاااادم سااااواء جاااازء منااااج أو كلااااج لملسسااااا  علميااااة ال الاااا

 أخرى لنيل  هادة أثاديمية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 قال هللا تعاىل:

 

 ﴿ ُ يَن ُآوتُوا الِْعْْلَ َدَرَجاٍت َواَّلله ِ َمنُوا ِمنُُْكْ َواَّله يَن آ َ ِ ُ اَّله  ﴾ِبَما تَْعَملُوَن َخِبير يَْرفَعِ اَّلله

 11سورة المجادلة اآلية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 إهــــــــــــــــــداء 
 

 تعلم فليس المرء يـولد عالمـا                 وليس آخذ العلم كمن هو جاهل
 

 فالجهل قبل الموت موت ألهله                 وأجسـامهم قبل القبور قبـورا
 
 

 كري ، إليك يا من أنعم  علي بنعمة العقل و جعلتني ان ق بأحلى العبارا  و إليك الهي كل حمدي و 
" و ما يستوي األعمى أثرمتني بعلى العلم و النور  بهما نحقق ذواتنا و حياتنا . كما يقول المولى عز وجل  

 .و البصير ، و ال الظلمات و ال النور " 
 

الاااااااااى بسااااااااامة الحيااااااااااة و سااااااااار  و  بالبياااااااااا الاااااااااى القلااااااااا  الناصااااااااا  ، الاااااااااى رماااااااااز الحااااااااا  و بلسااااااااام ال ااااااااافاء
 ......والدتي الحبيبة ....الوجود ............................................

 
م لنا ، من احمل اسمج بكل ا تخار الى من علمني الع اء بدون انتظار.....الى الى من كل   اناملج ليقد 

د لي  ، لحظة سعادة  الى القل  و ريق العلم الى من حصد اال واك عن دربي ليمه 
 الثبير................................................................والدي العزيز 

 
 ............اخواني .......الى القلو  ال اهرة الرقيقة و النفوس البريئة الى رياحين حياتي.........

 
 

 .األخوة والو اء أصدقائي وصديقاتي و ي الصداقةوأخيرًا أختم  كري وتقديري للذين س ر  معهم أروع معان
 
 

 . القدير أن ال يضي  لهم أجراً  وختامًا أعتذر لمن  اتني ذكر  ولم أتمكن من  كر  سائل هللا العلي
 ن يكون  يج الخير و المنفعة لمن ي ل  عليجأاليكم جميعا اهدي بح ي هذا آملة 

 وصحبج تسليماً هللا وسلم علي سيدنا محمد وعلى آل محمد  وصلى
 ولي التو يق وهللا

 

 



 

 شكـــــــر و تقديــــــر
 

ْعَمَتكَ  َأْ ُكرَ َأْن  َأْوز ْعن ي َر     َ َوَقال﴿ ي وَ  َتْرَضا ُ  َصال ًحا َ َأْعَملَوَأْن  َوال َديَّ  َوَعَلى   َّ َعَلي َأْنَعْمَ  الَّت ي  ن  ْلن   َأْدخ 
كَ   ي  ب َرْحَمت كَ  َباد  يَن ﴾ ع  ال ح   الصَّ

(١٩)سورة النمل، اآلية   
 

روا  احمد    و قال رسول هللا صلى هللا عليج و سلم  )ال ي كر هللا من ال ي كر الناس(    صدق رسول هللا
 و البخاري و صححج األلباني 

 
م اسمى آيا  ال كر و االمتنان و التقدير و المحبة الى الذين حملوا اقدس رسالة  ي  و قبل أن نمضي نقد 

 ...الحياة....
 الى الذين بذلوا جهودا كبيرة  ي بناء جيل الغذ لتبعث االمة من جديد

 الى الذين مهدوا لنا  ريق العلم و المعر ة........
 

الى جمي  اساتذتنا اال اضل  ي كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة محمد خيضر 
كما أن ال كر موصول الى استاذنا الفاضل  مختار عنابةبسكرة و الى كا ة األساتذة بجامعة باجي 

 البرو يسور بن  اب  علي 
استاذنا الم رف بجامعة محمد خيضر بسكرة، لما قدمج لي  خليفي عيسىو أتقدم بخالص ال كر للدكتور 

 من مساعدة  ي تو ير العديد من المصادر و مساندتي  وال  ترة انجاز اال روحة و من إر ادا  و نصائح
 قي مة زاد   ي عملي 

و أتقدم بال كر الجزيل لجمي  األساتذة الذي ساهموا بتحكيم االستبانة، لما كان إلر اداتهم من النف  و الفائدة 
  ي هذ  الدراسة.

الذين قاموا بتعبئة االستبانة و اخص  عنابة بمؤسسة فرتيالكما أتقدم بال كر الى جمي  المدراء العاملين 
الذي لم يبخل علي بنصح او ار اد،  جزا  هللا كل خير، و  فوزي بوشلوخبالتقدير و ال كر الى السيد محمد 

 ادامج هللا ذخرا للو ن و اهل العلم.
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 235 عنابة Fertialبمؤسسة فرتيال  SIVCالفرع الثالث: سيرورة نظام معلومات اليقظة التجارية 

 238 عنابة Fertialلمؤسسة فرتيال سية المبحث الثالث: الوضعية التناف

 239 عنابة Fertialنظرة تشخيصية حول تنافسية مؤسسة فرتيال  المطلب األول:

 240  في السوق الداخلية عنابة Fertialفرتيال  الفرع األول: مؤسسة

 275 في السوق الخارجية عنابة  Fertialثاني: مؤسسة فرتيال الفرع ال

 246 تنافسيةال تهابيئ و عنابة  Fertialفرتيال  : مؤسسةالفرع الثالث

 257 إجراءات الدراسة الميدانية المبحث الرابع: 

 257 المطلب األول: منهج الدراسة الميدانية 

 252 الفرع األول: أدوات الدراسة الميدانية 
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 256 الفرع الثاني: مجتمع الدراسة

 257 الفرع الثالث: عينة الدراسة

 255 ع: اختيار عينة الدراسةالفرع الراب

 257 الفرع الخامس: توزيع استبانة الدراسة

 257 الفرع السادس: متغيرات و نموذج الدراسة

 277 الفرع السابع: أساليب المعالجة اإلحصائية 

 272 (Reliability and Validity)المطلب الثاني: قياس صدق أداة الدراسة و ثباتها 

 Reliability  278 ة الدراسةالفرع األول: صدق أدا 

 Validity  277 الفرع الثاني: ثبات أداة الدراسة

 Normality Distribution Test 279المطلب الثالث: اختبار اعتدالية التوزيع 

 277 : نتائج التحليل االحصائي و اختبار فرضيات الدراسةخامسالمبحث ال

 277 وفق البيانات الشخصية و الوظيفية الوصف االحصائي لعينة الدراسةالمطلب األول: 

 278 ديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس -الفرع األول: تحليل الخصائص السوسيو

 278 ديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر-الفرع الثاني: تحليل الخصائص السوسيو

 276 ة ألفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي ديمغرافي-الفرع الثالث: تحليل الخصائص السوسيو

 277 ظيفيالمنصب الو ديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب متغير -الفرع الرابع: تحليل الخصائص السوسيو

 274 ديمغرافية ألفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات األقدمية -الفرع الخامس: تحليل الخصائص السوسيو

 277 ني: التحليل االحصائي الوصفي لمجاالت الدراسة المطلب الثا

 277 الفرع األول: تحليل فقرات محاور مجال الجزء األول الستبانة الدراسة )نظام الذكاء االقتصادي( 

تحليل فقرات محاور مجال الجزء الثاني الستبانة الدراسة )الوضعية التنافسية و تطور المؤسسة الفرع الثاني: 
 الدولي(   على الصعيد

895 

 877 المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة و النتائج المتوصل اليها المطلب الثالث: 

 872 الفرع األول: االختبار االحصائي لفرضيات الدراسة 

 361 الدراسة االحصائيةالفرع الثاني: نتائج 

 364 خالصة الفصل

 367  الخاتمة العامة
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 فهرس الجداول 

 رقم الصفحة عنوان الجدول  الجدول رقم
I. 10  33 االستراتيجيةممثلو عملية اليقظة 

II. 01 90 مجاالت تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة 

II. 02 104 مجموعة االستراتيجيات العالمية 

II. 03 109 حقوق و وواجبات عقد الترخيص 

II. 04 125 وظائف نظام الذكاء االقتصادي 

III. 01 162 كاء االقتصاديمحاور و خصائص النموذج الياباني للذ 

III. 02 183 الجهود المبذولة في مجال الذكاء االقتصادي 

III. 03 215 وزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النموأ 

III. 04 ( 2014-2008ترتيب الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي خالل الفترة) 216 

IV. 01 تقسيمات عمال مؤسسة فرتيال Fertial 233 عنابة حسب المنصب الوظيفي 

IV. 02  التكامل بينOHSAS 18001  وISO 14001  وISO 9001 255 

IV. 03 تطور صادرات مؤسسة فرتيال Fertial 255 عنابة 

IV. 04 الحصص السوقية لمؤسسة فرتيال Fertial  255  عنابة في السوق الدولية 

IV. 05 216 2014لسنة  السوق العالمية لمادة االمونياك 

IV. 06 251 توزيع أفراد عينة الدراسة 

IV. 07 248 لفقرات المحور األول الستبانة الدراسة  عامل االرتباطم 

IV. 08 245 لفقرات المحور الثاني الستبانة الدراسة معامل االرتباط 

IV. 09 241 لفقرات المحور الثالث الستبانة الدراسة معامل االرتباط 

IV. 10 245 لفقرات الجزء الثاني الستبانة الدراسة نتائج االتساق الداخلي 

IV. 11 245 كرونباخ لقياس ثبات االستبانةمعامل ألفا  ختبارنتائج ا 

IV. 12  اعتدالية التوزيع نتائج اختبارOne- Sample Kolmogorov-Smirnov 
test 

259 

IV. 13 256 مدلوالت قيم الوسط الحسابي 

IV. 14 252 الخصائص الشخصية و الوظيفية ألفراد عينة الدراسة 

IV. 15 255 ةقرات المحور األول الستبانة الدراسبف استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة 

IV. 16 392 اسةبفقرات المحور الثاني الستبانة الدر  استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة 

IV. 17 395 اسةبفقرات المحور الثالث الستبانة الدر  استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة 

IV. 18 ( المتوسط الحسابي و قيمة االحتمالSigلجميع محا ) ور نظام الذكاء
 االقتصادي

391 
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IV. 19 394 ةبفقرات الجزء الثاني الستبانة الدراس استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة 

IV. 20  نتائج اختبارOne Sample T Test 362 الختبار الفرضية األساسية األولى 

IV. 21  نتائج اختبارOne Sample T Test 363 الختبار الفرضية الفرعية األولى 

IV. 22  نتائج اختبارOne Sample T Test 368 الختبار الفرضية الفرعية الثانية 

IV. 23  نتائج اختبارOne Sample T Test 365 الختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

IV. 24  نتائج تحليل االرتباط الخطي البسيط بين نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية
 عنابة دوليا Fertialمؤسسة فرتيال 

364 

IV. 25 ئج تحليل االرتباط الخطي بين بعد اليقظة االستراتيجية و تنافسية مؤسسة نتا
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

329 

IV. 26  نتائج تحليل االرتباط الخطي بين بعد حماية اإلرث المعرفي و تنافسية مؤسسة
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

322 

IV. 27 سية مؤسسة التأثير و تناف نتائج تحليل االرتباط الخطي بين بعد نشاط الضغط و
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

328 

IV. 28  نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير نظام الذكاء االقتصادي
 عنابة دوليا Fertialعلى تنافسية مؤسسة فرتيال 

325 

IV. 29 328 نتائج تحليل التباين للمعالم المّقدرة لنموذج االنحدار الخطي البسيط 

IV. 30  نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على
 المتغير التابع

332 

IV. 31 338 نتائج تحليل التباين للمعالم المّقدرة لنموذج االنحدار الخطي المتعدد 

IV. 32  نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية على
 عنابة دوليا Fertialسسة فرتيال تنافسية مؤ 

334 

IV. 33 339 نتائج تحليل التباين للمعالم المّقدرة لنموذج االنحدار الخطي البسيط 

IV. 34  نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير حماية اإلرث المعرفي على
 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

341 

IV. 35 342 لمعالم المّقدرة لنموذج االنحدار الخطي البسيطنتائج تحليل التباين ل 

IV. 36  نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير نشاط الضغط و التأثير على
 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

345 

IV. 37 346 نتائج تحليل التباين للمعالم المّقدرة لنموذج االنحدار الخطي البسيط 

IV. 38  التباين األحادي تحليلOne Way ANOVA  للفروق في المتغيرات تعزى
 للجنس

350 

IV. 39  تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA  للفروق في المتغيرات تعزى
 للعمر

352 

IV. 40  تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA  للفروق في المتغيرات تعزى
 للمؤهل العلمي

354 
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IV. 41  تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA  للفروق في المتغيرات تعزى
 للمنصب الوظيفي

356 

IV. 42  تحليل التباين األحاديOne Way ANOVA  للفروق في المتغيرات تعزى
 لسنوات األقدمية

358 

IV. 43 359 ملخص اختبار صحة فرضيات الدراسة 

 

األشكال فهرس  

 رقم الصفحة عنوان الشكل  الشكل رقم
I. 10 10 المعلومات مختلف مصادر و طرق الحصول على 
I. 10 17 أعمدة الذكاء االقتصادي 
I. 10 22 مستويـات الذكـاء االقتصــادي 
I. 10  النموذج المرجعي لعملية اليقظة حسبLESCA Humbert 36 
I. 10 39 شبكات متخصصي و خبراء اليقظة 
I. 10  48 باالستراتيجيةربط نظم معلومات األنشطة 
II. 10 65 أهداف التنافسية 
II. 10 ل لمحددات القدرة التنافسية وفق بورتر النظام المتكامPorter 75 
II. 10 )تحليل هيكل الصناعة )نموذج قوى التنافس الخمسModèle de M.Porter 82 
II. 04  106 حل عملية التدويلامر 
II. 05 120 حاجة المؤسسات لنظام ذكي 
II. 06 126 لماذا الذكاء االقتصادي في المؤسسة ؟ 
II. 07 128 ةاسهامات الذكاء االقتصادي للمؤسس 
II. 08 132 مصلحة الذكاء االقتصادي تحت سلطة اإلدارة العامة 
II. 09 133 الذكاء االقتصادي من خالل وحدة عملياتية 
II. 10 134 الذكاء االقتصادي ضمن وحدات مختلفة في المؤسسة 
II. 11 134 موقع الذكاء االقتصادي في المؤسسة 
II. 12 140 عالقة الذكاء االقتصادي بالحوكمة 
II. 13 144 لمرتبطة بالذكاء االقتصاديالمفاهيم ا 
II. 14 145 مخطط موقع اليقظة ضمن نظام الذكاء االقتصادي 
II. 15  146 خطوات دراسة السوق 
III. 01 163 لمنظومة اليابانية العامة للذكاء االقتصاديا 
III. 02 165 للذكاء االقتصادي المنظومة العامة االمريكية 
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III. 03 195 ئرالنظام الوطني للمعلومات االقتصادية في الجزا 
III. 04 197 المنظومة الوطنية المقترحة لممارسة الذكاء االقتصادي في الجزائر 
IV. 01  فرتيالعملية انتاج منتج االمونياك بمؤسسة Fertial 232 عنابة 
IV. 02  فرتيال تطور الحصة السوقية لمؤسسةFertial 241 في السوق الوطنية عنابة 
IV. 03  توزيع أسمدة مؤسسة فرتيال شبكةFertial 242 ابة عبر القطر الوطنيعن 
IV. 04  فرتيالاستثمارات مؤسسة Fertial 243 2011لسنة  عنابة 
IV. 05  فرتيالتطور إنتاجية العمل في مؤسسة Fertial 244 عنابة 
IV. 06  توزيع مراكز تخزين مؤسسة فرتيال شبكةFertial 247 عنابة عبر القطر الوطني 
IV. 07 ؤسسة فرتيال تطور عدد الشكاوي المرتبطة بجودة منتجات مFertial 248 عنابة 
IV. 08  فرتيالتطور صادرات مؤسسة Fertial 285 (2001-2014خالل الفترة ) عنابة 
IV. 09  فرتيالالحصة السوقية لمؤسسة Fertial  285  عنابة في السوق الدولية 
IV. 10  222 2014ترتيب أهم الدول المصدرة الرئيسية لمادة األمونياك لسنة 
IV. 11 277 راد الدراسة حسب النسب المئويةتوزيعات عينة أف 
IV. 12  توزيعات استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيالFertial 277 عنابة 
IV. 13  استبانات الدراسة المسترجعة من أفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيالFertial 275 عنابة 
IV. 14 258 نموذج الدراسة المقترح 
IV. 15 259 راسة حسب متغير الجنستوزيع أفراد عينة الد 
IV. 16 259 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر 
IV. 17 258 المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 
IV. 18 252 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المنصب الوظيفي 
IV. 19  257 سنوات األقدميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 
IV. 20 998 االنحدار الخطي البسيط منحنى 
IV. 21 336 منحنى االنحدار الخطي المتعدد 
IV. 22 )340 منحنى االنحدار الخطي البسيط  )شكل االنتشار 
IV. 23 )344 منحنى االنحدار الخطي البسيط )شكل االنتشار 
IV. 24 )997 منحنى االنحدار الخطي البسيط )شكل االنتشار 
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 قائمة المالحق

ملحقرقم ال عنوان الملحق   

 (01) االقتصادي للذكاء الفرنسي الجهاز 896

الرائدة حسب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية قائمة المؤسسات الجزائرية المصدرة  892
Algex 

(02) 

 (03) الجغرافية المنطقة حسب الجزائرية المصدرة المؤسسات تقسيم 893

 (04) المصدرة القيمة حسب الجزائرية المصدرة المؤسسات تقسيم 898

 Fertial (05)منتجات مؤسسة فرتيال  895

 Fertial  (06)الهيكل التنظيمي لمؤسسة فرتيال  891

 Fertial (07)الهيكل التنظيمي لمؤسسة فرتيال  895

 (08) رسالة تحكيم استبانة الدراسة 894

 (09) قائمة لجنة التحكيم 895

 (10) استبانة الدراسة باللغة العربية 869

 (11) استبانة الدراسة باللغة الفرنسية 865

 Fertial (12)بمؤسسة فرتيال سيرورة نظام اليقظة االستراتيجية  826

 Fertial (13)أنواع مصادر معلومات اليقظة بمؤسسة فرتيال  822

Fertial (00)بمؤسسة فرتيال عملية االستهداف وثيقة  823  

Fertial (00)مؤسسة فرتيال عنابة تتبع متيقظو وثيقة  828  

Fertial (00)المجمعة من قبل مؤسسة فرتيال مصادر المعلومات عرض وثيقة  825  

Fertial (01)مؤسسة فرتيال متتبعو وثيقة  821  

 LESCA (18)من خالل منهجية  Fertialنظام اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال  821

 Fertial (19)مصادر معلومات اليقظة بمؤسسة فرتيال  825

 Fertial (20)فرتيال القوة البيعية لمؤسسة  824

 Fertial (21) يع مؤسسة فرتيال عنابةشبكة توز  825

 (22) موزعة عبر القطر الوطني Fertial مخازن مؤسسة فرتيال عنابة 825

 (23) زبائن -لتقييم إرضاء موزعين Fertialاستمارة منجزة من قبل مؤسسة فرتيال  839

 (24) لتقييم إرضاء الفالحين Fertialاستمارة منجزة من قبل مؤسسة فرتيال  836

(00) غير المطابقة الى المنتجات المباعةالمنتجات نسبة  832  

 Fertial (26)المتحصلة عليها مؤسسة فرتيال  9001 شهادة اإليزو 833

 Fertial (27)المتحصلة عليها مؤسسة فرتيال  14001 شهادة االيزو 838

 Fertial (28)المتحصلة عليها مؤسسة  ISO18001شهادة اإليزو  835

 Fertial (29)المتحصلة عليها مؤسسة  ISO/CEI 17025شهادة اإليزو  831
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 (30) تجة من االمونياك خالل السنواتالمرونة في زيادة الكميات المن 835

 Fertial (31)تطور رقم اعمال مؤسسة فرتيال  835

 (32) 2014-2010النمو السنوي للحصة السوقية للجزائر في الصادرات العالمية  834

 (33) 2014البلدان المصدرة لمادة االمونياك لعام  835

 (34) ألولىالختبار الفرضية األساسية ا  One Sample T-Testنتائج اختبار  889

 (35) الختبار الفرضية الفرعية األولى  One Sample T-Testنتائج اختبار  889

 (36) الختبار الفرضية الفرعية الثانية  One Sample T-Testنتائج اختبار  886

 (37) الختبار الفرضية الفرعية الثالثة  One Sample T-Testنتائج اختبار  886

ما بين نظام الذكاء االقتصادي و  Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار  882
 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

(38) 

الشكل االنتشاري للعالقة االرتباطية الخطية البسيطة ما بين نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية  882
 مؤسسة فرتيال عنابة

(39) 

ظة االستراتيجية و ما بين اليق Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار  883
 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

(40) 

االرتباط الخطي البسيط ما بين اليقظة ختبار ال Scatter plot diagramالتمثيل البياني  883
 االستراتيجية و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

(41) 

ي و ا ما بين حماية اإلرث المعرف Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار  888
 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

(42) 
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 ملخص ال
 حةد الخ ةاراا الءةرورإ   ن مبةاد  الةذءال اتصسدةادل الةذل  دةبل   ةء  حاولنا من خالل هذه الدراسة  سسةط ا الءةول  طة     

لةةد ي سنا سةة   المتسسةةاا الة ايرإةة   ةة   الدراسةة  سطرصةةا لةةي  ءةةن الحسم ةة  لسحبقةة  الببةةال و اتسةةسمرارإ  و البةةدر.  طةة  المنا سةة  
 لةة   حةدآل اال ةةاا الحدقنة  الن ةةت. و المسمنطة   ةة  ناةاي الةةذءال اتصسدةادل الةةذل   ةد الم سةةا   للطةو خءةي المسةسةداا الراهنةة  بةا

األساسةةة  لس  إةةة  الموصةةةي السنا سةةة  لطوحةةةد. اتصسدةةةاد    وةةةر سطةةةوإر المنسةةةةاا و الخةةةدماا  و ذلةةة  مةةةن خةةةالل دراسةةة  احةةةدآل 
 حروصاا المتسساا اتصسداد   الة ايرإ  المددر. و الرايد. خارج صطاع الم

وةقن بسة ط  و مس ةدد. و  الصة  ستنقرإة  ( 0980ةةدا صةدرا وةةة  سودطا الدراس   ل  نسايج  صةرا ووةةود  الصة  ارسبةاي صو ة      
  دول ةاالمتسسة   و سنا سة    با  اسسراسقة    حما   اإلرث الم ر   و ن اي الءغا و السةتنقر( م اققر نااي الذءال اتصسدادل 

وةقن اسةسةاباا المبحةونقن %5دراس  السطو ب    نه ت سوةد  ةرو  ذاا دتلة   حدةاي    نةد مسةسوآل م نو ة  ءما و اهرا نسايج ال
حةةول  نةةر ناةةاي الةةذءال اتصسدةةادل  طةة  ر ةةس سنا سةة   المتسسةة  دول ةةا س ةة آل لطمسغقةةراا الوا   ةة  و ال خدةة    الةةةن   ال مةةر  

 المته  ال طم   المندب الوا    و سنواا األصدم  (  
أنشطة الضغط و التأثير، نظام المعلومات، ، اإلرث المعرفي، االستراتيجيةمات المفتاحية: الذكاء االقتصادي، اليقظة الكل

 افسية المؤسسة.تن العولمة،
Résumé 

 

   L’objectif de cette thèse est de jeter la lumière sur les principes de l'intelligence économique, 

qui est devenu une condition nécessaire et  inévitable pour assurer la survie, la continuité et la 

compétitivité des entreprises. Nous avons choisis une entreprise algérienne hors secteur 

hydrocarbure pour étudier le système d’intelligence économique.  

     Les résultats ont montrés une très forte corrélation qui a été estimée de 0,980 entre la 

compétitivité internationale de l’entreprise et les items d’intelligence économique (veille 

stratégique, protection du patrimoine immatériel, activité d’influence et de lobbying).  Nous 

relevons aussi un non significativité statistique avec un seuil de 5% entre l’impact du système 

d’intelligence économique et les variables en relation avec le genre, âge, niveau d’instruction, 

poste occupé et ancienneté. 

Mots-clés: intelligence économique, veille stratégique, patrimoine immatériel, activités de 

d'influence et de lobbying, système d'information, mondialisation, compétitivité de l’entreprise. 

 

Abstract 

   The aim of this thesis is to shed light on the principles of economic intelligence, which has 

become a necessary and unavoidable condition for survival, continuity and competitiveness. We 

study a economic intelligence process in Algerian firm outside hydrocarbon sector. 

 The results showed a strong correlation of 0.980 between the international competitiveness of 

the firm and economic intelligence items (business intelligence, cognitive heritage protection, 

pressure activity and influence). We also note a non-statistical significance with a threshold of 

5% between the impact of economic intelligence system and variables related to gender, age, 

education level, occupation and position held. 

Keywords: economic intelligence, business intelligence, cognitive heritage, lobbying activities and 

influence, information system, globalization, company's competitiveness. 
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طور حضاري جديد يسوده العلم و تقوده المعرفة، و ذلك  إلىالثانية انتقال اإلنسانية  لفيةاألنهاية شهدت    
بفضل الثورة العلمية و التكنولوجية و خاصة الثورة المعلوماتية التي وظفت مختلف التكنولوجيات الجديدة 

و األصعدة، و هو ما ساهم في ظهور  تحوالت جذرية على كافة المستويات إحداثلإلعالم و االتصال في 
في عصرنا الراهن، تواجه نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على االستثمار في المعلومات و المعارف.  ف

اقتصاد  إلىكل مؤسسة اقتصادية تغيرات كبرى ناجمة عن عولمة األسواق، االنتقال من اقتصاد اإلنتاج 
 م تكنولوجيا المعلومات و االتصال.  المعرفة، ظهور المجتمع المعلوماتي و تعمي

و عليه فإن تسارع التغيرات االقتصادية و اختالل موازين القوى أدى الى ازدياد الطلب على المعلومات،    
ن المعلومة اليوم أصبحت رمزا للتفوق و التمّيز بين المؤسسات االقتصادية، فحياة المنتجات تتقلص و أذلك 

ت ضحأكبر، و المنافسة تزداد حدة في اطار سوق عالمية أوسع، كما أرعة التقنيات الحديثة تتطور بس
ن ما يحدث الفرق بينها إالمعلومة تدخل في صميم الحياة اليومية و المهنية، فبالنسبة للمؤسسات االقتصادية ف

ها و حداث الخارجية، و على تلقي إشارات و تحليلها قبل غير و بين غيرها هو قدرتها على التكّيف مع األ
هذه المهارات هي التي تكسبها القيمة و الميزة التنافسية التي تضمن من خاللها االستمرارية و التطور في 

 مجال نشاطها.

و ضمن هذا الصدد برزت سمات العالم الجديد التي تجتاحه التنافسية كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل    
رفع تنافسيتها على الصعيد الوطني و الدولي لن يكتمل  فنجاح المؤسسة في مواجهة المنافسة والمؤسسات، 

اال بإدراكها لحجم امكانياتها و العمل على تعزيزها من خالل تثمين ما هو إيجابي و معالجة ما هو سلبي و 
و أضحى مستقبل الحفاظ على بقائها و تفوقها على المنافسين من خالل الدراسة و التحليل للبيئة الخارجية. 

االقتصادية الجزائرية يتوقف على مدى استشعارها و مواجهتها للمستجدات و التهديدات البيئية المؤسسات 
كون ان الجزائر جزء ال يتجزأ من الخارطة  الحاصلة و المحافظة على موقعها التنافسي تطوره و دعمه.

ثقافية و االقتصادية للعالم، شهدت هي األخرى تحوال في بيئتها االقتصادية و االجتماعية و ال
 التجارية،...الخ. 

تقتضي مواجهة تحديات العصر الحالي و التغيرات السريعة في بيئة االعمال وجود توجه جديد للعمل    
يستجيب و يواكب تلك التحديات و التغيرات. و لعل تبني مدخل الذكاء االقتصادي يتيح للمؤسسة إمكانية 

الالتأكد و ندرة المعلومات او محدوديتها، مما يستوجب فهما التفكير الشمولي في مستقبلها و مواجهة حاالت 
واسعا لمتطلبات البيئة المحيطة و البحث عن افضل السبل و اإلمكانات التي تهدف الى تحقيق المكانة 
المرموقة و الموقع المتمّيز للتفوق على االخرين و الوصول الى الميزة التنافسية. و من المسلم به حاليا، ان 

االقتصادي يعد األداة األكثر نجاعة لضمان فهم دقيق لبيئة المؤسسة االقتصادية و التنافسية من  الذكاء
خالل تحديد و تحليل المعلومات الداخلية و الخارجية ذات القيمة و التقاطها و استخدامها في العمليات التي 

  يمكن لهذه األخيرة الوصول اليها قصد اتخاذ القرار. 
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الحس  أشكالاالقتصادي يعد من بين وسائل االقتصاد المفتوح و المعولم، شكل من  فنظام الذكاء   
االقتصادي الجيد و كذا استجابة عصرية للتحوالت الطارئة على المستوى المحلي، الوطني و الدولي و يعتبر 

ديم للمؤسسات و لتقوية الموقف التنافسي المست آليةالقوة االقتصادية، مصدر جديد للميزة التنافسية و  ساسا
المعلوماتية التي توفر للمؤسسة  األنظمة أهمالدول.  ضف الى ذلك فالذكاء االقتصادي يعتبر كأحد 

المعلومات المناسبة حول بيئتها، فهو سالح استراتيجي يدعم بقاء و استدامة المؤسسة في السوق الوطنية و 
شكل كبير في قدرة المؤسسات االقتصادية على الدولية، فلقد اثبت فعاليته في عدة بلدان، و التي تكمن ب

المتمثل في المعلومات والمعارف التي  guerre économiqueاستعمال ما يعرف بسالح الحرب االقتصادية 
 مكنت لعدة بلدان من بناء اقتصاد قوي و سمحت بتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة. 

الحديث الذي بدا في االنتشار في المجاالت ما سبق يسطر لنا أهمية و فائدة دراسة هذا المفهوم    
االقتصادية و حتى السياسية، ففي واقع الكيانات التي تتوفر على نظام فّعال للذكاء االقتصادي تمتلك ميزة 

 تنافسية كبرى.

 
 الدراسةإشكالية 

داري ل اإلإضافة الى ما تم التطرق اليه في المقدمة، ظهرت عدة مواضيع حديثة و جوهرية في مجال العم   
عمال، و تسعى في ظلها لتحقيق و التي تتضمن مجابهة التحديات التي تواجهها المؤسسات في بيئة األ

من أكثر هم هذه المواضيع و أ من الذكاء االقتصادي ز، و يعد الريادة و التمّيز للوصول لموقع متميّ 
على كل ما سبق ذكره تتضح معالم تأسيسا  التطبيقات اإلدارية الحديثة و الرائدة للمؤسسات و الدول، و

 إشكالية دراستنا ضمن التساؤل الرئيسي التالي:
 ؟ن يساهم في الرفع من تنافسية المؤسسة االقتصادية دوليا أيمكن لنظام الذكاء االقتصادي  هل
    ، تعين طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:و المفصلة لهذه اإلشكالية ةيقدقالمعالجة الجل أمن 

 وواقعه في الجزائر؟فيما يتمثل الذكاء االقتصادي؟ و ما فائدة تطبيقه داخل المؤسسة االقتصادية؟  -
 ما المقصود بتنافسية المؤسسة دوليا؟  -
ما ما مدى إدراك القيادات اإلدارية في المؤسسة الجزائرية لمفهوم و أهمية نظام الذكاء االقتصادي و  -

 ؟المؤسسة أثره على تنافسيةهو 
بعاد نظام الذكاء االقتصادي في دعم تنافسية المؤسسات و أف يمكن االستفادة من استخدام كي -

نشاطاتها الوظيفية عن طريق تحسين عملياتها الداخلية المتصلة بالجوانب التشغيلية )النمو و 
 اإلنتاجية، التكاليف، الجودة، التمّيز و اإلبداع، الشراكة(؟
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في ظل بيئة  ادي نظاما حتميا و حال إلشكالية التنافسية الجزائريةكيف يمكن أن يكون الذكاء االقتص -
 ؟ األعمال الراهنة

 ؟Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال عنابة كيف يمكن تجسيد العالقة بين الذكاء االقتصادي و  -
 ؟Fertialفي رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة  اإلستراتيجيةهل تساهم اليقظة  -
 ؟Fertialلمعرفي في دعم تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة هل تساهم حماية اإلرث ا -
 ؟Fertialمؤسسة فرتيال عنابة لو التأثير في تحسين الوضعية التنافسية  الضغطهل تساهم أنشطة  -

 

 :فرضيات الدراسة
على اعتمادا إن المعالجة الجيدة للموضوع تقتضي صياغة مجموعة من الفرضيات تبنى عليها الدراسة، و    

قصد إعطاء لهذه الدراسة فرضيات  قمنا باقتراحالدراسة حول الموضوع و من خالل متغيرات الدراسة، أدبيات 
 و المتمثلة في: تناو التي سيتم فحصها و اختبارها في الجانب التطبيقي لدراس كاديميالبعد العلمي و األ

 

ها وتتفرع عن .Fertial نظام الذكاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال عنابةمدى توافر  :الفرضية األولى
 التالية: الفرعية الفرضيات

 بعد اليقظة االستراتيجية. Fertial ال تطبق مؤسسة فرتيال عنابةالفرضية الفرعية االولى:  -
 على حماية إرثها المعرفي. Fertialمؤسسة فرتيال عنابة  عملال تالفرضية الفرعية الثانية:  -
 على نشاط الضغط و التأثير. Fertialفرتيال عنابة  مؤسسة ال تعتمدالفرضية الفرعية الثالثة:  -

 

عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و  توجد الفرضية الثانية:
 :تية الذكرو تتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات اآل.دوليا  Fertialة مؤسسة فرتيال عنابتنافسية 

 االستراتيجية اليقظة بين إحصائية داللة معنوية ذات جود عالقة ارتباطو الفرضية الفرعية االولى:  -
 .دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد كأحد

 المعرفي اإلرث حماية بين إحصائية داللة ذات معنوية ارتباطعالقة  وجود الفرضية الفرعية الثانية: -
 ا.دولي Fertial لعنابة فرتيا مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي لذكاءا نظام أبعاد كأحد

 نشاط الضغط و التأثير بين إحصائية داللة ذاتوجود عالقة ارتباط معنوية  :الفرضية الفرعية الثالثة -
 دوليا. Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد كأحد
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  مؤسسة فرتيال عنابة تنافسية على إحصائية داللة ذا تأثيرا االقتصادي الذكاء نظام يؤثرالفرضية الثالثة: 
Fertial دوليا . 

الفرضية الرابعة: توجد عالقة تأثير معنوي متعدد ألبعاد نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية فرتيال 
 :الذكر التالية الفرعية الفرضياتبهذه الفرضية  دو تتفر  وليا.د Fertial عنابة

في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال  االستراتيجيةيوجد تأثير معنوي لبعد اليقظة  الفرضية الفرعية االولى: -
 وليا.د Fertial عنابة 

يوجد تأثير معنوي لبعد حماية اإلرث المعرفي في رفع تنافسية فرتيال عنابة  الفرضية الفرعية الثانية: -
Fertial وليا.د 

 فرتيال عنابةيوجد تأثير معنوي لبعد نشاط الضغط و التأثير في رفع تنافسية  الثالثة: الفرضية الفرعية -
Fertial ولياد. 

 

 ينب =0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات معنوية فروق  توجد ال الفرضية الخامسة:
 دوليا Fertialابةعن فرتيال مؤسسة تنافسية على االقتصادي الذكاء نظام أثرل حو المبحوثين استجابات

 الوظيفي، المنصب العلمي، المؤهل العمر، الجنس،) في متمثلة ديمغرافية-السوسيو للمتغيرات تعزى 
 و تتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: (.األقدمية سنوات

بين  =0.05ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية االولى:  -
وليا د Fertial ةالمبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عناباستجابات 

 تعزى لمتغير الجنس. 
بين  =0.05ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية الفرعية الثانية: -

 دوليا Fertial ةمؤسسة فرتيال عناباستجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية 
 تعزى لمتغير العمر. 

بين  =0.05ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  الفرضية الفرعية الثالثة: -
وليا د Fertial ةاستجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عناب

 لعلمي. تعزى لمتغير المؤهل ا
بين  =0.05ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الفرعية الرابعة:  -

وليا د Fertialة استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عناب
 تعزى لمتغير المنصب الوظيفي. 
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 =0.05روق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال توجد ف الفرضية الفرعية الخامسة: -
 Fertialة بين استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عناب

 تعزى لمتغير سنوات األقدمية.  دوليا

 :أهداف الدراسة
 

ء االقتصادي في الرفع من تنافسية تحقيق هدف رئيسي و هو معرفة دور الذكا إلىهذه الدراسة  توخت   
المؤسسة االقتصادية دوليا، و لتحقيق هذا الهدف تم صياغة مجموعة من األهداف الفرعية على النحو 

 التالي: 
بعاده و مختلف بتوضيح مفهومه، عناصره، أ الذكاء االقتصادي و ذلكاستجالء الغموض المحيط بماهية  -

 المفاهيم المرتبطة به؛
ية رائدة في مجال تطبيق نظام الذكاء االقتصادي بغية االستفادة منها مستقبال في بناء عرض تجارب دول -

 نموذج وطني للذكاء االقتصادي فكرا و ممارسة؛ 
دماجه إالوقوف على ضرورة تبيني المؤسسات االقتصادية الجزائرية لمختلف تقنيات الذكاء االقتصادي و  -

 ؛لرقي بأدائها و تدعيم مراكزها التنافسيةقرب وقت ممكن بغية اأرض الواقع في أعلى 
التعرف على مفهوم التنافسية و مؤشرات قياسها و خصوصا تنافسية المؤسسة دوليا و كيفية الولوج الى  -

 غزو األسواق الخارجية؛
 مساهمة نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة دوليا؛  إبراز -
الضوء على العالقة القائمة التي تربط  إلقاءذكاء االقتصادي و هم المفاهيم المتعلقة بالأ الوقوف على  -

 تنافسية المؤسسة بهذا النظام؛ 
تشخيص الوضعية التنافسية لدولة الجزائر و إبراز الفوائد التي تجنيها مؤسساتها من تطبيق نظام الذكاء  -

موضوع التنافسية و كذا االقتصادي كمدخل لتدعيم تنافسيتها و محاولة ربط ذلك باآلثار المرتبطة على 
وية و إدماجه ضمن استراتيجياته التنم الوقوف على ضرورة اهتمام المؤسسات و الدول ككل بالنظام ذاته

 ؛في ظل بيئة األعمال المعاصرة
بعاد نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية المؤسسة، و أثر تطبيق أالتوصل إلى نتائج محدودة حول  -

بات تطبيق تلك النتائج من قبل المؤسسات موضع الدراسة بقصد تعزيز قدراتها متطل على تعّرفالمحاولة 
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و تحقيق أهدافها في الريادة و اإلبداع و تأطير ذلك نظريا؛ و تقديم التوصيات المناسبة في مجال الدراسة 
 تحسين العمل و اإلنتاجية؛لالستفادة منها قصد 

ارة األعمال و التنافسية، و الذي يفيد الطلبة للقيام تزويد المكتبات العربية بمرجع جديد في مجال إد -
 بمخالف بحوثهم و أعمالهم الدراسية و األساتذة و الباحثين في هذا المجال قصد توسيع معارفهم.

 

 :أهمية الدراسة
تبحث هذه الدراسة في تبيان دور نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية دوليا و   

 :النقاط التي نوردها فيما يلي الدراسة أهميتها من خالل تكتسب
تناولها لموضوع الذكاء االقتصادي بوصفه نهجا إداريا حديثا تسعى كل مؤسسة صناعية، تجارية أو  -

خدمية تبنيه باعتباره الطريق األفضل الذي يتماشى مع التطورات الهائلة في مسار كل النواحي الحياتية 
 اصرة؛و في المجتمعات المع

صلتها بموضوع التنافسية التي تندرج ضمن المفاهيم الدولية التي أخذت و ال تزال تأخذ قسما كبيرا من  -
االهتمام من قبل الدول، الهيئات و المعاهد الدولية و ما زاد من أهمية الدراسة هو تناولها لتنافسية 

 ة الشرسة؛الجزائر و محاولة تحليل وضعها التنافسي في ظل المستجدات المعاصر 
 التعرف على أهمية تطبيق نظام الذكاء االقتصادي و دراسة عالقته بتنافسية المؤسسة دوليا؛ -
داعمة للتنافسية و على كل المستويات  كأداةالقيادات اإلدارية ألهمية الذكاء االقتصادي  أنظارتوجيه  -

 خاصة في العصر القرن الواحد و العشرين.
 دوافع اختيار الموضوع:

 لموضوع أطروحتنا كان وراءه عدة مبررات و دوافع، نذكر أهمها في النقاط اآلتية: تيارنا إن اخ  

 الميول الشخصي للبحث في مثل هذا الموضوع؛ -
قناعتنا الخاصة بالدور الذي ينطوي عليه نظام الذكاء االقتصادي في الفكر االستراتيجي، و كونه  -

تنافسية، هذا الى رغبتنا في الوقوف على واقع ي مؤسسة اقتصادية ناشطة في بيئة ألمدخل أساسي 
 االهتمام بالذكاء االقتصادي بالمؤسسة محل الدراسة،

و خاصة منها العربية التي تتناول موضوع الذكاء االقتصادي و عالقته  األدبياتقلة الدراسات و  -
 بتنافسية المؤسسة االقتصادية دوليا؛

 اقتصاد المعرفة الذي يسوده التنافس من كل جهة؛شعورنا بقيمة الموضوع في ظل محيط قائم على  -
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ضعف االهتمام بنظام الذكاء االقتصادي في المؤسسات الجزائرية، و عدم النظر بعين االعتبار  -
لخطورة دراسة متغيرات البيئة الخارجية و الداخلية للمؤسسة و االعتماد في المقابل على الطرق 

 اتخاذ القرارات. و  االستراتيجيةالتقليدية في وضع الخطط 
 

 :الدراسة منهج
إن نوعية البحث الذي عالجناه في هذه األطروحة، أوجب االعتماد على منهج متنوع حتى نتمكن من جعله   

الربط المنطقي بين اإلطار النظري و المفاهيمي لدراستنا المتعلقة  متوافقا مع محاور البحث المختلفة، و قصد
ع من تنافسية المؤسسات االقتصادية الجزائرية دوليا، يتوجب علينا اتباع بدور الذكاء االقتصادي في الرف

منهجية مالئمة، ألن أي بحث علمي ال يمكن أن يصل الى النتائج المرغوبة منه دون السير وفق منهج 
واضح يتم من خالله دراسة المشكلة محل الدراسة. حيث أنه يقصد بالمنهج " نوع التصميم الذي يختاره 

. و تنقسم المناهج المستخدمة في علوم التسيير الى نوعين المنهج (1)لدراسة مشكلة معينة"  الباحث
الجيد بكل جوانب الظاهرة و بناءا على طبيعة الدراسة و  اإللمامو قصد  ،(2 )االستكشافي و االختباري 

 هيم الخاصة بموضوعلتأصيل المفاالمنهج الوصفي األهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمت الباحثة 
لدراسة الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع و يهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها تعبيرا ا

واقع نظام الذكاء االقتصادي و ألننا بصدد جمع و تلخيص بيانات و حقائق مرتبطة بكيفيا و كّميا، 
عتمد على سرد المعلومات فقط بل استعملنا المنهج التحليلي ، لكننا لم ني الجزائر  لالقتصادالوضعية التنافسية ب

، من خالل االستعانة ببعض اإلحصائيات دراسةلتحليل جوانب و مضمون مختلف المفاهيم الواردة في ال
، (Trademap)من أبرزها إحصائيات التجارة لتطوير المؤسسات عالميا  المتعلقة بموضوع الدراسة

كما تم االعتماد على بعض التقارير و  (ALGEXلترقية التجارة الخارجية )الوكالة الوطنية إحصائيات 
 (.WEFالمناهج لتحليل تنافسية الجزائر من أهمها تقرير التنافسية العالمي )

 

                                                           

، الطبعدددددة الثانيدددددة، دار وائدددددل للنشدددددر، عمدددددان، المراحـــــل و التطبي ـــــات منهجيـــــة البحـــــا العلمـــــي: الفوائـــــد،(: 1999خدددددرون، )آ( محمدددددد عبيددددددات و 1)
 .  46األردن، ص 

يتم اختار هذا المنهج عندما تكون مشكلة البحث غير معروفة او عندما ال يكون لدينا معلومات عن كيفية حل مشكلة البحث او  المنهج االستكشافي
مبدئية للحصول على معلومات عن  بأعمالدد قليل من الدراسات حول المشكلة. لذا يجب القيام كيفية معالجة موضوعات بحثية مماثلة او نظرا لوجود ع

فيتعلق  المنهج االختباري أما الظاهرة و لفهم ماذا يحدث ثم لصياغة نموذج يمثل الظاهرة و الستكمال البحث فيما بعد عن طريق تصميم بحثي اقوى. 
بمعنى اخر هو مجموعة العمليات التي بواسطتها نستطيع مقارنة موضوع نظري ما مع الواقع، بهدف بوضع موضوع نظري تحت التجريب الواقعي أي 

 تقييم مصداقية فرضية او نموذج او نظرية بهدف التسيير.

كلية العلوم ، ب2010ري ففي 22المنعقد بتاريخ ، يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي، دراسة المنهج تحليل مفهومي(: 2010( وسيلة بن ساهل، )2)
 .05، ص رية و علوم التسيير، جامعة بسكرةاالقتصادية و التجا
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ــــة  كمددددا تددددم اللجددددوء الددددى   )هددددذه األخيددددرة التددددي سدددديتم التفصدددديل فيهددددا فددددي الفصددددل الرابددددع مــــنهج دراســــة حال
مددددن  Fertialاسددددة الميدانيددددة علددددى الواقددددع العملددددي بمؤسسددددة فرتيددددال عنابددددة مددددن دراسددددتنا( و المتمثددددل فددددي الدر 

اجدددددل استقصدددددداء مظددددداهر الظدددددداهرة المدروسددددددة و عالقاتهدددددا المختلفددددددة، و قصددددددد تحليدددددل متغيددددددرات الدراسددددددة و 
ربطهدددددددا و تفسددددددديرها تدددددددم اسدددددددتخدام أسدددددددلوب قائمدددددددة االستقصددددددداء للوصدددددددول إلدددددددى اسدددددددتنتاجات يبندددددددى عليهدددددددا 

دا علددددددى أسدددددداليب التحليددددددل اإلحصددددددائي الوصددددددفي و االسددددددتداللي المتمثددددددل التصددددددور المقتددددددرح و ذلددددددك اعتمددددددا
 .SPSSفي برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 

 :حدود الدراسة
نظددددرا لتشددددعب الموضددددوع و كثددددرة العناصددددر ذات الصددددلة بدددده، مددددن قريددددب أو مددددن بعيددددد، ارتأينددددا ضددددبطه و   

سدددددواء مدددددن حيدددددث المكدددددان أو الزمدددددان أو حتدددددى  تحديدددددد بعدددددض معالمددددده و معالجتهدددددا بدددددأكثر تحليدددددل و دقدددددة،
 تحددت الدراسة بالمحددات اآلتية:المضمون، فلهذا السبب 

طبقت الدراسة على إحدى المؤسسات الجزائرية الرائدة و العاملة بقطاع التصدير خارج  الحد المكاني: -
 .عنابة Fertialو المتمثلة في مؤسسة فرتيال  قطاع المحروقات

ـــــة:  -  الممتددددددة خدددددالل الفتدددددرة ي الجزائدددددر االقتصددددداد نصدددددب الدراسدددددة علدددددى تحليدددددل تنافسدددددية تالحـــــدود الزمني
(، و ذلددددددددك باالعتمدددددددداد علددددددددى مؤشددددددددرات المنتدددددددددى االقتصددددددددادي العددددددددالمي دون غيرهددددددددا 2014 -2002)

تددددددددربص خددددددددالل السددددددددنة الجامعيددددددددة  إجددددددددراء، كمددددددددا تددددددددم مددددددددن المؤشددددددددرات الصددددددددادرة عددددددددن جهددددددددات أخددددددددرى 
 ؛2015/2014

ي المؤسسة شريحة المدراء و رؤساء الدوائر و األقسام العاملين ف استهدفت الدراسة الحد البشري: -
 ؛خصوصا بالمديرية العامة و بمصنع عنابة و Fertial المبحوثة فرتيال عنابة

يقتصر البحث على دراسة دور نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة  الحد الموضوعي: -
 االقتصادية الجزائرية دوليا.  

 

 راسة:هيكل الد

 باألدبياتالنظري و اإلحاطة للجانب  األولى أربعة فصول، خصصت الثالثة منها األطروحة في تم تقسيم   
 خصص مما تبقى أي الفصل الرابع و األخير للدراسة الميدانية.الفكرية المتعلقة بالموضوع، بينما 

ادي، الذكاء االقتصادي: أبعاده، في ثالث مباحث: مدخل و مفاهيم حول الذكاء االقتص الفصل األوليتناول 
لدراسة التنافسية الدولية  الفصل الثانيمستوياته و وسائله و المفاهيم المتعلقة بالذكاء االقتصادي و يتطرق 
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مستوياتها، ماهية التنافسية،  في مبحث أول للمؤسسات االقتصادية من خالل ثالث مباحث التي تناولت
حث ثاني كيفية االنتقال من التنافسية المحلية الى التنافسية الدولية و في ، و في مبركائزها و مؤشرات قياسها
، توضيح وظائفه الى رفع تنافسية المؤسسة من خالل نظام الذكاء االقتصادي أين تممبحث أخير تم التطرق 

ين و خاصة في رفع تنافسيتها أي بمعنى آخر تبيان العالقة النظرية ما ب أهميته و دوره داخل المؤسسة
 متغيري الدراسة. 

ــــــاكمددددددا يخصددددددص    ال الددددددذكاء إليددددددالء نظددددددرة عالميددددددة و جزائريددددددة فددددددي مجددددددلهددددددذه الدراسددددددة  الفصــــــل الثال
االقتصدددددادي و التنافسدددددية، إذ انفدددددرد هدددددذا الفصدددددل بأحدددددد مباحثددددده بدراسدددددة أكبدددددر النمددددداذج العالميدددددة المعاصدددددرة 

مدددددع إبدددددراز مزاياهدددددا و  ،الفرنسدددددي المتمثلدددددة فدددددي النمدددددوذج اليابددددداني، األمريكدددددي و لنظدددددام الدددددذكاء االقتصدددددادي
بعض التجددددددددارب الدوليددددددددة الناجحددددددددة فددددددددي مجددددددددال دراسددددددددة لدددددددد ثددددددددانيالمبحددددددددث ال يضددددددددم و بعددددددددض نقائصددددددددها. 

جزائريددددة فددددي مجددددال كددددل مددددن الددددذكاء االقتصددددادي التنافسددددية و ينتهددددي الفصددددل الثالددددث بمباحثدددده بإلقدددداء رؤيددددة 
ظهدددددار أهميدددددة بعدددددض العناصدددددر و إ واقدددددع أنظمدددددة المعلومدددددات فدددددي الجزائدددددرو التنافسدددددية حيدددددث تدددددم تشدددددخيص 

خاصددددة و أن هددددذا البلددددد يزخددددر و إرسدددداء نظددددام الددددذكاء االقتصددددادي فددددي الجزائددددر المتددددوفرة كمقومددددات إلقامددددة 
و تحليدددددل و كدددددذا الخدددددروج بتوصددددديات تفيدددددد الواقدددددع المعدددددا  بتعددددددد الثدددددروات و األقددددداليم و الثقافدددددات المحليدددددة. 

ذلددددددك خددددددالل  و WEFالقتصددددددادي العددددددالمي االقتصدددددداد الجزائددددددري مددددددن خددددددالل مؤشددددددرات المنتدددددددى اتنافسددددددية 
 .الفترة المبحوثة

ـــــعأمدددددا     حيدددددث حددددداول اسدددددتقراء  الميدانيدددددة و العمليدددددةو األخيدددددر للدراسدددددة يخصدددددص للدراسدددددة  الفصـــــل الراب
واقددددددع الحددددددال و معرفددددددة السددددددياق العددددددام لمتغيددددددرات الدراسددددددة مددددددن خددددددالل الوقددددددوف علددددددى واقددددددع نظددددددام الددددددذكاء 

خمسدددددة مباحدددددث، أولهدددددم أيدددددن يتضدددددمن ( Fertialفرتيدددددال عنابدددددة المبحوثدددددة )مؤسسدددددة االقتصدددددادي بالمؤسسدددددة 
أبدددددددرز المؤسسدددددددات التدددددددي تعدددددددد ال محدددددددل الدراسدددددددة تعريدددددددف المؤسسدددددددة و عرضدددددددها عرضدددددددا مفّصدددددددل خصدددددددص

تحليدددددل المصددددددرة الجزائريدددددة خدددددارج قطددددداع المحروقدددددات و الرائددددددة فدددددي مجالهدددددا، يليددددده مبحدددددث خددددداص بدراسدددددة 
نمددددددوذج القددددددوى الخمددددددس لبددددددورتر و تحليددددددل الوضددددددعية التنافسددددددية لمؤسسددددددة فرتيددددددال مددددددن خددددددالل و تشددددددخيص 

SWOT و فدددددي مبحدددددث رابدددددع سددددديتم عدددددرض إجدددددراءات الدراسدددددة الميدانيدددددة وصدددددفا للمدددددنهج المتبدددددع و مجتمدددددع ، 
الدراسدددددة، و كدددددذلك أداة الدراسدددددة المسدددددتخدمة و طريقدددددة إعددددددادها و كيفيدددددة بنائهدددددا و تطويرهدددددا. كمدددددا و عيندددددة 
ات المبحدددددث وصدددددفا لإلجدددددراءات التدددددي قامدددددت بهدددددا الباحثدددددة فدددددي تصدددددميم أداة الدراسدددددة و تقنينهدددددا، يتضدددددمن ذ

  Statistical Package Forالتحليددددل االحصدددائيبرندددامج المسدددتخدمة ومدددن أهمهدددا  و األدوات اإلحصدددائية

Social Sciences المعددددددروف باختصددددددار  و(SPSS ) ،و ينتهددددددي الفصددددددل قصددددددد تحقيددددددق أهددددددداف الدراسددددددة
اختبدددددددار فرضدددددددياتها، تحليدددددددل البياندددددددات التدددددددي تدددددددم تجميعهدددددددا و ألخيدددددددر بالمعالجدددددددات اإلحصدددددددائية و بمبحثددددددده ا

يبندددددى عليهدددددا التصدددددور و توصددددديات للوصدددددول إلدددددى اسدددددتنتاجات  توضددددديح العالقدددددة مدددددا بدددددين متغيدددددرات الدراسدددددة
 .المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع
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 :الدراسة صعوبات
كانت مرتبطة بقلة األبحاث و المراجع في مثل هذا و التي كاديمية عوبات األواجهت دراستنا العديد من الص  

التي ميدانية ن دراستنا واجهت صعوبات أكما الموضوع و خاصة مجال الذكاء االقتصادي و باللغة العربية، 
ن معظم المؤسسات االقتصادية الجزائرية المصدرة لم تتجاوب مع متطلباتنا و أعرقلت مجراها حيث 

حدى هذه المؤسسات المتمثلة في مؤسسة إتياجاتنا إلتمام دراستنا و لهذا السبب اقتصرت دراستنا على اح
هم مشاكلنا في صعوبة الحصول على المعلومات و البيانات أ بالرغم من ذلك فلقد تمثلت و  Fertialفرتيال 

المعلومات و البيانات ضف الى ذلك صعوبة ترجمة اإلحصائية من المؤسسة المبحوثة من قبل مسيريها. 
 التي تم الحصول عليها من قبل المؤسسة المبحوثة. 

 

 :الساب ة الدراسات
من خالل البحث و التنقيب في المصادر المتعددة للحصول على دراسات سابقة في موضوع الذكاء   

لموضوع بشكل االقتصادي و تنافسية المؤسسة دوليا، تبّين أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت هذا ا
عام، ففي البيئة المحلية لم يتم تناول موضوع الذكاء االقتصادي قبل ذلك، و هناك ندرة في الدراسات التي 
تناولت الموضوع في البيئة العربية على حد علم الباحثة، أما في البيئة األجنبية فقد لوحظ أن هناك اهتمام 

التي تناولت الموضوع، و عليه سيتم محاولة تقديم بعض بهذا الموضوع و لكن هناك أيضا ندرة في الدراسات 
 الدراسات السابقة و التي نذكر فيما يلي:

 الدراسات العربية: 
"واقع الي ظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي في منظمات  بعنوان( دراسة )غالب نعيمة، زغيب مليكة   

عمال عمال المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر حول ذكاء األالمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر حول ذكاء األ  بحث مقدم الىبحث مقدم الىاألعمال الجزائرية دراسة ميدانية"، 
 ..20022002افريل افريل   2222--2222، أيام ، أيام جامعة الزيتونية األردنيةجامعة الزيتونية األردنية  ،،اإلداريةاإلداريةو العلوم و العلوم   االقتصاداالقتصادبكلية بكلية معرفة، معرفة، و اقتصاد الو اقتصاد ال

هدفت الدراسة إلى التعّرف على الذكاء االقتصادي و مختلف أنواع اليقظة المطبقة من قبل بعض المنظمات 
على واقع الذكاء االقتصادي  الجزائرية و مدى مساهمتها في تحسين الوضعية التنافسية، و بغرض الوقوف

في منظمات الجزائر اختار الباحث خمسة مؤسسات متواجدة على مستواها خاليا اليقظة و سمحت نتائج 
الدراسة بإظهار قلة فعالية اغلب مكونات نظام الذكاء االقتصادي خاصة فيما يتعلق بمراحل جمع و تخزين 

و الذكاء االقتصادي و لكن ال تتحكم في مراحلها و ال  المعلومة، و أن المؤسسات المدروسة تهتم باليقظة
 تمتلك الوسائل المادية و البشرية الالزمة لتطبيقه. 
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رسالة دكتوراه، قسم علوم رسالة دكتوراه، قسم علوم '، االستراتيجية'الي ظة و أهميتها في اتخاذ ال رارات بعنوان  )فالتة اليمين( دراسة  
 االستراتيجية األهميةتوجيه االهتمام نحو ترسيخ  إلىهدفت الدراسة  ..20022002//20022002التسيير، جامعة بسكرة، التسيير، جامعة بسكرة، 

اليقظة في حد ذاتها، كضرورة حتمية لتأهيل المؤسسات  آلية إرساءلمعلومات اليقظة قبل التفكير في 
االقتصادية لالندماج في االقتصاد العالمي، اقتصاد، فالمؤسسات يجب أن تكون يقظة و منتبهة لما قد 

ن متخذو القرارات أحيث أن الدراسة توصلت خاطر. ث من فرص و ميحدث و ما قد يترتب عما يحد
 األهميةلمعلومات اليقظة، حيث تظهر هذه  االستراتيجيةبمؤسسات محل الدراسة تلي األهمية  االستراتيجية

نتيجة للبعد االستراتيجي لهذه المعلومات و تفاعله مع الدور الهام الذي تلعبه اتخاذ القرارات االستراتيجية، 
 مما يتوجب ارتباط احدهما باآلخر.

ن أن اغلب المؤسسات المبحوثة على درجة متوسطة من الحذر و اليقظة، غير أكما تم التوصل الى  
دنى درجة من اليقظة، مقارنة بمؤسسات القطاعات االخرى. و أالمؤسسات التي تنشط في القطاع الصناعي 

التكنولوجية مقارنة بمؤسسات القطاع التجاري. لقد دفعت  لكنها في المقابل على درجة اكبر بالنسبة لليقظة
ثقافة االنعزالية و االنغالق على المحيط، العتبار المحيط التنافسي في الجزائر بمثابة محمية اقتصادية 
محصنة و منيعة من المنافسة. لذلك، ال تولي مؤسسات الدراسة العناية الكافية لكل ما يحدث في محيطها 

ا يدل على الدرجة المتدنية من اليقظة التنافسية مقارنة بدرجة الكبيرة التي توليها لمجاالت التنافسي، مم
اليقظة التجارية، كون هذه االخيرة حسب المختصين تعد اكثر االنواع ربحية في المدى القصير نتيجة 

 ، الوسطاء،...الخ.ارتباطها بمختلف التعامالت و العقود الجارية مع المتعاملين، الموردين، المتعاقدين
 :في هذا الصدد توصي الدراسة الى 

تطوير الوظيفة االستشرافية و االستطالعية في مؤسساتنا االقتصادية للتكفل بإنجاز الدراسات  -
 ؛االستشرافية

استعمال اسلوب تخطيط السيناريو بتحليل االشارات الضعيفة و االهتمام بأهميتها االستراتيجية في   -
مستقبال و تأثير تداعياتها على التوجهات االستراتيجية  إحداثن يقع من أاستشراف ما يمكن 

 ستباقية و قدرات رد الفعل السريع؛للمؤسسة، و على قدرتها اال
اتخاذ التدابير و االجراءات القانونية التي تشجع و تحث مؤسساتنا االقتصادية على المشاركة   -

من ار استراتيجية وطنية مشتركة تتكفل بقضايا األالواسعة إلرساء نظام الذكاء االقتصادي ضمن اط
ثناء تجسيد سياسة االنفتاح أو الدفاع االقتصادي، و كل ما يرتبط بأمن البالد و بمصالحه الحيوية 

و االندماج في االقتصاد العالمي، في مواجهة طموحات و هيمنة بعض البلدان الصناعية، و 
و لضمان حماية اصول مؤسساتنا و تراثها المعلوماتي و السلوكيات العدوانية لشركاتها المنافسة 

 المعرفي و العمل على دعم و تحسين تنافسيتها.
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بعاد الذكاء أعالقة الي ظة االستراتيجية كأحد ( تحت عنوان "أبو بكر بوسالم و ايمان عساسدراسة )  
مداخلة مداخلة "، ة نجمة لالتصاالتاالستراتيجي بتح يق الميزة التنافسية المستدامة دراسة ميدانية على شرك

الملتقى الوطني الرابع حول نظام المعلومات، اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي الملتقى الوطني الرابع حول نظام المعلومات، اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي مقدمة ضمن فعاليات مقدمة ضمن فعاليات 
يومي يومي  ،،البواقيالبواقيجامعة أم جامعة أم   بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،  ،،و الزوالو الزوالأأبين حتمية التفاعل بين حتمية التفاعل 

حاولت الدراسة البحث في ممارسة اليقظة االستراتيجية )تكنولوجية، تنافسية،   ..22001144مارس مارس     1188وو  1177
كأحد االبعاد المهمة للذكاء االستراتيجي و عالقته بتحقيق الميزة التنافسية المستدامة من خالل دراسة  تجارية(

ميدانية و قد تبنت الدراسة المنهج  الوصفي التحليلي، و استخدمت استبانة قصد استطالع اراء عينة الدراسة 
لالتصاالت عبر التراب الوطني، و  مكتب من مكاتب شركة نجمة 22و المكونة من اإلطارات المختلفة في 

 اطار. و أظهرت الدراسة النتائج التالية: 66الذي عددها قدر بدد
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لليقظة االستراتيجية بتحقيق الميزة التنافسية المستدامة لشركة  -

 نجمة لالتصاالت؛
حقيق الميزة التنافسية المستدامة لشركة وجود عالقة ذات داللة إحصائية لبعد اليقظة التكنولوجية بت -

 نجمة لالتصاالت؛
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بعدي اليقظة التجارية و التنافسية التكنولوجية بتحقيق الميزة  -

 التنافسية المستدامة لشركة نجمة لالتصاالت.
الذكاء االستراتيجي من اجل كما توصي الدراسة في األخير بضرورة تشكيل الشركة المبحوثة لوحدة خاصة ب

تزويدها بالمعلومات الضرورية الغتنام الفرص البيئية و تجنب المخاطر المحيطة بغية تحقيق الميزة التنافسية 
 المستدامة.

 

"دور نظام المعلومات التسوي ية في  بعنوان( )علي بن يحي عبد ال ادر و قويدر الواحد عبد هللا دراسة   
الملتقى الدولي الملتقى الدولي مداخلة مقدمة ضمن فعاليات مداخلة مقدمة ضمن فعاليات لزيادة ال درة التنافسية للمؤسسات االقتصادية"، الترصد البيئي 

الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
  وفمبروفمبرنن    1100وو  0099يومي يومي  ،،لشلفلشلفااجامعة جامعة   بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،، ، العربيةالعربية
ترصد البيئي ضمن سياق بيئة تسويقية . حاولت الدراسة معالجة دور نظام المعلومات التسويقية في ال22000000

هم العوامل أ متغيرة و متمّيزة بالتعقد و عد االستقرار، حيث توصلت الدراسة الى توضيح ان الترصد يعد من 
نه يعبر عن الحيطة والحذر اللذان توليهما المؤسسة اتجاه أالمتحكمة في القدرة التنافسية للمؤسسة حيث 
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و معرفة و فهم طبيعة التطورات و التغيرات الحادثة فيها. فالتالي انفرد  بيئتها المتغيرة و هذا من اجل
الباحثان بضرورة ادماج الترصد البيئي في المؤسسة االقتصادية العاملة في بيئة تنافسية، كما انه يساهم في 

 تنمية قدرة المؤسسة على مواجهة المنافسة و بالتالي تحسين وضعيتها. 

 
 الدراسات األجنبية:

 

   Etude (Serge AMABILE, Soulaimane LAGHZAOUI, Joris PEIGNOT, Adrien 

PENERANDA and Stéphane BOUDRANDI), sous un thème intitulé ; « Bussiness 

intelligence practtices for exporting SMEs », article publié dans la revue internationale 

Business Research, vol 6, N°2, 2013. 

هدفت الدراسة إلى تشخيص العالقة ما بين النفوذ إلى األسواق الدولية و تأثير مسيري المؤسسات لهيكلة 
 ممارسات الذكاء االقتصادي داخلها. طبقت الدراسة على عينة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بكندا

اق الدولية يتطلب من مسيري المؤسسات ، و بينت النتائج بأن اقتحام األسو PME 400حيث قدر عددها بددد
 االستراتيجيةمنهج منّظم لخدمة اإلدارة موضع الدراسة اللجوء إلى ممارسات الذكاء االقتصادي كونه 

تحسين قدرتها التنافسية من خالل جمع، معالجة المعلومات و نشر المعارف حيث أنه يعمل على  للمؤسسة،
و التنافسية. و خلصت الدراسة إلى أن مستوى المشاركة الدولية االقتصادية  المفيدة للتحكم في بيئتها

للمؤسسات المدروسة تؤثر و تطّور من حساسية مسيري المؤسسات. و عّمموا باحثي الدراسة نتائجها على 
 جميع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة سواء في السياق األوروبي أو اإلفريقي.

 

   Etude (Rida CHAFIK) sous le thème : « étude empirique sur les pratiques des entreprises 

marocaines en matière d’intelligence économique », mémoire pour l’obtention du diplôme des 

études supérieurs approfondies, option sciences de gestion, université Hassan II, faculté des 

sciences juridiques économiques et sociales Ain CHOCK, 2006/2007. 

الدراسة سعت إلى حل اإلشكالية التالية: ما هي تطبيقات المؤسسات الكبرى المغاربية في مجال الذكاء 
االقتصادي حيث اقتصرت دراسة الباحث على عينة من المؤسسات المغاربية )تسعة مؤسسات( التي تمتلك 

ذكاء اقتصادي، و هدفت إلى تعريف نظام الذكاء االقتصادي و تشخيص منهجيته لدى خاليا يقظة أو 
المؤسسات المدروسة و تقييم النظام. حيث توصلت الدراسة بأن لكل مؤسسة خصائصها، نقاط قواها و 
ضعفها فيما يخص تطبيقها لنظام الذكاء االقتصادي، كل من المؤسسات المبحوثة تحاول التقرب من الهيكل 

ألفضل و األمثل و إلى تطوير تطبيقات ابتكارية. اغلب المؤسسات المدروسة التي تعتمد على أنظمة اليقظة ا
و الذكاء االقتصادي هي مؤسسات رائدة في قطاعها. و توصلت الدراسة إلى أن هناك المؤسسات المبحوثة 



 ..........................................................................................االطـــــــــــــــــار العام للدراســـــــــــــــــــة

 ص
 

ين نشاط اليقظة و نظام ال تطبق جميع أبعاد ووظائف نظام الذكاء االقتصادي حيث أن هناك خلط ما ب
 الذكاء االقتصادي ضمن مستجدات بيئة األعمال التنافسية. و اقترح الباحث النقاط التالية الذكر:

 تحسيس القيادات اإلدارية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ألنشطة اليقظة االستراتيجية؛ -
المتوسطة على تطوير نشاط اقتراح نموذج أصلي يهدف إلى مساعدة و توجيه المؤسسات الصغيرة و  -

 اليقظة االستراتيجية المطبق لديهم.
 

  Etude de (corine COHEN, 2007), sous le thème ; « intelligence économique et performance 

mesurer l’efficacité de l’intelligence économique et stratégique (IES) et son impact sur la 

performance de l’organisation », article publié dans la revue Vie & Sciences de l’entreprise, 

n°174. 

سعت الدراسة الى تبيان العالقة النظرية القائمة أساسا ما بين الذكاء االقتصادي و األداء و هدفت الى اقتراح 
سة، على أساس اجراء بحثي كمي و قدرة فعالية نظام الذكاء االقتصادي االستراتيجي و اثره على أداء المؤس

تراح نموذج تشغيل نوعي وواقعي لدى خبراء الذكاء االقتصادي االستراتيجي و كبراء المؤسسات، كما تم اق
 وصفي و تقييمي.

 

  Etude (Teresa GUARDA, Manuel SANTOS, Filipe PINTO, Maria AUGUSTO and Carlos 

SILVA), sous un thème intitulé ; « Bussiness intelligence as a competitive advantage for 

SMEs », article publié dans la revue Internationale Journal of Trade, Economics and Finance, 

vol 4, N° 4, August 2013. 

والمتوسطة  هدفت الدراسة الى تبيان أهمية نظام ذكاء االعمال في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات الصغيرة
التي تعمل في بيئة تنافسية شرسة حيث ان الباحثين اقترحوا اطار يسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
لالستفادة من المعلومات المتاحة و االعتماد على مجموعة من التدابير التي يدعمها ذكاء االعمال كما 

ة دافعة للمؤسسات الصغيرة و هدفت الدراسة الى وضع اطار يجسد مدى انطباق ذكاء االعمال كقو 
المتوسطة و كأداة التخاذ القرار. و توصلت الدراسة الى ان مع زيادة جحم و كمية المعلومات و البيانات 
داخل و خارج المؤسسة اصبح نظام ذكاء االعمال نهجا أساسيا ألية مؤسسة، أيا كان حجمها و ضروريا 

البد من موائمة استراتيجيتها للنمو معتمدة على أدوات اإلدارة ر فالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التخاذ القرا
المالئمة. فاستخدام تطبيقات البرمجيات الحديثة يمكن ان يكون الداعم للتغيير الجذري الذي تحتاجه لمواجهة 

 تغيرات الحاصلة في األسواق و مع ظهور تكنولوجيا المعلومات و االتصال. 
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   Etude (Saida HABHAB, 2007) sous un thème intitule “Intelligence économique et 

performance des entreprises : le cas des PME de haute technologie », article publié dans  la 

revue Vie & Sciences de l'entreprise, N° 174 – 175. 

اء المؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا تطرقت الدراسة إلى تبيان العالقة ما بين الذكاء االقتصادي و أد
العالية، و اتبعت الباحثة منهجية دراسة مقارنة حيث أنها ركّزت على أربعة مؤسسات صغيرة و متوسطة 
األكثر أداء بتونس و العاملة في مجال التكنولوجيا الحديثة. من خالل الدراسة الميدانية هدفت الباحثة إلى 

القتصادي على أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق تشخيص التعّرف على اثر الذكاء ا
خصائص المؤسسات موضع الدراسة و كذا أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و المتمثلة في ثقافة االبتكار لدى 
مسيري المؤسسات، تقاسم المعلومات و االتصال الداخلي و أخيرا أهمية شبكات المعلومات. هذه األبعاد 

للتحقق من العالقة ما بين متغيرات الدراسة و توصلت إلى وجود عالقة ارتباط ما بينها. مما استخدمت 
 سمحت للباحثة أن تستنتج استنتاجات قابلة للتطبيق و االنتفاع منها.

 

مازالت الدراسات المنشورة في موضوع هذه الدراسة محدودة و خاصة : التعليق على الدراسات الساب ة
في حدود بحثنا و من خالل المسح المكتبي لم نجد دراسات تناولت الذكاء االقتصادي و العربية منها. و 

التنافسية، فمعظم الدراسات الموجودة حول الذكاء االقتصادي تركز على النواحي المفاهيمية و المنهجية 
ل ما تم التطرق . و يمكن استعراض الباحثة من خالباعتباره مازال رهينة الدول المتقدمة دون المتخلفة منها

 اليه الى النقاط التالية:
نافسية المؤسسة االقتصادية ة الى تشخيص دور الذكاء االقتصادي في رفع تيسعت الدراسة الحال -

 دوليا؛
ن معظمها هي دراسات حديثة، إيتضح من تواريخ الدراسات السابقة في موضوع الذكاء االقتصادي  -

لى أهمية هذا النمط من الذكاء و أهمية دراسته و و هذا ما يدل على حداثة تنبه المؤسسات ا
 تشخيص اثاره في مستقبل المؤسسات و مسيريها؛

هم التوصيات التي تبنتها ضرورة استخدام و انتهاج أ ن أكما يالحظ من خالل الدراسات السابقة  -
لذكاء الذكاء االقتصادي في المؤسسات، وتعريف الموظفين بفوائده و ضرورة إيالء هذا النوع من ا

 اهتمام كبير؛ 
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 جوانب تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تتميز هذه الدراسة في كونها ساهمت في نقل الكثير من المفاهيم و األفكار من بيئات اجنبية أخرى الى  -

البيئة العربية )التعلم من تجارب االخرين و االستفادة منها( في حقل العمل اإلداري، و االستفادة من 
 راكم المعرفي المتاح في الدراسات األجنبية؛الت

كونها تناولت هذا الموضوع في الجزائر خاصة و ن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة أكما  -
العالم العربي عامة، بالرغم من أهمية الموضوع حيث تعتبر هذه الدراسة فريدة من نوعها في البيئة 

تناول موضوعا لم يتناوله الباحثون من قبل في حقل العمل الجزائرية على وجه الخصوص، اذ انها ت
 اإلداري وفقا لعلم الباحثة؛ 

ارتكزت الدراسة على احدى المؤسسات الجزائرية المصدرة الرائدة خارج قطاع المحروقات و المتمثلة في  -
 مؤسسة فرتيال عنابة؛

 تستمد دراستنا اضافتها من الناحية العلمية؛ -
القتصادي في رفع تنافسية المؤسسة دوليا، حيث دلت الشواهد على ان العديد حداثة موضوع الذكاء ا -

من المؤسسات وصلت الى قلة الريادة، ألنها تمكنت من تحقيق مزايا السبق المعرفي بفضل اهتمامها 
بمعلومات اليقظة، و في المقابل ثمة مؤسسات اوصلها عجزها في رصد اإلشارات الضعيفة عن 

 ان أصبحت شيئا من الماضي؛التحرك بسرعة الى 
تبيان العالقة الموجودة بين الذكاء االقتصادي و تنافسية المؤسسة دوليا و توضيح دور نظام الذكاء  -

 االقتصادي في رفع التنافسية في خضم تحديات القرن الواحد و العشرين؛
فاعلية الغامضة و إلضفاء مزيد من الواقعية، تحاول هذه الدراسة استكشاف أهمية بعض الجوانب الت -

 التي تتشابك فيها العديد من العناصر الذاتية و التنظيمية بمضامينها االجتماعية و الثقافية؛
تكتسي الدراسة أهميتها التطبيقية من طبيعة الظروف التي تنشط فيها المؤسسات الجزائرية و ما تواجهه  -

مع مقتضياته من خالل عقود  من تحديات، في محاولة لالندماج في االقتصاد العالمي و التكّيف
، كل هذا 2017الشراكة مع االتحاد األوروبي و انشاء منطقة للتجارة الحرة مع األسواق األوروبية لعام

و غيره يتطلب من االن اعتماد وسائل و أدوات عمل جديدة تنتج لمؤسساتنا إمكانية التهيؤ و التأهب 
و الفرص الكامنة و تسعى الغتنامها قبل ان يستغلها المسبق. و تحقق لنا استباقية في معرفة المخاطر 

 غيرها من المنافسين؛
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الحاجة الماسة لنتائج مثل هذه البحوث الميدانية و الدراسات االستكشافية عسى أن تدعم المؤسسات  -
االقتصادية الجزائرية، لوضع نموذج و آلية عمل يناسبها إلحداث تغيير باتجاه غرس ثقافة حديثة بقيم 

فة عمل جديدة تولي االهتمام لنظام الذكاء االقتصادي. قبل التفكير في البدء بتشكيل خاليا و فلس
مهمتها األساسية القيام بجمع، تحليل، توثيق و نشر معلومات اليقظة تستند في عملها هذا احدث 

 تكنولوجيا المعلومات. 
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 تمهيد
يعددددض ع ادددد   القددددي من اللموضددددمضل عددددب القع ادددد ثم  القمضالددددا  دددد  ال  لدددد  مضاللددددا  دددد  ع ددددم  القعددددم         

ال ثعددددددددم    اللموضددددددددمض   و ت ق  يددددددددم القععب عددددددددم    القودددددددد  ل القدددددددد  الق وم ددددددددم   يدددددددد  وودددددددد ال    دددددددداب القتددددددددض     
تددددد  عدددددم ال    القعمض ضيدددددان   عدددددب ال  ادددددض  ب عضدددددالبا القدددددي من اللموضدددددمضل ل ال  ي وت ددددد  الق عددددد  ن  مثو دددددم 

 هاتدددددا القدددددض   القعولضعدددددا ض ب القعواب دددددا عتذدددددمن هددددديال القعضدددددالبا   القددددديل يعو ددددد  عدددددب لعدددددم  الموضدددددمض القعع  دددددان 
ظذددددد        عددددد    ددددد  الق ليدددددم  القعومدددددض  قاتولددددد  ودددددض ا يم ةقددددد   دددددمم  القدددددض   القعولضعدددددان  عدددددم  مقت ددددد ا قدددددض   

س  بذددددمن  عددددم  مقدددد   ب اددددضا  القعددددمقث القلمقدددد ن  ذدددد  ل ادددد ال  عتمضدددد ال  دددد   عدددد  ال   ددددم  ال  مضيعيددددا   قددددي
 دددددد  عتددددددمه  القوعبدددددديثا    ع ددددددا عتددددددم  دددددد  ة القددددددا  عدددددد  عددددددب هدددددديال الق عدددددد  ن    دددددد  ةالددددددم  هددددددي  القض ال ددددددان 
دددددد  ت ثددددددم عددددددم ق الددددددم  القتظدددددد ل قع ادددددد   القددددددي من   ددددددتمم   عددددددب ادددددد   هدددددديال الق ضدددددد  ولددددددضيث ثدددددد   ع ض 

  االلموضمضل

 مدخل و مفاهيم حول الذكاء االقتصادي المبحث األول:
قي من اللموضمضل عب  اب القع مهيث القو  ال و ال  ال و مالم  ليلم  مموضمض القعع  ا   بعم ش ب  يعو   عضالبا ال

  نال عذعم عب هيال اللموضمض القيل  ب     ايا  ضاض  قع مم  الموضمضيا ضالابيا   ام  يا قبعؤ  ا اللموضمضيان 
 ال قوعضض  ب س   ا ن تظ  قلض ما   مهوعمث   ا  عتي  ب  ض  ي    ت     ع ا   قب م  ةل  ت  الو ث 

 ن ي من وتم   ن ي من الموضمضلاااالقخا  عم  الضال و الوا  ن ي من ال و الوا ياالقعضالبمم  القع وععبا عب يلظا 
 القع ا     القعضالبا ق  م ه  وعضض القعذوعاب  مقع ا  ا  عم ه  القي من اللموضمضل ؟ 

 

 : مقاربة تاريخية و جذور نظريةالمطلب األول: الذكاء االقتصادي
يعض عضالبا القي من اللموضمضل عب القع مهيث مضالا القظذ    مقت  ا قعبث اللموضمض  يع ب الثو م   ب ظذ    
القمليل  وث    القتضف القلمت  عب القل ب القعش ابا  عضالبم  ظذ   توا ا قظذ   الموضمض القعع  ان      و  

      القع   ل القيل يعوعض ثبظذ   عع ظذ   القو م    ل يعم ظذ   الموضمض الق  قن عضالبم  تم ع عب الق
 ومضا  القععب عا لث ومبابذما

الق ضاليا ال  ق     الق ي   ال  ق  قتشأ  تظث الل وا م ال       Military Intelligenceوعض الل وا م ال  القع   اا
ع م  عتظعم  ال ثعم ن ةي  ب ش  م  ثع  الل وا م ال  عتي ثض   عمايا  مت  وو       القع م  القع   ل 
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واعت     مض    (1)نالقعع  ا    ال و  قذم اوث يق    عض ومبابذمن لث القععب عا ومضا  ثب  يعوعض القيل الق  ل 
 ممل  ثضاض  ثعبيم  القو  سا

 مض  من  الل وا م ال  القع   اا الق  بيا  عض اللت وم  القو م ل      م ثب  ة  اليم  القذتض   يعم  عض قبعمقث 
  القع   اا  ش     ا   عولضث اض ضم  يمث القم ب القعمقعيا القلمتيان  مض الق ضاضن  عضهم ال واضع  الل وا م ال

ضشت   اذم ولتيم  القومبا  القعولضث  القو  ال واضع       ذم  مم  بن ةام ا ةق  ثعبيم  القو  س القو ت ق    
القوعبيثن  م      عض اللتوشم  الق ال ع قعتذ يا الل وا م ال  القم  عيا القعمعا    ع م  القو   (2) ق عع الل وا م ال ا

  مب القضال ع ال  ق  قو  اب عتذ يا الل وا م ال     هي  القع مل ا
   اددددددددددد ن القععاليم  الق ال ض  يع ب القل    أب الق ضاليم  ال  ق  قتظمث الل دددددددددددوا م ال  اللموضدددددددددددمضيا  تظمث القي من 

القي من   مض   الض ثب ث القععب عم ن ثب 8591 دددددددددتا Luhn اللموضدددددددددمضلن  مب عع تذميا القاع ددددددددداتم ن ةي ث  
   تظمث الوضدددددددددم  ن  ث     مقومق : " Business Intelligence ع م    Intelligence Economiqueاللموضدددددددددمضل 

القي من  ن  عضدددالباي دددواضث قو  ي  ال ثعم ن   ععت     دددع يع ب  ب يعو    تظمث الل دددوا م ال    تظمث القي منن
ذضف  اب ال  عم  القعو      تعط ا    القعع  تم  الق يع ب وع ا    مقععت  القعمث  أت  القلض   ثب  ةض ال  القع مم 

 (3)ا"القع ع ب

"القلض   ثب   ذث القعشم   القعال  ما  عع قيع   ثب  Intelligence  بعا القي من Simon ال واضث 8591    تا   

 Organizational»ثب  Wilenskyن ومض  8591ن  عم     تا ع مبا الل وشمف  الإلض ال  ن    الق ائا"

Intelligence »عم و ن  يق  عب ا   الو م  ضالئ     مض الو ع  القض ال ا مو  شعب   ومب  عؤق اب آا اب  د: ا
ال واضالث تظمث القي من اللموضمضل  امضا عع تذميا القم ب الق م ض    ل    ضال    قاب  عم  ال لذعم عب وال  ال  

 الموضمضيا  عمقيا       ظمه   القع قعا  اللت وم  ثب  القعمقث القام   ا

ع ذ ث القي من اللموضمضل    عتوضف  واتم  القل ب القعش ابن   و ا  ال ض يم  اللت با اا ال واضالث     
الضال   ي من ال ثعم ن   القي من القوتم       الل و الوا  ن  يعض ال اا    نال عب ع ذ ث ي من ال ثعم ا  عم 

                                                           

 6061القعددضضن القعشدد  ب  الق ددتا   اددض  القلددضس القع بدد نالخفيذذة   الحذذروب :الضذذيط  والعمذذل االقتصذذادي الذذذكاء ن:8002  ضابعدد ن ن ع ددع ض1 
 .82ن ص 8002ت  ع    82 ن القاعيس

ضال  ض من قبتش    القو  اعن  الطبعة األولى  نظام االستخبارات التسويقية ن: 8002    م اب الق تم  ن  عمعض   م  القشع ل  ث ن   ممب القالمقبن  ن2 
 .72ن ص ن ثعمب ال  ضب

 اعمقعيا ال  ق ام ط مضيث    الق يش ال قعمت   لتمن القم ب الق 
(3) LARIVET Sophie. (2009) : Intelligence Economique enquête dans 100 PME, Volume n° 2, Paris : édition 

L’harmattan, p : 23. 
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عض عب موضمضلن  عم  ب ع ذ ع  ع وال ض يم  ال ع ا يا  و ا  ال واضالث الضال   القي من القو  يل    القي من الل
  القو  قذم ضبا  تظث القععب عم  القو م اان    لا  ع ذ ع     ت م  ثلمب  8292  تا  عمقاو  القيل وع ض  و و 

 (1) وال   ال ش م  م   القعتظعا الق ائيا   القعتظعا آتيال ا
ا القض ال م  اللموضمضيشم     الق ت ال  ال اا   عضالبم     الق  ط ال  مضيع   الإلث ع  القعواضص    

 عض عم  ض م  ثض  عيمضاب عوضالاباا  يعو   هيال القعضالبا مضالم    القب ا القع بيان  ذ  و  عا   الل و الوا يا
ن intelligence compétitive   القوتم س القي    intelligence économiqueبيا  مق  ت يا   عتل قا ثب القب م  ال    

يعو   عضالبم  عب  اب القعضالبمم  الق ضاض     ثع عما ines intelligencesBus عم القب ا اللت با اا  و وعع  
 القمضالان وال           ض    الن ثب  القع و ى ال  مضيع      م م ى ثبث القوض ا     ثب  القع و ى الق يم  ن 

ب القي من    تظ ال ق هوعمث الق  ا   القمم ا القعو الاض  قض   القععب عم   الل وا م ال     القع م  اللموضمضلن ما
اللموضمضل عم ه  ةل العوضالض  وال   قع ذ ث القيلظا القع  ذا ق عع القععب عم ا   ذ  ي ال     ع مل  الق م  

 (2) القعع تا القو  مض وع   القلض   القوتم  يا قبعؤ  م ا

ال  ددددددمس القتظدددددد ل القع وعدددددد  قبددددددي من  8227مددددددض  اددددددع  دددددد  ول ادددددد   القضددددددمض     ت ددددددم ثددددددمث  Martreةيال  ددددددمب 
 م  دددددد تيا  دددددد  يال  القع ددددددم  مددددددض -واضددددددص   ععم  ددددددان  ددددددتب ال  مددددددم   القض ال ددددددم  ال ت بدددددد اللموضددددددمضل  

 دددد ل  يال  القوددددم اخ  عددددض  ال ابدددداا   ا  ددددض الاددددو ف مدددد   عددددب  ددددمب قدددد  الق دددد    دددد  القوالدددد ق قع ذدددد ث القددددي من 
اللموضددددمضل مودددد   دددد  شدددد ب  عادددد  القع وعدددد ا ةي ادددد ى  عدددد  الق و ددددمب  ب     عددددب ومددددض  ثددددب القع ذدددد ث  دددد  

ال    الدددددد     دددددد   القيلظددددددا القععععددددددا ثبدددددد   ائددددددا القعؤ  ددددددان  ال ادددددد  . F.J.Aguilar   I.Ansoff  ع ا ددددددم هعددددددم
ن   دددددم اص ع اددددد   الإلشدددددم ال  القادددددعي ان الل دددددو الوا   دددددبط القاددددد ن ثبددددد  القععب عدددددم   مددددد ال ال  القواالددددديط 

هدددددددد   H.P.Luhanال قعددددددددمت   نIBMا  يعددددددددم ادددددددد ى آادددددددد  ب  ب عذتددددددددضس عؤ  ددددددددا 8292 هدددددددديال تمدددددددد  ثددددددددمث 
 ددددد  علدددددم  تشددددد   ثدددددمث  (Business Intelligence  من  ددددد  عادددددضالب ال ثعدددددم ضدددددممب  مدددددضث وع ادددددف قبدددددي 

  ن   عع  ي  عم اب الل وع ث  القتشم  اللموضمضلا8292

                                                           
(1( GORIA Stéphane. (2006) : L’expression du problème dans la recherche d’information : application à un 

contexte d’intermédiation territoriale. Thèse pour l’obtention de Doctorat en Sciences de l’information et de la 

communication, université Nancy II. P : 19. 

تعلض القع نمضل  عوالب م  القوتعيان القعبول  القض ق  م   القي من اللموضالذكاء االقتصادي أي دور للدولة ن:8088:   بيعمب ع ال طن ث ض هللا  ب عتض   ن2  
 ا8صثتم ان   م   عاوم   مععا ن   بيا القعب ث اللموضمضيا   ثب ث القو اا ن 8088عمل  80   02ا ع  
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 ادددددددددددع يقددددددددددد  القوالددددددددددد   ادددددددددددعب   وو دددددددددددع والددددددددددد   ع ذددددددددددد ث القدددددددددددي من اللموضدددددددددددمضلن   Prescott مدددددددددددض مدددددددددددمث 
 (1)  بع ع الم :

قبععب عدددددددددددددم ن  ن  دددددددددددددمق عع القوتم  ددددددددددددد 8220   8290عدددددددددددددم  ددددددددددددداب ثدددددددددددددمع   المرحلذذذذذذذذذذذذذة األولذذذذذذذذذذذذذى: -
 Montgomery et او  دددددددددد  مدددددددددد    عددددددددددع القععب عددددددددددم ا  الق و ددددددددددمب ال  لدددددددددد   دددددددددد   ال هددددددددددث:

Weinberg, King et Cleland, Aguilar . 
ن  ه  ع مبا القومبا  القوتم     القلالمث ن ما  وذوث  لا ال  ومبا  8220    ت ال   المرحلة الثانية: -

 الامم    هيال  Porter وع ثا  ا ض  وألا  القعتم  ا    القلالمثم  القعاوب ان  بت  م  القععاليم   الل
 القضضضا    هي  القع مبا  مقومضاض ظذ   مل  عع     ضاضن  وع  ةشمثا القعضالبا    الق ليم  القعومض ا

 ددددددد    القدددددددي من القوتم  ددددددد  لوادددددددمي القلددددددد ال ا  وعبلددددددد   لدددددددض    8220عاددددددد   دددددددت ال   المرحلذذذذذذذة الثالثذذذذذذذة: -
ا  الق و دددددددددمب هدددددددددث عدددددددددب الق دددددددددمععااب عدددددددددب الل دددددددددو الوا ياالقدددددددددي من اللموضدددددددددمضل ثبددددددددد  اضعدددددددددا القلددددددددد ال ال  

 . Gloshal et Westny علم 
 ه  ع مبا  ضاض  ووعا   مقتظ  قبي من القوتم       من  عم  اان   يال القو  ا   المرحلة الرابعة )الحالية(: -

 ثب  ال  عمض الإلت متيان الق ب  يان  عا  الق  عياا
  

 (MITI) ضل القع و   ثب    ال   القو م   القض قيا   القضتمثاال    القيم مب تظمث القي من اللموضم 8290     ثمث  
    عب ال واضث ع ذ ث القي من اللموضمضل  إلتعمش الموضمضهما  نJETRO  عتاللا القو م   القام  يا القيم متيا  

Luhn  ه   مم     ع م  القععب عم    ض   قبي من اللموضمضل ثب  الت  تظمث الوضم  ااضث ميمض   8292ثمث 
 م  تظمث ال ثعم  القي يااال ثعم   ع

ن  ه  ثمقث ال وعم   ع ا   Harold Wilenskyعب ال ف  8292    وع اف قبي من اللموضمضل  مب    ثمث 
    عب ثع  ة  الن ومبي   م   القي من اللموضمضل   مب هيال القوع اف عب ا    وم   "القي من القوتظيع "   

وع ب  القولتيا القو الت  ثعبيا و عيع   و  عا قبععب عم   ع ذ ث قذيال القي من   ض   ثب  8292المو       تا 
 (2) عب الوامي القل ال   مض مضض ل لا ع و يم  قبي من:

 ااواعب مض   القعؤ  ا ثب  ال وشمف الق  ص  القوذضاضال  عب ا   ش  ا ث مموذم الذكاء االتصال  : -

                                                           

ا ن   ما  مليا علضعالذكاء االقتصادي و المؤسسات الصييرة و المتوسطة بين المزايا و صعوبات التطبيق ن:8088  معض الا م لن ت ا      مبن  ن1  
 ن   بيا القعب ث اللموضمضيا   ثب ث القو اا ن 8088عمل  80   02القعتعلض ا ع   نالقعبول  القض ق  م   القي من اللموضمضل  عوالب م  القوتعياعب  عمقيم  ا

 ا7ن صثتم ا  م   عاوم  مععا 
(2) LARIVET Sophie. (2011) : Intelligence économique : acception française multidimensionnelle, communication 

présentée à la 5ème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des sciences de 

l’administration, université Laval, QUEBEC, les 13-14-15 Juin 2001, p : 06. 
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عب القل    القاعف  ياعب ال  اتعا القيلظا القضالابيا قبعؤ  ا  ي مثض    ال وشمف تلم الذكاء الداخل :  -
 القععب عمو ا

ان اللموضمضيان القوش اعي القعبعيان القولتيان  ضممب القل ال    مقععب عا : يع ب :  باستعمال تكنولوجيا المعلومات -
 القضتمثيااااااالقخا الق ي ا ق  يان نالقضيع ع ال يا

ب عدددددم   ددددد  الق ليدددددم    عدددددع ث قعدددددا ال  ددددد الق   القوالددددد   القذمئددددد   ددددد  ع دددددم  و ت ق  يدددددم القعع 8220 ددددد  ثدددددمث 
 Michaelدددددددددددددقالقعومدددددض  ال ع ا يدددددان الوادددددي  االددددد ال  وتظيعيدددددا قدددددضثث القععددددد  القدددددض ق  قبعؤ  دددددم ن    دددددمب 

Porter   القدددددي من اللموضددددمضلن   القددددديل   دددد   يددددد  ثبددددد  القومبادددد  القوتم  ددددد  عدددددب ض     ادددد   ددددد  والدددد   ع ذددددد ث
ع ددددم  القعتم  ددددا مادددد   ال دددد  ول يددددا  اددددعيا القعؤ  ددددم   دددد  الق دددد ق   هدددد      عددددب المودددد   شدددد   القددددي من  دددد 

 ث    ثب  الت  ثعبيا و عيع   ععمق ا قبععب عم  ق   اوث وم ابذم ةق  ي منا

   تشأ    ت م   مقا تش  القععب عم   8220ظذ  القي من اللموضمضل      ت م ا   القو عاتم   -
 م    قبعؤ  القو  وذضف ةق  ولضيث ع مثض  وش ابيا   معميا القتع  القض ق 8228ن  تا ADITالقو ت ق  يا  

 الق  ت ياا
القعؤ  ا  ال و الوا يا     ت م عب ال ف ق تا القي من اللموضمضل    8227 تا  Martreظذ  ول ا   -

  ه  عب  ثبب ثب القع مضئ ال  م يا قبي من اللموضمضل  Henry Martreقبع  ايا القعمعا وم   ئم ا 
    ث الق يم م  القو  ا ب وال يلذم    هيال القع م ا

 ع ذ ث القض م  اللموضمضل اعب القي من اللموضمضلا Minefiضع  ال 8008     ثمث  -
   وع ا     الثو     8009قبي من اللموضمضل    ت م  تا  القع ئ   ال ثب    Alain Juillet عم و  ع  -

ق   القعوعمعباب اللموضمضاابن  يق  عب    : القم مظ  الل و الوا يا أت : "ا و   ثب  معميا القععب عم  
 لالم  اللموضمضلن معميا اللموضمض  القعؤ  م ن  وع ا   يم ا القوألا "ا ثب  وتم  يا الق

  القي من اللموضمضل  مت  عع تذميا القاع اتم ن  القل    أب الق ضاليم  ال  ق  قتظمثعب ا   عم     يع ب
  ث ف ع ا ث  وال   عتي الق واتم    يق  عع القوم ل  الق ي اا القو  ال    ثب  عميط القعؤ  م ن 

ع ا ث  عضض  قبتلمشم  القتظ اا   القوال يليا    القعضاض عب القعؤوع ال    القعمم   القض قيان  ذ     ل ا ال 
يعل   ال ضال عع  يم  اضالن   الن ثب  القتظ اا اللموضمضيان    ثب  ع و ى القوال يلم  القععبيا   ع مل  

   امت ا
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 الذكاء االقتصادي مفهومالثان :  لمطلبا 

 تمنال ثب  ض ال م  ع ل ا   تلمشم  عضض  تلمش    م  عتي  عب  عاض ضل القي من اللموضم عضالبايعو   
ثب   ع  القع ال ع القو  وال م  ةق  ع ا ث  ت ض  عبا عب القوعم اف القو   اللال    عب ا   ن ممض 

 ن   مضض  ذث القي من اللموضمضل  ت  ض  هث القوعم اف القعلضعا ق  قع ذ عومع  ت   عب اللاو ف    ومضاضهم 
 ب : يعم ا

ن ما  وث وع ا   ثب  Henry Martreعب ال ف  8227    وع اف ثعب  قبي من اللموضمضل  مب  تا  -
ع ع ثا ال ثعم  القعت لا  القع و الا  مق م ن القععمق ان  و  اع  تش  القععب عم  القع اض  قألث الب "  ت :

القمعميا  و       اعمتم  ةق   ب هي  الإل  النال  ووث  ال الا ش ثيا ممت تيان عع اللموضمضاابن عع الإلشم  

(1 ) ا" الق  عا قبم مظ ثب  الإل   الق عمضل قبعؤ  ان    ظ   م ب ش    الق  ض   القو ب ا
 

"عتذ  القي من اللموضمضل  أت :  8000   ثمث  (IHEDN)ث  ف ععذض القض ال م  القعبيم قبض م  الق الت   -

 م  يا عب ا    ععن ععمق ا القععب عم قبعؤ  ان قوم اب مض وذم القوت الل و الوا ياعتظ ث قاضعا الإلضال   

  تش  القععم ف القع اض  قبوم ث     ائوذم  الق  ص   القوذضاضال ن:   ه   يق  ثعبيا ع مثض  قضثث القل ال ال  

 (2) ا" م واضالث  ض ال  امضان   وع ئا القع ظ اب   القو  ا  ثب  م  يا القش  م  القضالابيا   القام  يا

"القي من اللموضمضل ه  : 8008ثمث  (AFDIE)القي من اللموضمضل    ث     الق ععيا الق  ت يا قوال ا  -

 عيع الق  مئ  القعتظعا اعب تظمث إلضال   القعع  ان ةتومج القععب عم  القع اض  لوامي القل ال  عب عتظ   ال ضالن 

 (3) ا  اب  ميعا ق عيع  ضممب القعضبما"

يق  " ثب   ت : 8009 تا     ت م بي من اللموضمضلق القع ئ   ال ثب  Alain JUILLETف ث     مض  -

اللموضمضااب عب      ق عيع ال ث الب الل و الوا يايشوع  ثب  الق يال    معميا القععب عا القتشم  القيل 

اللموضمضل   عب القعؤ  م    يال وع ا   يم ا القوألا   القعتم  ا    القع م  القضتمث ن ال عب الق ض   ةق :

  (4) "ا القت  ي      ضتم
                                                           
(1) MARTRE Henri. (1994): Intelligence économique et stratégie des entreprises, Rapport du Groupe Commissariat 

général du Plan, La Documentation Française, France, Février 1994, p: 11. 

(2( BOURNOIS Franck, ROMANI Pierre-Jacquelin. (2000): l’Intelligence Economique et Stratégique dans les 

Entreprises Françaises, Paris : éditions Economica, p: 62. 
(3(MERLAND Jean-Pierre et d’autres. (2005): L’Intelligence Economique appliquée à la Direction des Systèmes 

d’Information Démarche et Fiches Pratiques, publication CIGREF, paris, p: 06. 

(4( l'AAIE-IHEDN. (2007): gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise, Groupe de travail 

"Entreprise" n°1, Association des Auditeurs Intelligence Economique - Institut des Hautes Etudes de Défense 

Nationale, Juin 2007, p: 03. 
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" مقي من اللموضمضل قيس ع  ض  ب القع الم ان   ق ت  ثعبيا ه  عيا   : Philippe BAUMARD عم وع اف  -

ض مثيا ل واضالث القععب عان   الق    عت  ه  الق بط  اب القعضاض عب القع مل    القعيمضاب قاضعا ال هضالف 

 (1) ا"قبعؤ  ان ما   ت    ابا قب بط  اب القتشم    القعع  ا قبعؤ  ا الل و الوا ياالقو وي يا   
 تو  عم اب وب ا   عم وال متم ق  عب وعم اف قعاوبف الق ًومبن     ا ن القععاليم  الق ال ض  ت ع: 
القي من اللموضمضل ه  ثعبيا الق م    القومبا    تش    ةل الن القععب عم  القلمئعا ثب  تظمث القععب عم   -

 م  و و اب مقعؤ  مقعؤ  ان   هي  ال اا   وبعب مبلا  ض   اب القعؤ  ا   القعميط القيل وو ال ض  ي ن  
 ضت  و اا ال     الق ائا عع القعمم ظا ثب  القععب عم ن   ثبي  يع ب  اع ال و الوا يم  قبم مظ ثب  

 مض وذم القوتم  يا   اعمب ال وع ال اوذما
ثعبيا  ض مثيا    ه  عيا    ش    ا     عو الضبا ق عع ععمق ان و  ا    تش  القععب عم  ثب  ائا  -

قعع  ا الق  ص   الموتمئذم القوذضاضال  قو ت ذمن   عت  الوامي القل ال ال  القعلب   اابنالقعؤ  ا قألث الب اللموضمض
القو  وؤضل ةق  ولبيص ثضث القوأ ض   وملا  ال ضالن القتم ع    يق  وملا   هضالف القعؤ  ان   اعمب 

 ال وع ال اوذم ثب  القعضى القال ا ا
 اب النال  الق م ن القميم  ن ععمق ان وااوعب   ع ع ثا عب القع مهيثن ال  مقاب  ال ض ال  القو  وت       ة    -

ا ا هي  القععبيم  عوعم  ا  و مثبيال و الوا يا تش  القععب عم  يال  القضبا  مق  ض    القعتظعا    ةالم  
  يع ب  ب ومض  و اا ال  مليليا    آقيم  ضتع القل ال ا

 

 الذكاء االقتصادينظام  سيرورة الثالث: مطلبال

م الويا ي يددددا و ددددض مم ددددا عوادددديل القلدددد ال ال ن  وعدددد   ع المدددد  ثضاددددض  ةب ثعبيددددا ابدددد   و قاددددض ععب عددددم  ال ددددوا 
الإلع متدددددم  القاددددد   اا عدددددب   ددددد  و ددددد اب ععب عدددددم     عوعمم دددددان ةي ولددددد ث ةضال   القتظدددددمث  و تادددددض  م دددددا القعددددد ال ض 

 ال ددددددوا م اا ضدددددددمقما و دددددددض مم ددددددم  القع دددددددو اضابن  يالبددددددد  ثبددددددد  هددددددي  القع المددددددد  ض    القدددددددي من اللموضدددددددمضلن
ثددددددا القمبلدددددم  القوددددد  و دددددعا  وم اددددد  القععب عدددددا ةقددددد  عع  دددددا ع ادددددض  لوادددددمي ع ع   القوددددد  وعددددد ف ثبددددد   تذدددددم :"

القلدددددد ال   وت اددددددي  : وع اددددددف    ومضاددددددض القمم ددددددم  قبععب عددددددان و  عوذددددددم ةقدددددد  ي ددددددمنن واالدددددديط ثعبيددددددا الق مدددددد  

ال ددددددواضع  مددددددض    (2) ا"ثدددددب القععب عددددددان  عدددددع القععب عددددددم ن ععمق ددددددا القععب عدددددم ن ومبادددددد   بدددددد  القععب عدددددم 
ض ثتمضدددددد  ثعبيددددددا القددددددي من اللموضددددددمضلن ةي  تدددددد  اددددددوث و ضددددددا  القععبيددددددا ةقدددددد   ع ذدددددد ث ومبابدددددد  ع اددددددض قومضادددددد

                                                           
(1 ( HARBULOT Christian et BAUMARD Philippe. (1997): perspective historique de l’intelligence économique, 

revue intelligence économique, n° 01, Paris, p: 06. 

(2  ( MARCON Christian et MOINET Nicolas. (2006): l’intelligence économique, Paris : édition Dunod, p : 62 . 
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الق دددددضا   مقدددددي  ن  ب هدددددي  القع المددددد  عاددددد     تشدددددمالم  عؤ  ددددديا ق عدددددعن ععمق دددددان تشددددد ن ال دددددوععم   و  يددددد ا
تعددددم و دددد ب ع ددددوع    ضدددد    ض  اددددا عددددب ادددد   القو ييددددا القع  دددديا  القمدددد ال  القع ددددوع   دددداب عتو دددد   عتوذيددددان  ال 

ثبيددد  يع تتدددم ثددد    هدددث    موضدددمضل عدددب  ذدددا  القع دددو اضاب عدددب  ذدددا  اددد ىا عمببددد  تظدددمث القدددي من الل
القددددددديل ي دددددددع   تعددددددد يج  Gérard VERNA مل دددددددوتمض ةقددددددد  تعددددددد يج  القدددددددي من اللموضدددددددمضل تظدددددددمث ع المددددددد 

ماددددد   ب ثعبيدددددا القدددددي من اللموضدددددمضل ودددددوث ث ددددد   عتددددداب او ددددد ب  ددددد   عدددددب عدددددب  (Deux temps)القددددد عتاب 
 عم اب :  يثعبيم    ثيا   يع ب ي  هم 

ا و ط هيال الق عب  م ال ا عميط القعؤ  ا   ع الم ا  :Temps de surveillanceالزمن األول: زمن الحراسة 

ل ن   عوم عا القعضمض  القعتم  ا قبمض   ثب  القععب عم  القعتم  ا    الق م  القعتم ب   او  ب هيال الق عب ال مض
 عب القععبيم  ال  م يا القومقيا: 

ومضاض عضض  القععب عم ن عع  ا اعب  ل ممع   هي  القععبيا ا   اوث عبعملية البحث عن المعلومات:  .1
يع ب  ب و  ب؟       ل ش   ه  ثبي ؟    هيال اوالبب  ض    القليمث  مق مم ا القضالئعا قبعميطن   القو  ا  

قبععب عا   ومضاض القععب عا القعتم  ا    الق م  القعتم با        (ciblage)ثب  القعضض  القع وذضف 
    (Traqueur)ضاض عب القعذوعاب    هيال القعاضالبن الت  عب القا   ل واضيص عذتا القعوم عيق ن ا ى القع

   القعؤ  ان يعع     يط ععب عم  ع ؤ   ثب ثعبيا الق ضضن يل ث  ومبا    ض ال ا  (Veilleur) القعويلظ
عذم  االلمويم م  عب القععب عم    ومضاض عضمض  و ال ضهمن لث يل ث   ععذم   ععمق وذم    لذم    و  

قبع و اضاب لوامي القل ال ال ا   مس هي  القعذتا ه  القليمث  م ال ا القعميط   عب لث وعلب   عوم عا القعضض  
الاوب   عضمض  القمض   ثب  القععب عم ن   وت ث   VERNAالقع وذضف ق عع القععب عم ا م ب تع يج 

 ال مذم   يع ب  ب تباضذم    القش   القع الق ا

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول.................................................. االطار النظري للذكاء االقتصادي

- 10 - 

 

 ف مصادر و طرق الحصول على المعلومات: مختل I .01  رقمشكل 
 

                                                                                                    م ث القععب عم  م ب                         معلومات معلنة و مكشوفة                    

 ثباذم عضمض  القمض  ؤوع ال ن القض  ام                           ع   ن تض ال ن ع                 

 ممثض  القع  ن  ت   القععب عم ن عم  م  الق م ن ال  مم  القعبعيان                     

 %20   مض ض      الع    وال يلم  الإلث ث ال ق ن ال م الص القعا  ظاناااالقخ                      
 

 علومات غير مكشوفة                                       م                  

 %80   مض ض                 الق بمئبن القع  ضابن القش  منن                          

 اااالقخ                           sous traitantsالقعتم   ب القعوعذض ب                      

 

 %80   مض ض                   الصناع               التجسس                   
Source : VERNA Gérard, (1993) : la veille technologique : une ardente nécessité, Document de 

travail, Volume 93, Numéro 89 , Université Laval, Faculté des sciences de l'administration, Direction 

de la recherche. Disponible sur : http://www.fsa.ulaval.ca/. Consulté le 31.03.2015 à 16 :56. 

عدددددب القععب عدددددم  و ددددد ب عوممدددددا   ع شددددد  ا القعضدددددمض ن   تددددد   القععب عدددددم     %20اوادددددا  ب عدددددم يلدددددم ب 
   (Informations Blanches)القع دددددددد     القولددددددددم ا  الق  ددددددددعيااااالقخن   و ددددددددع  القععب عددددددددم  الق ياددددددددمن

عدددددددب القععب عدددددددم   % 20 ب   لددددددد  عدددددددب  VERNAيع دددددددب القمضددددددد   ثباذدددددددم  دددددددمقال ق القعشددددددد  ثاا   اددددددد ى 
يع تذدددددددم القمضدددددد   ثباذدددددددم  دددددددمقال ق القشدددددد ثيان ةل  ب  ددددددد ن عتذدددددددم هدددددد  ععب عدددددددم  عاددددددد   ال  لدددددد  ال دددددددوذضال م

 informations) ع شدددددد  ا يع ددددددب القمضدددددد   ثباذددددددم  شدددددد   عادددددد  ع مشدددددد ن و ددددددع   مقععب عددددددم  الق عمضيددددددا

grises). 

قلددددددض ضقدددددد   عدددددد  القض ال ددددددم ن ةب لدددددد     بددددددم  القععب عددددددم  ال  لدددددد  ال ددددددوذضال من هدددددد  ث ددددددم   ثددددددب ععب عددددددم  
القعؤ  دددددا القوددددد  وذددددددوث  وع معذدددددم  ددددد  القعمددددديط ع ددددددول  ن و ددددد ب ثبددددد  يلظدددددا ضالئعددددددا   عاددددد  عوممددددداا    ب 

  لددددد  م ضدددددم  ددددد  ال دددددوذضالف القععب عدددددم  القوددددد  وددددد و ط  ع دددددول بذمن    دددددمق  ص القعوممدددددا قذدددددمن   وبعدددددب ض  ال 

ق  ر
ط

 
 غير

ة و
وني
قان

 
 غير

عية
شر
 و 
نية
انو
ق ق

طر
 

دافا
سته

ر ا
ألكث

ت ا
وما
معل
 ال

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Document+de+travail%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.fsa.ulaval.ca/
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همعددددم  دددد  وميلدددد  الق دددد    دددد  يقدددد ا   تظدددد ال قضددددع  ا القمضدددد   ثبدددد   عدددد  القععب عددددم  عادددد  القع شدددد  ا 
 اان اب دددددم القددددد ع  قبالددددد ق عاددددد  القشددددد ثيا  مقو  دددددس   الق ددددد ماا و دددددع  علددددد  قااددددد ثذم قبمعميدددددا   قب ددددد

ن   وعو ددددد  المددددض  هددددث ال ضددددد   (informations noires)هددددي  القععب عددددم   مقععب عددددم  الق ددددد اا    الق دددد ضالن 
 (1)عا  القعبع  ان القو  ي و  ب  لمئذم ثب  همعش عب الق  اا   القمعمياا 

قعؤ ددد دددا و ض ت  دددذم ادددعب  اادددث الق ادددمن القععب عمو  القيل      ظ    اددد  القععب عم    و ال عذمن  تب ال
يم ل ثب   ث همئ  عب القععب عم  القيل يع ب  ب او م   القلض ال  الل دددددددويعم يا قع دددددددا اذمن ما  هيال ال اا  

ععم اؤل   ددددددددددددددب م ثب  مض وذم    و ظاف  (l’infobésité)يشددددددددددددددع   ممقا الق  ق القعع       مع  القععب عم  
  ثمض  عم يضدددددددددممب هي  القظمه   وشددددددددد يشدددددددددم ا عب  ي ولض ةق   (2)   الوامي القل ال ال االقععب عم    القععم ف  

القو  ا ن   يعمت  عب الإل ذمض   القادددددددددددد    القت  دددددددددددديان   اؤضل    ةق  الموعم  ال و م   القع اض عب ال االمن   
قيق   لض  ددددددددددددددعا  ثتض الق ع   ععب عم  القلب   (3) لضالب ععب عم  يال  ميعا    ااددددددددددددددث هيال القوشدددددددددددددد يشا 

)nformation anxiety(i  (4)توا ا قبوألا  القت   ا 

ضلن    ض    القي من اللموضم  م يايعض القوااليط قععبيا  عع القععب عم  القاال   ال عملية جمع المعلومات:  .2
 ذ  القاال   ال  ل   هعيا  ال  ل  و مه     القض   ن ةي  ب القعش با ال  م يا قي       عع القععب عم  

  وعل  ثمئ    ا  قبع مهعا القمليلا    ب  ب      القععب عم   عع   الق    عت ا        ةض ال  قعم اوث
ضتع القل ال ن  قبو بب ثب  هي  القعامال   ثب  ا م   الق م ن  تت  عب القا   ل قبعؤ  ا  ب ومضض 

اعب هي  القععبيا اتضب القعع  ثب   عع القععب عم  الق  عا    (5)  مقا ط عم وموم   عب ععب عم ا
ا عب القع مب القعتم ب      الق م  القعتم بن ق   اوث تش هم    القعؤ  ان ةعم    ش بذم القامث القا   ا

 تب  (Loi de Nolan)ثب  ع وععباذم    وا اتذم    ممثض  الق يمتم  قبعؤ  اا    م ب ممت ب ت لب 
 هضالفن   لاثعبيا  عع القععب عم  وااع قعتالب   الع  الق ذمث القيل ل يعب  ةل  ذعاب   ا اض ةضم ا ل

                                                           
(1) MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel  . (1995) : L’intelligence économique : les yeux et les oreilles de 

l’entreprise, Paris : éditions d’organisation, p : 30. 

(2) LESCA Humbert et SCHULER Martin. (1998) : Veille stratégique : comment ne pas être noyé sous 

les informations, Revue Economies et sociétés - Cahiers ISMEA, Tome 32, N°02, février 1998, p : 44. 

رب  العالم الع إلى اإلشارةو سبل التصدي مع  التأثيراتالتدفق المعلومات  و اليرق المعرف : دراسة للمظاهر و  ن:8002  ا   ث  نث ض القع اض ضمق )3(
 ا 821-899ص ص  ن8002ضي ع    -  ابيا ن08ن القعضض 89ن ع با ع و ا القعب   ذض الق التيان القع بض اإلسالم 

(4) SAUVAJOL-RIALLAND Caroline. (2010): la surcharge informationnelle dans l’organisation : les 

cadres au bord de la crise de nerf, Magazine de la communication de crise et sensible, Observatoire 

International des Crises OIC, vol 19, juillet 2010, p : 20. 

(5) BOUYEURE Cyril. (2009) :Guide des bonnes pratiques en matière d’intelligence économique, Service de 

Coordination à l’Intelligence Economique (SCIE) , Mars 2009 , p : 09. 

http://signal.sciencespo-lyon.fr/index.php?r=revue/view&id=117
http://signal.sciencespo-lyon.fr/index.php?r=numero/view&id=2256
http://www.observatoire-crises.org/
http://www.observatoire-crises.org/


 

 الفصل األول.................................................. االطار النظري للذكاء االقتصادي

- 12 - 

 

  ثا  : ما  ووث هي  القععبيا ثب    مس القع مابا  اب اللتاب  لط عب  اب ل لا ععماا    القعوعلبا   
  لم قذيال ن 1  و ب ا القمض   ثب  القععب عم      ض  القععب عم  القع وذض اا  القمض   ثب  القععب عم 

 و ب ا  ثب ن  عم ةيال  ايتم القو ب االقلمت بن يع تتم القمض   ثب  ععب عم   اض           م ن   ق ب  
 عاب اللثو م ن  يع ب القمض   ثب  القععب عم     ثا    و ب ا عتا اان   ق ب القععب عم  القو  تمض  
ثباذم مض ل و  ب ضميما   عل  قان   مض و  ب و ب ا القوأ ض عب ضموذم ال    عب و ب ا القمض   ثباذما 

  ثب    مس القو ب ا القعتا اان  مت   اوالبب القواميا   عم        الق ض   ةق  القععب عم  الق اض 
  مق م ن  لض ل يع ب القمض   ثباذم    الق م  القعتم با

عب القع وما  عع  ا   ا  و قي ا عب  اب هي  القو قي م ن    ش ن او مف ثب  القشاص القيل ق  القلض   ثب  
    ب  القععب عا الق اض ن          مةضم ا القذض اب القعو لاابا   عع يق  ا ى الق ع   ت  يع ب القمض   ث

 يام  و ب ا عتا اا  مقوتلاب ثب الق يمتم    ال وا ص الإلشم ال  القاعي ا   القععب عم  القذمعان عب ا   
 (2)ا   infométrie Dataminig ,Textmining ال واضالث  ع   ض ال   عع الق يمتم  عل :

   عضى ع ئعا     المعيا  هضالف ثعبيا القي من اللموضمضلا هي  القع مبا وعوعض  ظي ا الق عع ثب  ضما الق م   
واوبف القععب عم  عب ما  وضتي ذم قيال  عب القضعب  اع تظمث ميم    قوضتاف القععب عم  قوعال   م ا   

ال ع ال    و  ب عتم  ا ق م ا القع المفن   واوبف  يق  عب ما  عمو الهم    القعؤ  ا الق المض   ت ض ععب عم  
وتل ث   الق ائان الق   ضان القو م     عا هم   هيال عم ي    القوعضض     ت الثذم   عضمض همن  عوعبلا  مق  قن

 (3) عضمض   عع القععب عم  ةق :

                                                           

 ال  ما  ندراسة استكشافية بعينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية-ات اإلستراتيجية اليقظة و أهميتها ف  اتخاذ القرار ن: 8081  مقوا القيعابن  )1(
 ا22-29ص ص  بيا القعب ث اللموضمضيا   القو م اا   ثب ث القو اا ن  مععا عمعض ايا       ن   عا  عتش   ن ض و  ال     ثب ث و اا  القعؤ  م ن

   عم  القععمق ا   القع مهيث القولتيا    القعبعياا ما  و عا  و  ا  عؤش ال   عيا    ث ئليااو وتض ثب  ع ض     ض ث ما عم  اب ثتمض  القععب 
  و ت ق  يم  القع و ضثم ن  يق   م واضالث القعا تا      ا   عب الق يمتم  عب ا    عيم   اللو مهم  الق ضاض ن  ال تعم  الل و مالم  ه   ا     ل وشمف

 .م   امايا الإلمضمئيا  ولتي تعط القوع ف ثب 
 هي    و واضث  اعتممشوذم ةمضمئيم ع ا ثم  عاوب ا  ومضاض اللو مهم  الق ئي يا عمو ى  ل وا الج   ا   عب القتص و ذا   عيم   وعوا ه    ب ب

 . معيا  يمتم  القولتيا امضا قبععب عم  القعومما ثب  ش  
(2) LECANTE Christophe. (2005) : TecknowMetrix : une société innovante en veille stratégique, les Matinales, 

cycle2, accompagner l’innovation, l’Agence de Développement du Val de Marne, France, septembre 2005, p : 10. 

 القع ال ع القومقيا:الال ثذم ثب  عضمض   عع القععب عم  عب ا    االق ممل  ن ال وابض3  
- MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel  . (1995) : L’intelligence économique : les yeux et les oreilles 

de l’entreprise, Paris : éditions d’organisation, p : 30. 
- MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel. (1995) : L’intelligence économique : les yeux et 

les oreilles de l’entreprise, Paris : éditions d’organisation, p-p 35-37. 
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  ه  وب  القععب عم  القو  ي  ب ممعبذم   م     ععب عمو ن  ه  ل وعل  ةل ت  ا  مصادر رسمية: -
القضمم ا القعمعا    :يا ثمعا     ووعل  عضمض  القععب عم  الق  ع ائابا عب الق ضاض الإلث ع 

    مقوب  ا ب القعواضضان  ت   القععاليم    ال م الص القعا  الان   النال  اللاو ال ن   مئ  الإلث ث 
 القعييم ن الق وب   القض ال م       القعضمض  القش ثياا

 الض  القعا   ال  م يا قذي  القعضمض  ه  القععب عم  القو  و  ض المويم م  الق مم  القيل : مصادر غير رسمية -
القلض   ثب  الإلض ال   الق ذثن الإلم مسن  ال ويم  الق م ن القتل ن ععت   ععذمن  ا ب  ب و  ب ق وضم  

و   ع    والقع  ضاب  القعلم قاب عب الق مالب ن القعتم   ب  :  هي  القعضمض   ووعل    القبعسن  ب   الإلض ال ا
ض ال يا  القععم  ؛ القتض ال  القض  ال  القن الق علم ن؛ عب عضمض  القععب عم  القعع   ا  اضال    القعؤ  ا

  القعؤوع ال   القمبلم  القض ال يا؛ الق ععيم  القعذتيا  القب مب  القتلم م ؛ القعولضعاب قبمض   ثب    ص القعع ؛ 
  ا عا هم عب القعضمض  ال ا ى  القعضمض  القضالابيا قبش  ا   ؛القع ظ  ب القعؤمو ب  القعوض باب  القال ب

 ب القتع يجن القعع  ثب  ةيضم  القععب عم  القعومض  : القعلض ض  ععبيا الق   معملية بث المعلومات .3
ثباذم قع وععباذم    الق م  القعتم بن    الت  ا ب وا اتذم   م ظذم اعب م الثض  يمتم  القعؤ  ان ق   

 accès)اوث ال و  مثذم لملم  م  القمم ا ةقاذمن ثب   ب ووم  ةع متيا الق ض   ةقاذم عب ال ف ع واضعاذم  

libre)   وث  ععذم ل و ضل ت عم عم قث وتش     الق م  القعتم بن     عبذم عومما    الق عمب  مقععب عا القو
 Martinet et Marti  القع مب القعتم  اب ل و  قذم عب ال ف عوايل القل ال ال     القعؤ  اا   ثبي  يل   

ضث    الق م  ا" القععب عم  القو  اوث  ععذم مض ل وعت  شائم    مض يالوذمن   مض و لض  هعاوذم ةيال قث و و: 

القعتم ب   عب ال ف القشاص القعتم ب   بعم وث تش هم    الق م  القعتم ب ق  واضالث  بعم  الض  ميعوذم 

 ما  وبعب ثعبيا تش  القععب عم  ض  ال همعم     عمقيا تظمث القي من اللموضمضلن   وعو   اال    (1)"ا  ل 
  الق ملان   مض  مهع  و ت ق  يم مم عا  اذمن عب ا   ولعاب القاال ال  الق م لان   و عا  القاال ال

القععب عم   لا ال    تش    وا اب   ال وا ص القععب عم  القعتم  اا  ذ  ضالثعا قو مض    تل  الق يمتم  
عب  ذا   و قاض القععب عم  القذمعا عب ا   القوتلاب    م الثض الق يمتم  عب  ذا  ا ىا   ثتض و ال ج 

  ب عم    ولتيا اللوضم   ض م  ثعبيا و مض  القععب عم  وو م  و ت ق  يم القععب عم  ولتيا و ت ق  يم القعع
مض ض القعؤ  ا الق المض ن ما  وو مث  القعضاض عب ال ال الف يال  القعضمقا   القعتم ع القعشو  ان   ووشم   

                                                           
(1) MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel, Op-Cit, p : 80. 
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 يعم  اتذم    وتظيث عت  ن      القعشم  ا    تل    و مض  القععب عم  القوتم  يا   ولم ث القا  ال ن    
 (1)الق ضاض قبعتم  اا  ع ال ذا القش  

ا ض   مقعاوص    القي من اللموضمضل ةثالمن ميعا قبععب عم   عض ومبابذمن عب ا   تش هم ضالا  القعؤ  ان   
ق   و ذث    وملا  ميعا عام ان   يا ةيضمقذم ةق  عواي القل ال     الق م  القعتم بن  يعت  و  اع القععب عا 

 ب وعوب  هي  القلت ال   ض     م يا   ع و ما قعميالذمن  يق  ة  مقذم ث   مت ال  عاوب ان  عب  القعؤ  ا 
 ملثوعمض ثب  وض لذمن   قلض  اي  ثعبيا و  اع القععب عم   هعيا  مق ا امضا ةيال  من     الق م  القعتم ب 

ب القععب عا يع ب  ب و    التال مم عب ل   ت  LESCA  م ب     مقش   القع الض قبشاص القيل ي واضعذما
 (2) وض لم :

 وض   القععب عم  القعتو ا عب ال ف القعؤ  ا قت  ذمن -
 وض   القععب عم  القع وعض  عب ام ج القعؤ  ا   القع وععبا عب ال  ذمن -
 وض   القععب عم  القعتو ا عب ضالا  القعؤ  ا   القع  ذا تم  القام جا -

 (3)  وعع  هي  القع مبا ثب :

 وماا  القععب عم ن وذائوذم  ولضيعذم  ث الب اللموضمضااب؛ -
 قععب عم   ض ا   اا قبعع ن؛تل  ال -

 و  اع  تش  القععب عم  القعتم  ا قبشاص القعتم ب        اا؛ -

 وتظيث  وت ا  وت اي ال ثعم ا  -

: اوعب  هيال الق عب  مل وععم  القعل ت  قبععب عم ن Temps d’Exploitationالزمن الثان : زمن االستيالل 
بععب عا ب يق   يعال  قو  اوث ععمق وذم   ومبابذم   مقععب عا    مض يالوذم قي   قذم ععت    ل ميعا م

ميعا    هعيا   ل     الوامي القل ال ال  الإل و الوا يا   القو وي يا  ياما   او  ب ه  ال ا  عب ثعبيم  يع ب 
   ي  هم  عم اب :

                                                           

 ا22ن ص مرجع سابق  مقوا القيعابن )1(
(2) LESCA Humbert et LESCA Elisabeth. (1995) : Gestion de l'Information : Qualité de l'Information et 

Performance de l’Entreprise, Paris : LITEC : Librairie de la Cour de cassation, p-p 24-26. 

(3) Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises CIGREF. (7111) : L’intelligence économique 

d’entreprise à la puissance processus, les dossiers du club des pilotes de processus avec la collaboration 

du CIGREF et l’Aval de l’académie de l’intelligence économique, Version 1, Février 2007, p : 14. 
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 القي من اللموضمضلن  ذيال الإل  الن يعوعض تظمث ةب ععمق ا القععب عا ه    مس: عملية معالجة المعلومات .4
  م م ثب  ميعا القععب عا  مقت  ا قبع وعع ن  القععمق ا وعل  و عيع    القععاليم  القعمض  ثباذم عب 

وعو   و  عا القععب عا اال     م يا إل  الن القععمق ان  ذ  وعال  ض         ومبابذم  ش   عو متسا  
 ومبابيا  عتيا ق   القععب عم  القو  و  ب عاو يا ضالئعم  اب  ال   الق لمئ ا

هي  القععبيا اوث القوعمع  عع    القععب عم  القعمض  ثباذم    ش بذم القامثن      التولمن القعتم ب عتذم  ا  
 لطن   القو  يع ب اللثوعمض ثباذم ل وضضال   ل م ال   لض وعو   ععب عا عم  أتذم يال   هعيا  مقت  ا قشاص 

 ب   القعؤش  الق مع   مقت  ا ق ا قيال ا عم   مض ل و  ب  يق   مقت  ا قشاص آا    ل وعال  القضلقا الق م يا
 ب و اع     يممذم ق   ي  ب قذم ععت     مئض ن   وا   ميعا ةام يا قععبيا الوامي القل ال  ثتضعم وعمق    

 (1) ووم   ةق  ععب عم  ع اض ا

ععب عم ن ق  ثبي ن  م اي  مقععب عا   ه  ع  ض    عو  ما مض ل ا ضل ت عمن  يعم ق  وث و عيعذم   ا هم عب ال
  اعذم     يممذم القعتم ب "  مقععب عا القع اض  قي    عع   ل  امض     م ث القععب عم    ق ب القع س 

    (2)وعمعمن وا ي     الق ث القذمئ  عب القععب عم   و عيع ضمئب ي مثض ثب  الق ذث   اللثوعمض"ا 
ذمن ضما القععب عم  الق ال ض  م   ال وععمق : القعلض ض  ذي  القععبيا القعع  ثب  القوأ ض عبعملية تحليل المعلومات

القو  وث  ععذم  م لم قبوأ ض عب ضموذم م    (filtrage des données)    هي  القععبيا ووث وض يا الق يمتم 
ال وععمقذمن   اب هم عب ال االمن   القوش يش   القوعويثا    مقومق ن ةعم  ب اوث   اذم قعضث   عوذمن     ت  

ا   ثب  هيال ال  مسن    لم قذيال القتع يج  تت  اوث القوأ ض     م عب: (validation)ول اوذماوث م  قذم    مقومق  
 وأ اض  ب   ( 3 )عمو ى هي  القععب عم ن  هعاوذم القعموعبا  مقت  ا قبعؤ  ان ضما عضض همن ض  ا ع ل ماوذما

تعم  ل وذم قيق  ا ب ععمق قععبيم   وذمن  ه  عم اوالبب العم ا ال ذ     الض القعؤ  ا القا ث قيس تلص القععب عا  ال 
 (4) :القومقيا

 القولايث؛ -

                                                           
(1) MEVEL Olivier et ABGRALL Philipe. (2009) : Management de l’information dans l’organisation : une 

approche nouvelle de la veille informationnelle fondée sur le captage et le traitement des signaux faibles, Revue 

internationale d’intelligence économique, volume 1, N°1, 2009, p : 04. 

(2) LESCA Humbert, KRIAA-MEDHAFFER Salima et Annette CASAGRANDE. (2010) : la 

surinformation causée par l’internet : un facteur paradoxal largement avéré : veille stratégique –cas 

concrets, retours d’expérience et piste de solutions, Revue des sciences de gestion, N°245-246, 

septembre-décembre 2010, p : 40. 

 ا22ن ص بقامرجع س مقوا القيعابن  )3(
(4)MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel. (2001) : l’intelligence économique : comment donner de la valeur 

concurrentielle à l’information, op-cit, p-p  57-74. 
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     القع اض عتذم عب عا  القع اض؛ -
 اومبا   وم ابذم ةق  ش   عتم ب -

 

: مو  و  ب القل ال ال  القعواي     القعؤ  ا   ل   شمض    ثل تيا  مت  ا ب ةب اوث عملية استعمال المعلومات .5
ب عم  القو  وث ول اوذم   القوأ ض عب   عوذم عب ال ف ا   هي  القععبيا القو ظاف القعبع    القععب  قبعع

القع ب اب  مقيلظان    ثعبيا الوامي القل ال ال    الق ميا الق ئي يا عب   الن يق  ه  وم اب الق ب   الل و الوا   
 (1)قبعؤ  ا  لتمن وعمعبذم عع  مضال  القعميطا 

 

 ع موضمضل  ظي ا وتظيعيا   و قي ا و عالقي من الل تظمث عب ا   القع الم  الق م لا القي   يع ب ال وتومج   أب
 اب  ض ال  القععب عمويا عع القومبا   القلض   ثب  القو  اب القو ت ق  يم قع مثض  ضمتع  القل ال     القع ا  ومبا  

ةثالمن ميعا قبععب عم   عض ومبابذمن عب ا   تش هم ضالا  القعؤ  ا   ةيضمقذم ةق  عواي القل ال  ال تشالا   يا 
    الق م  القعتم با

 

 : أبعاده  مستوياته و وسائلهالثان : الذكاء االقتصادي بحثالم
يعض ع ا   القي من اللموضمضل عب ال    القوال يلم  الإلضال اا القمضالا القو  ظذ   ا   الق ت ال  القلبابا  

القعمايان تظ ال ق هوعمث القعو الاض  مقععب عم    وعمظث ض   القعع  ا    الموضمضيم  القض  ن   يعو   عب 
ةق   م      ف توال ق    هيال القع ا   توا ا قظذ   الموضمض القعع  االقمضالا   القو  ظذ   القعضالبمم 

   عمضن  ثعض ن ع و يم      مئ  القي من اللموضمضل  ت   عب القو ضا ا

 المطلب األول:  أعمدة و أبعاد نظام الذكاء االقتصادي

 شف  يا وشايص تلم  القل     القاعفن   ي ال  القي من اللموضمضل  تشالا و ضض الق ائا القضالابيا   القام  يا  
القوذضاضال    ال و    الق  ص   ال و مق القو ا ال    القوال  ال  القممضبان   يال معميا الإل   القععب عمو    امضا 
   القع مل  القعبعيا   القو ت ق  يان ةام ا ةق  ععم  ا  تشالا القا ط   القوألا  قضمقا الق ذم  القامضا    

وعضض  ال  عمض   القواضضم ن و ت ق  يمن الموضمضيم   ممت تيم ما  يلوض  ثب  القعمعان  ه  يعل  علم با ع
 (2) القععب عم  القو  وث القمض   ثباذم اعب ال ال  القلمت تيا يال  القضباا

                                                           

 ا22ن ص  بقامرجع س مقوا القيعابن  )1(
(2) LARIVET Sophie et BROUARD François. (2007) : stratégies des PME et  pratiques d’intelligence 

économique et de veille stratégique, Communication soumise au 5ème congrès international de 

l’académie de l’entreprenariat,  SHERBROOKE ,4-5 octobre 2007, p-p 3-5. 
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 الذكاء االقتصادي نظام : أعمدةاألولالفرع 

 ثن القيلظان الل وعةب تالمق القي من اللموضمضل يشع  ع ع ثا عب القعب ث   القعوعلبا   : ال عب اللموضمضلن   
القب ب    عمثم  القا طناااالقخا ق ب ا ل  عضالبا القي من اللموضمضل اوعوع  ت   عب الل ول قياا   ا    

 (1)  هعذم: القش   القومق  ا اا    ثتمض    م يا  ضثمئث عذعاثب  ل لا 

 أعمدة الذكذذذاء االقتصذذذادي :  I.02  رقمشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : M.Boudjemia. (2008) : Intelligence économique : concept, définition et mode opératoire, 

séminaire de sensibilisation à l’intelligence économique et à la veille stratégique, Alger, 23 décembre 2008, p : 

09. 

 

القععب عم   مال  القععب عمويا اوث ال واضالث  ظي ا القمعميا قمعميا   ةضال   القعا:  (La Protection)الحماية  -أوال 
 عمويا القعتم  ابا  ظي ا ةضال   القعامال  القععبعب م    وضض همن  عم    يق  عب اوذم    القو  م    القعؤ  ا القو  

  مقاعمب   عا   عب القععب ع  يق  مم ظ ثب  و ماب القععب عم  قضمقا القعؤ  ا القو  وضا  هي  القعامال ن و
 قمعميا هضالف ال يع ب ومضاض  عؤ  اا  النال  اللاو ال  وعض   نال عب القو  متا القض مثيا قب    القعؤ  اا  يق  ةضال  

 (2)  مقومق :
 معميا ال ض   عا  القعبع  ا قبعؤ  ا؛  -

                                                           
(1) Ibid. 

(2) Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises CIGREF. (2008) : Protection de l’information : Enjeux, 

gouvernance et bonnes pratiques, Rapport de CIGREF, France, 2008, p : 10. 

 الذكاء االقتصادي

 أثر ف  المحيط

له أثر على بعض 
األعضاء ف  المحيط 
للتأثير على المحيط 
 لصالح المنظمة.

 البحث عن المعلومات

البحث   الجمع المعالجة 
من أجل  و نشر المعلومة

 استياللها .

 

 حماية المعلومة

حماية المعلومات الخاصة 
المؤسسة ضد المخاطر 

التسرب اليير  الخارجية و
 .إرادي أو ذو النية السيئة

 

 الحماية اليقظة التأثير
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 ومضاض القع مضئن القو  اذم  القعمعا  ال  ق يم ؛  -
 ض ال ن القع ؤ قيم ن القععبيم   القععماا ن؛ معميا القععب عم   الق يم م ن ال   اع  وت اي  ضيمتا ع و ض  -
 القع و يم ؛    ع الق ث   وللاف الإلضال   / القع ظ اب     عيع -
 ومضاض  ععمق ا تلم  القاعف يال  ال  ق يا؛  -
 .اعمب اللعولم   الق مم ا -

 
ب ب  ه  عب  اب  ثعض  القي من اللموضمضل القيل ا و   ثباذم   م م ما  وعض  أ   :(La Veille) اليقظة -ثانيا

قبعؤ  ان و مثض    ضثث القل ال ال  عب ال   وتعيان وال ا  القعؤ  ان  الل و الوا يا  ثعبيا عتظعا    الإلضال   
اعمب  لمئذم   وم اب وتم  اوذم عب ا    ععن ععمق ا القععب عم    تش  القعع  ا القع اض  قبوم ث    القعميط 

  عم  قتمشئاشمف الإلشم ال  القاعي ا  و يمب القو  ذم  الالقام   ن  ذ  وذضف قع الم ا  ومبا  الق ائا القوتم  يا  ال و
 ب وعم س القيلظا بعؤ  ا القمض عب ثضث القيلابا  يع ب ق  اوث ال واضالعذم ل و مق القوذضاضال   الق  صن  هيال يعت

ال  ل   ب  وم ا  القععب عم  ةق  عع  انن  عب ا   هي  القععبيا و ع  القعؤ  ا  ب و    ا ععت  ضما  قب بع
 ما ائا عب عتم  اذمن   ب و  ب ثب  ثبث  ذض اليا  مق 
القوددددددددددددألا  وشددددددددددددع  ال تشددددددددددددالا القودددددددددددد  وت ددددددددددددي  ضدددددددددددد     ال ددددددددددددو الوا ياةب  :(L’influence)التذذذذذذذذذذذذأثير  -ثالثذذذذذذذذذذذذا

  القدددددددددددددض    /ع مشددددددددددددد      عاددددددددددددد  ع مشددددددددددددد  ن عدددددددددددددب م ددددددددددددد  ال  ددددددددددددد الض  القعتظعدددددددددددددم   القع وععدددددددددددددم  القعمبيدددددددددددددا  
ي  ثعبيددددددددددم  اللوضددددددددددم  ثددددددددددب  هدددددددددد  القععبيدددددددددا القودددددددددد  ت دددددددددد (1)قو  يددددددددد  القلدددددددددد ال ال   دددددددددد  اللو ددددددددددم  القعالبدددددددددد بن

ي بدددددددددددا ال ثعدددددددددددم  عدددددددددددب   ددددددددددد  القو ضددددددددددد  ةقددددددددددد  هال اددددددددددد  القعمعددددددددددد  الل وعدددددددددددمث ن الق يم ددددددددددد   اللموضدددددددددددمضل 
القوددددددددددألا  ثبدددددددددد  الق ائددددددددددا و دددددددددد ب عددددددددددب ادددددددددد    ععبيددددددددددا   القععم  ددددددددددم  عددددددددددب الق ذددددددددددم  الق مثبددددددددددا القع ددددددددددوذض اا

وعم  ددددددد  القععب عمويدددددددان   ثعدددددددم  القاددددددد ط وعو ددددددد  وال اددددددد  قبودددددددألا  الق   دددددددي يا القوددددددد   ط  دددددددمئ  القاددددددد 
قشددددددددد  م ن  مقاددددددددد ط هددددددددد  ممقدددددددددا امضدددددددددا عدددددددددب القودددددددددألا  القععبددددددددد   تددددددددد  ا  ددددددددد  ثبددددددددد  الق عدددددددددض الق يم ددددددددد  ال

إل دددددددددددو الوا يا القشددددددددددد  ان  ق دددددددددددب هتدددددددددددم  عا هدددددددددددم عدددددددددددب الق يم دددددددددددم  القوددددددددددد  يع دددددددددددب وضدددددددددددتي ذم ةقددددددددددد   ئوددددددددددداب 
 (2) هعم:
 القش  م  القعوتم  ا القع مش  ععالقوت ا  ثتضعم و اض و تب اللضالضالث  : القش  م  و    ةشم ال التنسيق -

 ن    عع القش  م  القش ا ا  اللو مقنا و تبن

                                                           
(1 (BEN ARFA Hajer et ZERIBI BENSLIMANE Olfa. (2010) : L’Intelligence Economique en action au sein de 

laboratoires pharmaceutiques : une investigation à travers ses fonctions, article soumis à la Revue officielle de 

l'Association Internationale de Management Stratégique AMIS, 2010, p : 06. 

(2  (LARIVET Sophie, Op-cit, p : 04. 
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   ال االمن قبوم ا  ثب  وش يش تظمعذم الل وع ع    اواعب :القش  م  القعوتم  ا إحباط )تثبيط(:  -
 شبذما

  ةت  الل و الوا   قبععب عم ن  مقو اا  اوعب  ةضال ل  ع ذ ث ععم     ت وابص  أب القي من اللموضمضل 
تظمث او  ب عب ل لا  ثعض  عو ال الا الق ائان  ذ   ثب   القوألا  ب عم قبعع معميا الل وع ثن و قي ا ق ظمئف

  عو معبا   ه  القيلظا ن القمعميا   القوألا    هي  القع  تم  وعض   مئ  القي من اللموضمضلن ما   ب 
القيلظا وعض  ع م  ععب عمو  ي مثض القعؤ  ا ثب  الإلض من القع    قعميالذم القام      ومباب  لقولم  

ال    الق  ص القوال ا اان  عم  ب القي من اللموضمضل يعع  ثب  معميا القععب عم  القامضا  مقعؤ  ا القوذضاض
اض القعامال  القام  يا   مق  ما  الق ش    م ضتا ع المع اللتو ت   القوضت   الثو ال  القع مقعم  القذمو يا 

   يعع  ثب  ال و   القوال   ثب   تظعا القععب عم    القع الم ا عا  القش ثيا   معميا ق    القعع   ن  
عب  ل و الوا ياالالقععب عا  ال الا وع ب القعؤ  ا عب القوألا  ثب   ائوذم ق عبذم الل  ع ئعا قوملا   هضال ذم 

  ا   ثعبيم  القا ط   القوألا ا
 

 الذكاء االقتصادي اد نظامعب: أالثان الفرع 

تضال     وشع   عيع ال تشالا القعوعبلا  يل ث القي من اللموضمضل ثب  علم با ضاتمعي يا  عمثيا ومو ث القلمت بن 
 ا   قت  ي ن ضثعم قوتم  يا القعؤ الل و الوا ياالقععب عم ن   معماوذم   ولم عذم   ال و  قذم    الوامي القل ال ال  

القض     القم  عم ن ما  ا م  ةق   يم ا ثمعا وذضف ةق  ضثث القل ال ال  اللموضمضيا الق التيا   ا  القوم ث 
ن   يع ب مض  ع ذ ث القي من اللموضمضل      ت   يم ا ثمعا ومضضهم القض قا الق عمث     القععب عم 

 عشم  ا  مم  القعوضاباب  القعوعمعبابن قذم عمو الهم  ع م  وال يلذما   وت ت  ثعبيا القي من اللموضمضل ثب  
 (1) :ال  عمض القومقيا

 م     و عا  ع ما   القعؤ وعوعض هي  الق يم ا ثب  ثعبيم  الق م   القوال ا     :سياسة التنافسية -أوال
وعلب الق  ص  القمض   ثب  ال   الق    القعمقثا  ووث هي  القع ما   ثب ال ا  القوع ف القعشو   ثب  الق همتم  

 و عيع القا  ال    القععب عم  القعمعا  القامضان   وذضف  يم ا القوتم  يا ةق  وش يع القعتم  ا  الل و الوا يا
  الق القعمبيا   القعمقعيا   يق  عب ا   وع ا  ع و ى القعتم  ا   اب  الق ائا القعتم  ا قبوتم  يا    ال 

                                                           
(1  ( CLERC Philippe. (2003):   intelligence économique:   enjeux et perspectives Débats Et Tendances, 

Université Panthéon-Assas paris II, p -p 324-337. 
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الق  ميا   وملا  الق مثبيا    و ظاف القع ال ض   ثضالقا القضا   ةق  ال   الق   القا  ج عتذمن ةام ا ةق  معميا 
 القع وذب  عب اللمو م ا

ولعم   القوتعيا القعتم  ا ق  ول ث  يم ا ال عب اللموضمضل ثب  و  ا  الق ائا  :سياسة األمن االقتصادي -ثانيا

 و  يع   ص القعع   وي ا      القولضث  الق  مهيا   ولبيص اللت شمف  عتع القوذضاض اللموضمضل   وعظيث 
 قبع وععن  الق يال   ثب  ععض   الو م  القوتعيا اللموضمضيا  علم عا  ومضى القوتم  يا  وع ا  القلض   اللموضمضيا
 ا   ض ا القومضل الق ئي   قألعب اللموضمضل الق الت  اوعل مضيا القام  ياالقوضالثيم  الق ب يا ق  عم  اللموض

"القعضمقا ال  م يا قألعا"  ل و واب القعتمض  ال  م يا قبالممم  اللموضمضيا   القعبعيا قب البن      معميا 
 ب ض م  القض قا وعو ف   ول   أتذم قي   الق ماض  القع ئ قا ثب ال عب الق عمث ن  مقعؤ  م  ه   يام ا 

 ب وشم    ض وذم ثتض    م يم    ال عب اللموضمضل الق الت     معميا   عوم عا عضمقمذم القامضا 
القعب يا القضتمثيا    النال  اللاو ال ن  يع ب القمض   ثب  مل ق  عب القععب عم  عب ا  :  القعش  ثاا 

 اي   مئ  وت  اا    ال الاالقع عم  القو م اان الق   عم    القتعميجن   مل ق القال ع  القتش   الق  ع يم ن   الق 
ال عب القولت ن  ع الم ا القضا    ومضاض القذ يان  القوش ا  القع ع     ن   وال ا  للم ا القمي     ععظث ال ميمب 

 (1) اوث ومضاضهم  مقعؤ  م  الق   ى  يق   مقوعم ب عع الق ذم  القعاوضا    القع م ا

ث وممقا  ا ط قبوألا  ثب  القل ال ن عب ا   ولضيو و    يم ا القوألا  ثب  ععم  ا الق: سياسة التأثير -ثالثا

القميم    ه   يم ا وضا ا ع و ما ثب القعشم   الق ئي يان  ق   مت  ومع  ضلل   ب يا     ع  ال ميمب
" عب ا   ع و ى القذيأ  القعع   ا  تثضالضهم قبتظث    Lobbying" اللموضمضيا ثب ال ا  القعع  القا ال 

  يل ث  مقوألا  ثب  القل ال  الق يم     اللموضمضل  ش   ا       ةا م يا القععماا  ما   ب القعع  القا ال
ممت ب عم    اال  و    ب او ن  قلض  ض ا القعع  القا ال  اض س    القعضال س الق   ى   الق مععم  ن ما  

 عض باذم   مهث     عمقيا القل التاب القعضمضق ث ممع  القب تا ال    بيا   عب  ا   ام    القععبيا القضيعل الالياا
 ب وأاي    القم  مب   ل القعذتااب ض ب القا      ل ال ا اب  ومضاضال القم ث الق يم  ا  عم  ب ق   متب 
  ا م    ت  ياعب ش م يا ع م    ع ؤ قيا الق مثبيا اللموضمضااب   ااوبف هيال القعع  عب ض قا  ا ىا 

 مض   القعوعلبا   :  ععم     ت وابص  أب القي من اللموضمضل يعوعض ثب  ل لا ضثمئث     ع 
 وش يع القوتم  يا ثب ال ا  ع   ال   الق القض قيا   القعمقعيان -
 ضثث  يم ا القوألا   مقال ق القض ب عم يان -

                                                           
(1 (BRESSY Gilles et KONKUYT Christian. (2006) : Economie d’entreprise, 8ème édition, Paris : Édition Dalloz-

Sirey,  P : 126.  
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 اعمب ال عب اللموضمضل ثب ال ا   ب القل التاب   ال تظعاا -
  مقومق   مقي من اللموضمضل ه  ثتض  القم  عا اوعم   م   ل لا  مالمب القو  و  ب القعؤ  ا  اع   

مق  ل    من     مقوتذم عب الل وععم  القذ  ع    القض مث  قبععب عم  ثب  مض   الن عب ال    عبذم   يع 
 ا  ل  وتم  يا

 الذكاء االقتصادي نظام مستويات :ن الثا مطلبال

يعل  القي من اللموضمضل ع ذ عم  ضاضال تشأ    ظ  اللموضمض القلمئث ثب  القعع  ان يشع   م ا القععبيم  القع و الا 
      القض ال  القوتم  ال و الوا يا   القععب عم    القععم فن  يم  مب ع مقذمن   الل و مض  عتذم  أ بما  تضال

يال   ثب  القع و ى الق ب  قبض قا    ثب  القع و ى الق  ئ ن    يعم اب   القعمع ث  اب القعؤ  ا  عتم  اذما  ذ 
 (1) اوث القوال ق ةق  هياب القع و ااب: 

قي من اللموضمضل ثعبيا وو م   ةالم  القعؤ  ا قي ال  الق عض القعمب ن الق الت  ال: الجزئ على المستوى  -أوال
   القض ق ن ةي  ب القعؤ  ا وعل  القع م  القال يع  قوال ا  القي من اللموضمضلن  ت  م      ش ن يعض عتذ م 

 اض  قعوايل  القع الل و الوا ياالموضمضيم يعع  ثب  ومضاض القوذضاضال   الق  ص القو  و ال ذذمن ث   و  اض القععب عا 
القل ال   اذمن   لم قعلم بواب قو اا  القععب عان ةمضالهعم ض مثيا  القعوعبلا  معميا الإل   القععب عمو   القلمتيا ه  عيا 

 (2) وذضف ةق  ضثث القع    القوتم   ا
    القش     ق  القعمعا  وال ا  الق يم ا    اللموضمضل القي من ال وععم  ي عا: على المستوى الكل  -ثانيا

القي من اللموضمضل  ثب   ملثوعمض القت مها ثب   القوال ا ا  القم  عاضالب الق م     القوتم س     اب القع ول
 عب  مقمي  القش  م   وم يس ةالم ال  القعتم س  م ال ا القو ت ق  يا  ع الم ا القيلظا ععم  ا ا   عب ي  ب 
     اب القض  ن اللموضمضيا القض الثم  تذميا وعت  ل القع قعا  ب القاالا    القذمعان القععب عم     ما و  ب
 ةق   قب ض   القالممان  عضمض   اذم  القوم ث القع ال ض القال يعيا ثب  قبمض    ممض ع وع  و م      ه 

 الق ضض القعتم  اب        القال ا  القعوال   ن   ض   القو ت ق  يم      القوم ث  ع الم وذمن نالل و الوا ياال   الق 
 (3) .القلالمثم       

                                                           
(1(CHELL Amine. (2003) : L’intelligence économique au service de L’identification d’opportunités 

entrepreneuriales, communication soumise au XIIème Conférence de l'Association Internationale de Management 

Stratégique(AMIS), Les Côtes de Carthage, TUNISIE, les 3, 4, 5 et 6 juin 2003,  p : 04. 

ن ع با القعب ث الل وعمثيا  الإلت متيان دور أنظمة المعلومات ف  اتخاذ القرار: مقاربة جديدة لقرار ذك  الذكاء االقتصادي و ن:8002  عتضف علم اب ن2  
 ا891ن ص 8002ن  مععا القممج قاا ن  موتان ضي ع    88القعضض 

 ا82ن ص بقامرجع سضابع ن  ع ع ض ن3 
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 ا يمالل و الو  القعع عيا إل  من عتظ عا  التيا قبي من اللموضمضلن عب ا    اع قذيال واالبع الق بالم  
الق  ابا  ماو الق ال   الق القام  يا   عيع الق  مئ  القعش  ثا  القعع تان الموضمضيا  مت      يم يا    

ب القو الض  مةث عيا    للم يان  يق  عب ا   القوت ا   و مض  القععب عم   اب القع ال   القعبيم قبل ال ن عع اع
ا  عب ا   القش   1 اب      القعؤ  م  الق   ى  ع ال   الق م  القعبع   القا  الن  ع ف القو م    القضتمثا

 القع الق   اوث ة  ال   هث ع و يم  القي من اللموضمضل  مقومق :
 مستويذات الذكذاء االقتصذذادي : I.03  رقمشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : JAKOBIAK François, (2001) : L’intelligence économique en pratique  avec l’apport d’interne 

et des NTIC : comment bâtir son propre système d’intelligence économique, édition d’organisation, 2ème 

édition, paris, p : 13. 

 

يع ب   ة  النال  معمئيا ق موضمض  ةب وال ا  القي من اللموضمضل ثب  ع و ى القض قا ل يعت   مقا     وال ا
الثو م   ضثث قعع  ا ال   الق القض قيا امضا  يعم اوعب   متولم  القععب عم    و  ا  القععب عا اللموضمضياا    يعم 
اوعب   وال ا  القي من اللموضمضل ثب  ع و ى القعؤ  م   ذ  مم   قبوال ا  تظ ام       القعؤ  م    ق ب 

                                                           

 ا891ص   بقامرجع سن عتضف علم اب  ن1 

 المستوى العالمي

 المستوى الوطني

 المستوى القاعدي
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 مقي من اللموضمضل ي  ب   ل  وال  ال ثب  ع و ى القعؤ  م  القو  وال     قيس  يق  ثب  القع و ى القععب
 (1)الل و الوا يم  القومقيا: 

ا هم ةب هي  القظمه   يع ب و   العمل على المستوى الدول  أو مواجهة منافسين دوليين ف  السوق الوطنية: -
 ايا القععب عم  عب القعتم  ابعب ا   وعلاضال  الق ائا القض قيا   القو  ووالبب وال ا  ع ذ ث القيلظا   معم

لظا يق  و  ب    مم ا ةق  وال ا  القي الل و الوا ياةب القعؤ  م  القو  وعوعض ثب  هي   التميز: استراتيجية -

ي ذ  قذم عل  ثعبيا وو ع القع وذب اب  ذضف الق شف ثب ممل  القوعا  القعع تا   ولضا  عضى ع ئعوذما 
ا عالمق ا  و ميع ولباض عتو موذمن   قووع ب القعؤ  ا عب اعمب القمعمي الل و الوا يا مقعؤ  ا القععوعض  ثب  هي  

عب القولباض ا ب  ب و  ب ممض   ثب  القوم ث    القعؤش ال  القو  والبلذم    الق ائا القام  يا  يق  عب ا     مئ  
 و مثض القعؤ  ا ثب  معماوذم عب القذ عم  القام  ياا

تظمث عع  ا ضميلا قب  ق القو  ا ب  ب وااع قبو  ئاا   القو  ا  ال و الوا ياووالبب  التركيز: استراتيجية -
 القو  ا     ض    امضا القيلظا القو  يليا   القو م ااا ال و الوا ياالقععب عم    م   لتوذمج 

القوت يع يعت  ععم  ا  تشالا  ضاض  عع الل وعمض ثب القلمثض  ال  م يا ق تومج    القلمثض   التنويع: استراتيجية -

هيال و اا  القعذتا ما   ب القعؤ  ا و  ب عالمق ا  م واضالث و ت ق  يم   ضاض     ع الض   قيا  القو م اا او وب ثب
   مت ال  و  اع     تذم وو    ةق   بمئب  ضضن ععت  هيال  ب القعؤ  ا  و ال    ائا  ضاض    هيال اوالبب  امض  

  القوألا ال و الوا ياعمض ثب  ثب القمم ا ةق  القععب عم  عامال  ةضال   القععب عم ا   وب م القعؤ  ا ةق  اللثو
 قووع ب عب الق ق ج    هيال القلالم ا

  وال ا  القي من اللموضمضل عا  عاضص  ت   ععاب عب القعؤ  م  ق ت  ي  ب عال     ا   ثتضعم وو ع 
ضاض  القوعلاض ووعب    اع القعؤ  ا عع  ائا ش الل و الوا ياالقعؤ  ا  ع   ت ال  الل و الوا يم ن   بعم  مت  

ب  مم ا عم ا ةق  وال ا  ع ذ ث القي من اللموضمضلن   ثبي  ل و  ض    القتذميا عؤ  م      ضاض  و   
   ا   عا  ععتيا  وال يل ا

 الذكاء االقتصادي نظام : وسائلمطلب الثالثال

ةب و ت ق  يم الإلث ث   اللوضم  هيأ   م ا القظ  ف قتع  ثعبيم  القي من اللموضمضل    القعمقثن ما   ضى 
اع    ثضض القم ال ب ال قيا   ال ق  عع القععب عم    القومبا  ةق  و ت  القي من اللموضمضل عب م   القو الاض الق   

                                                           
(1 ) LARIVET Sophie. (2002) : les réalités de l’intelligence économiques en PME, Thèse pour l’obtention d’un 

doctorat en sciences de gestion, Université du Sud Toulon-Var, UFR de Sciences économiques et de gestion, p: 404. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=123405327
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عاوبف القعؤ  م    القذائم  ثمعا  مت     امضاا ما  هتم  عؤ  م  ثعب  ثب  ةا مض تعميج قبومبا  
     الل و الوا    القيل اث     ض ال  قبومبا  القوتم   FULD (1995 )القوتم   ن   يع ب ي   تع يج   قض 

 (1)   القعوعلبا   :
ي عا  مقوت ؤ  ل ال ال  هؤلن    و ضاض القع الع  القو  وؤل  ثب  ة  النال  ملمح نوايا و قدرات المسيرين:  -أوال

الوامي القل ال  قضاذثا  إلثضالض القعبعا القت    قضممب القل ال ن ا ب ال اي  عاب اللثو م    عا عمضضال  عوعلبا 
للم م ن القع م ال  القعذتيان الق  منال ن القو  ذم ن القعا ل ن   القل ال ال  الق م لاا  عم اوث   :  تعم  القليمض ن الق

ومبا  هي  القعمضضال     ظ  عتمخ القعؤ  ا القممق    القع ول ب ن عب   ذا تظ  القو مقاف   القو ت ق  يم 
 القعوممان   الإلضال     القععبيم ا 

 القلض   ت الم   ومضاض القعمبيان  الق مضال  القعمعا عتظعم الق  ضالن  ولايث قليمس  ضال البانشماركينغ:  -ثانيا
ن ض ال ا عتذ يا  القعمعان   وعض القاضعم   ضالن    الق  ض   وملا  ثب  ععمق وذمن  القعع   م ا ابن علم تا  اذمن

 قععم  م   ابا قوع اف  وشايص   ا  الن  القو الث ق ضال  ن  ث  ضا وعب  ن ال الا القوم ابن ثعبيا ال و شم يا
   وعض  عب القولتيم  الق الئض     القمض عب عامال   لضالب القعؤ  ا قع اليمهم القوتم  يا    لا  ععماا  القو  قاومن 

 مقومق   اال ضال  القعلمقيا قع مثض  عتظعم  ال ثعم     عع  ا ع معذم  مقت  ا قبعتم  اب ال ا اب عمبيم   ثمقعيم
  ذ   ضال  قبوال   اللموضمضلا

:  يلضض عب يق  عمم قا عع  ا عاوبف تلم  القل     القاعف    يال المستقبلية االستراتيجيةتحليل  -ثالثا
الق  ص   القوذضاضال  القو  وميط  مقعؤ  اا  ه  ت س القتع يج القعع  ف    ع م  القومبا  الل و الوا     

 ا ما   ب تومئ  هيال القومبا  و عا  ومضاض و    ال و الوا     عمم قا   قيا قبوضا اSWOTالقعع  ف  م ث 
يلو   ومبا  القل ى القعميالا  مقعؤ  ان  القعوعلبا  FULDتع يج   قض   ةبتوقع االستراتيجيات التنافسية:  -رابعا

  : القب الئان القوتظيعم ن القو ت ق  يمن القو ا ال     مالم  القتشم   ثعبيم  القاث   القضثثنن   الق بمئب  تع  
 م  عتذم تع يج القل ى القاع ا ق   و    تع يج ثمئضال  الل وذ  نا  عم  ب هتم  ثض  ال ق  ا ى    هيال القع

الل و م ا قبعتم  ا القيل يلوا   ولايث عاوبف الل و م م  قبعتم  ا  م وععم  ثض  ولتيم  عتذم القال ق القولباضيا 
 قومبا  القعتم  ان القععملبان القتعميج الق امايا   القال ق القت ثيا علم    ال اضمئاابن القع مظ بنا

  Timelining عم ي ع   ددددددد FULD:    هيال الإلالم  يلو   تع يج   قض منتوج جديد توقع إدخال -خامسا
  يلضض  يق  عوم عا القتشمالم  القععبيمويا قبعؤ  م    القوع ف ثب  القععب عم  القتمو ا   ومبابذما  

                                                           
(1 ( FULD Léonard M. (1995) : The new competitor intelligence : the complete ressource for finding, analysing, 

and using information about your competitors , New York : John Wiley and Sons, 482 p. 
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  م   قذي  ال:   يعوعض القعمب    م م ثب  القعا التيا  أضال  ومبابيان  اوعل  القعتض  تحليل التكاليف -سادسا
 القعلم با    القو  ا  ثب  القع الع  القم  ا  ش الن القععضال ن الق تميم ن القو ذا ال    القو مقاف الإلضال ااا

     و ض  الإلشم   هتم ةق   ب    ت   عب القعؤ  م    القذائم  يال   ال ق امضا  ذم    هيال القع م  
عب ال واضالث القي من اللموضمضل ي عب يق  وعمشيم عع ال يعا تشمالموذم   ع مل  وضابذما ةل  ب القذضف 

   القعمم ظا ثب  الل ول   اللموضمضلن القمض   ثب  مضص   ميا ةام يا   وتعيا الإل ضال    
   يق  اعمب ضيع عا القعؤ  م    وتم  اوذم ثب ال ا : مض ال  الإل ضال ن   من   الل و الوا ياالقوممق م  

 ال ضالن   القضيع عاا

  ومبا  تومئ  القي من اللموضمضلن يع ب ي   ةضال   القععم ف   ال وا الج  عب القال ق الق عيا القع واضعا  
ن   هيال ال اا  القيل يعض عب  اب  ض ال  القي من اللضالتمث  القو  و مثض Datamingالقععم ف عب الق يمتم  

  م ه  ووعا     تذم و عا  تا مض الل و مال  Data warehouseثب  ومبا  الق يمتم  القعو ال ض   ع و ض  الق يمتم 
 اب عاوبف الق يمتم ن يق   ب ع و ض  الق يمتم  اا ب م ث   ا   ضال عب الق يمتم  عا  القعو مت ا   ب   

 (1) الق بمئب   اضمئص القعتو م    ع و يم  الإلتومج ن  م مث القعا  تم ن  م مث القع يعم    عا هما

: المفاهيم األساسية المتعلقة بالذكاء االقتصاديلثالمبحث الثا  

ان  مثو م    ضال  القضتمثي الل و الوا يااللموضمضل عب  اب ال   م    القعلو مم  الق ضاض  القو  ال موذم  يعض القي من
  اللموضمض الق الت  قوملا   هضال   القوتع يا   يال معميا القو ال  الق الت      عضي   الل و الوا يا عمقا قع مثض  

 ط القي من اللموضمضل ال و  مس القل   اللموضمضياا  القو ت ق      القضتمث ن  ذ   علم ا ل    للم يان  ب القعع  ان  
 ال ط القعع  ا وعو   الق - عض  ع مهيثن ةي  ت      ع  ال ميمب ي  ب هتم  ابط  اتذم   امضا  ب القععب عا

ن قععب عم ن تظث الال و الوا يايلظا  :القع مش   اتذعمن     هيال القضضض  اوث القوع   ةق   هث هي  القع مهيث
  متشعم  اتغاالق  القو  س اللموضمضل 

 كرادار للمؤسسة االستراتيجيةالمطلب األول: اليقظة 

وشذض  ائا ال ثعم    ل  عب  ل  م  عا  ومضيم    ا   تمو ا ثب الت وم  ال   الق ثب   عاذم الق ع  
      ب القع قعا    امض  مض  القعتم  ان   ع ال   الل و م ال  القو ت ق  يان    هيال  ع  عتذم عت عم قعضث القوأ ض

الق ع     ثضث الل ول ال ا ال ع  القيل     ومضيم   ا ال  عمث القعؤ  م  اللموضمضيا عب ال   وأ اض    ضهم 
                                                           
(1 (FULD Léonard M..op-cit, 482 p. 
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  اعمب ال وع ال همن   وملا  هيال اوالبب   ع مض وذم القوت ؤيا   اللال   الق اض   القع وع  ثب  القعميط  تو م  
ئ ن يا    القوعمع  عع ثضث القوأ ض   القو ا  الق االقو  وعض عب ال قيم  ال  ل   عمق الل و الوا ياع مضئ القيلظا 

امضا    ظ  اللتوشم  الق ال ع   الل ومضال  الق  ا     و ت ق  يم القععب عم    اللوضم ن القو    ا  
 االل و الوا ياومضيم   ضاض  ات    اللثوعمض ثباذم    ة  من تظمث  ع م  قبيلظا 

ن  و   وال   الل ددواضالث الل ددو الوا   8220  القلعمتاتم   قلض التوشدد  عضددالبا القيلظا      ت ددم عتي  ضاليا  ددت ال
  ال دددواضالث هيال القعضدددالبا  مقب ا الق  ت ددديا تمو  ثب ع ذ ث القع الم ا  مق الضال    هيال قمعميا  (1)قتظث القععب عم ن

عتاللا عمن   يلضدددض  مقع الم ا يق  القعع  القعتظث   القع دددوع  ق ضدددض  ائا القعؤ ددد دددا   القيل اذوث  مق شدددف ثب 
  القو  وؤل  وألا ال  دد اعم ثب  تع  القعؤ دد ددان   القع الم ا وبعب ض  ال ه  عيم ل و ددمب القععم ف م   القععب عم

ا    عب  ن2  الق ائان  ض  ال ض مثيم قمعميا وب  القععم فا     وم ذعم  ب  MARTINET et MARTI   قلض  اددددد 
ن  هض   ةشدددددددددعم  ال شدددددددددامص هيال الق الضال      عم  دددددددددعيم    الضال  القيلظا يعع  ثب  ع الم ا ع دددددددددوع   قعتاللا عم

القععتااب  أل اال ن  ق ب هيال ل ي    ما   ب هتم  ت   آا  عب الق الضال    ه  الق الضال  القلمت   وو ع عضددض  
  ال و ط ع ذ عذم         م  مقععب عم   (3) الإلتيال   ذضف القوع ف ثبي     عع القععب عم  القامضدددددددددددددددا   ا

   (4 )ا  القعومض  ال ع ا يا  ذ  ع و ط  مقعتم  االقو ت ق  يان    ماب القع ذ ث ال و  عب الق ليم

  االستراتيجيةاليقظة  مفهومالفرع األول: 

القيلظا عضالبا مضا  القتشأ ن تشأ   وال      ع م  ةضال   ال ثعم ن ال و ط ال و مالم  ليلم  ع الم ا   ومبا  
   الواي ع مهيث   ضلئ  مضال  القعميطن      القمض   ثب  القععب عم ا   مض الاي عؤا ال  عضال ال و الوا يمن 

ثضاض ن ةي ه  و مات    الاوب    يعم  اتذمن      يق  و مع  قب ؤى قا ط ع ذ ث القيلظا   ةيام  ث موذم 
 ض ال ا ع ميا قبعضاض  8000ثمث  Corine COHEN ع مهيث م ا ا القععت ن    ا ى يال  ضب   ذما قلض ممع  

عبلا   مم ا القعميط    مقيلظا    مقي من اللموضمضل    بذم عب ال ض يم  اللت ب  م   تيا م   القع مهيث القعو

                                                           
(1) BAUMARD Philipe et BENVENUTI Jean-André. (1998) : Compétitivité et systèmes d’information (de l’outil 

d’analyse au management stratégique), Paris : Edition Dunod, p : 31. 
(2( BAUMARD Philippe. (1991): Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels, Paris : édition 

Masson, p : 20. 
)3( MARTINET Bruno et MARTI Yves-Michel. (1995) : op-cit, p : 12. 

عم  وا    مقا الق ن (أهمية اليقظة التنافسية ف  تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة )حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ن:8001 ن  وا ا تمم يان4  
 ا99ص ن  مععا الق  الئ ,  بيا القعب ث اللموضمضيا  ثب ث القو اا     ةضال   ال ثعم ن  عا  عتش   ن    القعب ث اللموضمضيان
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عب القضعب ومضاض ععمت   (1)اعب ع و ضال  القعض  الق الهبا الل و الوا ياع مهيث يال   هعيا    الوامي القل ال ال  
    ضلل     عتذم   هيال عم الو   ثبي  القعضاض عب الق مملاب   القعذوعاب  مقع ا  ا

     القوع ا   8292   ال ض يم  اللت ب  دددد  دددد تيان عتي  ntal ScanningEnvironmeال ددددواضث عضددددالبا 
ثب القليمث  ععبيم  ع ددددددددا    مم ا القعميطن   ه  عم ا الضف القا ث ع ذ ث القيلظا م    ب يم  عمب  عضددددددددالبا 
القي من القوتم  ددددد  القع دددددوعع     ثعبيم  القوااليط الل دددددو الوا    لتمن ع ال ذا القعتم  دددددان امضدددددا ثتضعم  الب  

Benjamin GILAD لثب  هي  القع ال ذا قع ا م ب ال ثعمBusiness Wargame ا   ال وعع   يعم  عض اعب
ةالم    ل  ومضاضالن ةشم   قبععبيم  الل وع عيا القو  ول ث  ذم القعؤ  ا  لتمن  مم وذم قعتم  اذمن      ع مذم 

ب ع ع ثا  الضال ال  ق ضددددض ما  ث  ف عضددددالبا القع ددددا الق ائ   أت : " تظمث عو  ب ع (2) قعميالذم القوتم  دددد ا
ال مضال  القذمعا    القعميط القو  مض ات    ثتذم   ص    وذضاضال  ثب  القعؤ ددددددد ددددددداااا عم يل ث تظمث القع دددددددا 
الق ع م    ضدددددض الإلشدددددم ال  القادددددعي ا   ث عم  الإلتيال  القع   ن   القو  و دددددمثض ثب   ادددددع   وال ا  عاوبف 

    وم     8591Aguilar  قلض شددددددددددددد    (3)ا الق ددددددددددددداتم ا هم  القو  وع س  ي يا القوضددددددددددددد ف عع هي  ال مضال "
Scanning the business environment   عم ول ث    القعؤ ددددد دددددا  لتمن ثعبيم   مم ا القعميط   ه  و م  ثب

القععب عم       دددددددددط عب ال مضال ن  عع   ذم  الق الضال     الق ضدددددددددض   القع الم ا القضالئعان   ضثم ةق  اددددددددد     
تظمث القي من القوتم     الاعم  PORTER 1980 الب  ثبي   Système de balayage اع تظمث قع ا القعميط 

 يق  ثعبيم  القع ا   الق شف   الق ضضن اعب  يمق الق م  ثب  يا ععب عا    ةشم   ل و  قذم    وملا  
الق ددد   القوتم  ددد  ال دددواضالعذم   ددد   ال دددو الوا   قبوألا  ثب  م الثض القعتم  دددان ما  وضال  ثب    دددم دددذم عع  ا 

ول ث عب ا قذم القعؤ دددددددددد دددددددددا  ثعبيا ةث عيا     يال  الق دددددددددديمق ث     القيلظا  أتذم: "  (4) ددددددددددابا اب القعوتم 

                                                           
(1 ) Corine COHEN. (2000) : la surveillance de l’environnement de l’entreprise, la veille stratégique et l’intelligence 

stratégique, des concepts différents mais complémentaires, Centre d’études et de recherche sur les organisations et 

la gestion, Institut d’administration des entreprises, Université AIX MARSEILLE III, Mars 2000, p : 08. 

  و هي:  8292هذه الدراسة، ثالثة منها فقط كانت أكثر تداوال منذ سنة مصطلح مختلف بحسب  89فقد تم حصر ما يقارب 

    Business Intelligence, Competitive Intelligence, Environmental Scanning. 

   1967 ,:قلض ظذ  عضالبا القع ا الق ائ      ع      ال ض يم  اللت ب     تيا ثتض القعضاض عب الق مملاب  علمF AGUILAR1967, ANSOF 

ETZONI 1977, Hambrick 1979, Godwialla 1980, Thomas 1984  يلم ب  عضالبا  Balayage    ثتض الق  ت    تاابن   القيل وث ال وععمق
      القعضاض عب ال ثعم ا

(2)BONNECARRERE Thomas, DUBOIS Nelly, ROLLET Florentin et SOULA Olivier. (2011) : intelligence 

économique et stratégique, le cas des Etats Unis, base de connaissance de l’association AEGE, Etats généraux de 

l’intelligence économique, Ecole de guerre économique, Paris, p : 04.  

(3)NARCHAL R.M. (1987) : an environmental scanning system of business planning, long range planning, 

international journals of strategic management, vol 20, N°06, p : 97. 

(4) BONNECARRERE Thomas, DUBOIS Nelly, ROLLET Florentin et SOULA Olivier., op.cit, p : 03.  
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 عم  (1)ا" مل ددددوعم  القع دددد   ق شددددم ال  القاددددعي ا    عميالذمن  ذضف  وا ت ال ي قب  ص   ولبيص ثضث القيلاب

قبوت ؤ  القو  و ددمثضهمالقع الم ا القشددمعبا   القي يا قعميط القعؤ دد ددان قبمضدد   ثب  القععب عم  "ث     ثب   تذم: 

  ثب  هيال ال  دددمسن  وعع  القيلظا ثع  تظمث الق الضال     الق ضدددض   القع الم ا القع دددوع  ن       (2)"ا مقع دددول  
الق شددددف ثب  يا ةشددددم   وت اذيا ق  ددددوضل   ذم ثب ةع متيا    ض  ل اال       ضددددان   الق    عب    يق  

   علم ا  الضال   ش ل   و ت ق    ي عا قبعؤ  ا  مق شف هي  القععبيا الل وع عيا ه (3)ه      القعتم  ابا 
 (4)ثب الإلشم ال  القاعي ا م   عم يميط  ذم   يلبص قضاذم ممل  القش    ثضث القيلابا 

ثعبيا ععب عمويا ول ث  ذم القعؤ  ا  ال الا ة الضيان قب م  ثب القععب عم   ا ياالل و الوثع عم وعو   القيلظا 
و  ومض      ائوذما  ذضف اب  الق  ص  القوا اف عب القعامال  القع و الا  عضث  ال الا ع  لا م   القوال  ال  الق

 ع م   ي من  ائا القعؤ  ا ا ه  تشم  ا ب  ب  H.Simonالقوأ ضا وث الإلشم   ةقاذم    تع يج الوامي القل ال  قددد 
 شضاضال  مل و      ه   يق  و و ط ال و مالم (5)نول ث    القعؤ  ا  ض ا ضالئعان يمضض ع مقذم  مقع مظا القام  يا

 ن وواعب هي  القولتيا الل وعم    القع مظاالل و الوا ياالقعتظ ث   القعتوظث ثب      القاض ص قبععب عم  
عب ال   الق شف   ومضاض    القع و ضال  الق  عا قبوال   القولت  الق  ه ل قبعؤ  ا    ع ال ذا القعتم  ا 

 (6)القعمقعياا ععم يعت   تذم القععبيا القو  و عا: 

ن ثعبيم  ع الم ا   واتيا قبلالمثم  القو ت ق  يان   قبلالمثم  الق  ميان قبعتم  اب   عب لث الل و     ت  ال -
 الق شاض عب الق يمتم  القو  وث القولمالذما

 وعب ث  ي يا  عع   ال واضالث القععب عم  عا    عياا -
 ا يام   القممة  ال  الق متب القذ  ع    الق م  ثب  ي يا العوتمث الق  صن ض ب ةهعم  الق متب القض مث    -

 ةق  الق شف ثب القعامال    القوذضاضال ا

                                                           
(1 ) LESCA Humbert. (1994) : veille stratégique pour le management stratégique de l’entreprise - Etat de la question 

et axes de recherche, article publié à la revue Economies et sociétés, série sciences de gestion SG, volume 5, N°20, 

mai 1994, p : 32.  

(2 ) HERMEL Laurent. (2001) : maîtriser et pratiquer la veille stratégique, Association Française de Normalisation 

AFNOR groupe, Paris, p : 03. 

(3 ) LESCA Humbert et CASTAGNOS Jean-Claude. (2004) : capter les signaux faibles de 

la veille stratégique ; retours d’expériences et recommandations, E & G Economia e 

Gestão, Belo Horizonte, v. 4, N° 7, jun. 2004, p p. 15-34.  
(4 ) LESCA Humbert et BALLAZ Bernard. (1992) : le processus de veille stratégique, l’examen de quelques 

questions importantes, cahier de CERAG, N° 9205, p : 02.  
 (5)LEBAN Raymond. (2005) : Management de l’entreprise et meilleurs pratiques ,en ligne, 2ème édition, Paris : 

édition d’organisation, p : 332. Disponible à partir le site: 

http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782708133822/TDM_Leban.pdf (consulter le 19.09.2012 à 16.35). 

(6 ) JAKOBIAK François, (2004) : l’intelligence économique : la comprendre, l’implanter, l’utiliser, 1ère  édition, 

Paris : édition d’organisation, p : 335. 

http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782708133822/TDM_Leban.pdf
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  االستراتيجيةاليقظة  ممارساتالفرع الثان : 

  القعوعب   XPX50.053  اع القععيم   8222   ال  ا   (AFNOR)ععيم ام ممع  الق ععيا الق  ت يا قبولايس 
ضمضل   الل و م   مقي من اللمون   شضاض الل و الوا يا مقيلظا  مثو م هم تظمث الم ب عم ي  ب قتظمث القععب عم  

ثتض ال همعم عت ن اواعب هيال القتظمث ثعبيم  ضاتمعي يا عب ال   ع الم ا القعميطن   وتال ل ثب  القعضاض عب 
القع الم ن وش    يعم  اتذم تشم  ع وع  وو       ا يم القيلظان مض وشوع  القعؤ  ا        المض  تظعوذم 

  لمت يا   ت ال ن   القعؤ  ا قي   عاال    مقا     ةق  وت اي      ه  ومو ل ثب    بع ع  تم (1)الق  ثياا 
 (2)ععم  ا  عيعذم    يع تذم  ب واوم  ال ت ب ةق   اعاوذم   يع ب وبايضذم  يعم اب : 

: وشدددددددا  ةق  الق ذ ض القع ي قا عب ال ف القعؤ ددددددد دددددددان   (Veille Technologique) اليقظة التكنولوجية -أوال
نال  القعواي   ذضف الق شدددف ثب    القوال  ال    القع دددو ضال  القممضدددبا    القعيمضاب الق  دددمئ  القع دددا  ن الإل  ال

القولتيا   القو ت ق  يان   القو  وذث القعؤ  ا ممقيم    ع ول بيما   ه  وأاي  ش مل ثضاض    ووعل  ثب  القعع ث 
:   

 ن عع القععب عا القعبعيان القولتيا   القو ت ق  يا ل و  قذم    الإل ضالثم  القو ت ق  يا -
 ومضاض القولتيم     القو ت ق  يم  القعو عا عب ال ف القعتم  ابن -
اللهوعمث  مقوال   القو ت ق    عل  الل وشم م  القعبعيان الإل ضال     الق بع  القاضعم ن القوال      ال ق    -

   مقاب القضتع   ظذ   ع الض   ع مهيث  ضاض ا

مم م    تم  اب    يال عم اتوظ   الق بمئب القالقع ال و الوا يايعو   هيال القت    ض همث قبعؤ  ان لب القوع ف ثب  
القعؤ  ان    لا ال عم وظذ  ع ع ثا عب القوذضاضال  عب م    ال و الوا ياالق ع م ن ه  القتلم  ال  م يا ق اع 

 تذم القعتم  اب    القع م  القعبع  القو ت ق   ن   القعؤ  ا و ع  قبوع ف ثب  الل و م ال  القو ت ق  يا القمضالا 
 بوال     القض م  عب ال و الوا يم  القذ  عيا قبعؤ  م  القعتم  ااوعل    ضا  متما ق

 ذ  يق  القتشم  القيل ووع ب القعؤ  ا عب ا ق   ب : (Veille Concurrentielle)اليقظة التنافسية -ثانيا
ومض  مض وذم القوتم  يا القممقيا    القعموعبا عب  ال يا الموضمضيا   عمقيا عب ا   الإلض من القع وع  قعم ا  ل 

                                                           
(1 ) Association française de normalisation AFNOR. (1998) : prestation de veille et prestations de mise en place d’un 

système de veille, normalisation française XPX50.053, 1er tirage 98-04, Paris : AFNOR, Avril 1998, p : 11. 
ن عضالابا علضعا اعب  عمقيم  لة الجزائرحا االتصالف  ظل تكنولوجيا المعلومات و  االستراتيجيةاليقظة  ن:8087  ثل ب ش الفن عمعض ه   نن 2 

عم س  82   82ا ع   القعتعلض الق  ال ن    اب موعيا القو مث   اللموضمضل  القي من  الل و الوا ياالقعبول  الق الت  الق ال ع م   تظمث القععب عم ن القيلظا 
 ا 2-9الق  الم ن ن ص ص   ث  بيا القعب ث اللموضمضيا   القو م اا   ثب ث القو اا ن  مععا ن 8087
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القعميط   القعوعب   مقعتم  ا   عتم    القعؤ  ان  مقعؤ  ا و م   مهض   ب و  ب ثب  ثبث  مقلض ال     
القولتيا   القو  يليا   القو اا اا قبعتم  اب الق عباابن  عم و م   ب و  ب ثب  ض اليا ومعا  مقعتم  اب القعموعباب 

و  لم تا القع وع   قل وذم   اع ذم    ش  ةع متموذثا   القيلظا القوتم  يا  ال يعوذم وع ب القعؤ  ا عب القع
القع مل  عع م     اعف القعتم  ابن القش ن القيل ي عا قذم  موامي الإل  النال  القع ئعا مضض وم اب ع متوذم 
   الق  قن   لش   ب اللهوعمث ال     قذي  القيلظا اتضب ثب  القوتظيثن الإلتومج   القو مقافن  ذ  وذوث 

 ق  ما   تذم وذوث  مقعضالا  الق ضاض  ةق  الق    ا   القوضتيع   القو مقافا م ال ا م ى   اعف وتظيث القعؤ 
 القو  مض وظذ   ش   ةتوم    ع م ا 

 ذ  وب  القيلظا القو   واص : (Veille Commerciale et Marketing)اليقظة التجارية و التسويقية -ثالثا
 مقععاليم   القو  يليا القمضالان  عم  تذم وذوثالقع م  القو  يل    وذوث  مقع مم  القو م اا    مقال ق   الق ي يا 

القعؤل   ثب   ب   القع وذب ابن ةل  ب  ب   القع وذب اب ا ل  عم  ال    الهوعمثن   ي عب الثو م هم يق  القتشم  
 مقعؤ  ا القيل يل ث  ض ال ا القع مم   اب القع  ضاب   الق بمئبن   القعذم ال  الق ضاض  القو  وظذ     الق  ق   

قن  ما  وع ب القعؤ  ا عب وشايص تلم  م وذم   اع ذم    وعمعبذم عع الق  ق مضض ععض  تع  الق   
 وم اب  ضالئذم   وتم  اوذما

ووعل     ع مظا    ومضاض    القظ اله  الل وعمثيا  عب :  (Veille Sociétale) االجتماعية اليقظة -رابعا
  عم ن القوع    مقولمقاضا    ال  يم ب ض الثم  ال وعمثيان القوعم ام  القضاتيا   القع  يان   ن القو مهث  ا

القمض عب    القوميا   ةق يع   عب القوتم   القوتظيع ا   وذضف    ي و مف التو م  القعويلظ   اذضض عب   عا 
  الق ب يا قبع الما     القع مم  القلمئعا  اب القعؤ  ا   ثعمقذمن  عم وعتا قع ا ل القعؤ  ا: ال لم 

 ذ  القع الم ا   القويلظ قبوال  ال  القو  وؤل     تشم   : (Veille Environnementale) البيئية اليقظة -خامسا
القعؤ  ان   واص عم و ل  عب ثتمض   ائا القعؤ  ا القو  قث وؤاي  عاب اللثو م     ال ت ال  الق م لا: القيلظا 

لظا القللم ياا   يالل وعمثيان القيلظا القلمت تيان القيلظا الق يم يان القيلظا اللموضمضيان القيلظا الق ا  يم يان الق
 و عا القيلظا الق ائيا  دددد:

  ع الم ا القظ اله  الل وعمثيا القع و الا  م ضالن    القعؤ  ا  القض الثم  الل وعمثيان القضاتيان القع ميا ومضاض  -
   اللمويم م ااانن

و  ا  عتمخ ال وعمث   بيث ي مهث     ع  القع مضل   اض   اب    الض الق عمثا    ذ قا ععمق ا القعشم    -
 القضالابيان
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وو ع عب ا قذم القعؤ  ا  عيع ال تشالا القو  ووعب   مق اع اللموضمضل القعمث   ع و ى القعضالاا     -
 ال       وال  ال    عم  الل وذ     الإلتومجن

وو ع القوم ل  القممضبا    الق ائا الق يم يا  عم  اذم عب م التاب   ة  النال    ععماا    م الثضن   القو  قذم  -
  ول ب  ثب  تشم  القعؤ  ااوألا  ممق     ع

وشا  ةق  ض     الا م يا     ب يان ثب القع عا القو م اان القعؤ  ان : Image) (Veilleيقظة الصورة -سادسا
ن   االإلضال  ن شاضيا ثمعان ثب  ش  ا اللتو ت ا  ذ  وعل   يام ال ث القذ يا الق معيا    الق ععا الإلق و  تي

 م  اللموضمضيا عتي ظذ   ش  ا اللتو ت ا القو  ث    ض  ال  ئي يم    ميم  القعؤ  

  ه  يلظا شمعبا قذم ثض    عمض آ    التب و م الل و الوا ياعب ا   عم     يع ب  ب ت وتو   ب القيلظا  
ن  اتعم  مم   ت الثذم الق مق ا القي    تتذم ووتم     وذوث   متب  المض عب الل و الوا يا اذم ثب القععب عا 

 ا القععب عا يال  القضبااالقيلظا   يق  عوعب   ال يع

  ف  المؤسسة االستراتيجيةاليقظة  خلية: لثالفرع الثا

ب         ض عب القعع  ثب  ا الل و الوا ياعب ال   وملا  القعؤ  ا اللموضمضيا  هضال ذم عب و ت  القيلظا 
   ضض   ةا مض وتظيث ععاب يشع  ابيا قبيلظا وو    ثب     القع الع    القعؤه   القو  و مهث  ش    ع م 

القععب عا  اتعم  مت     ي عم  مت       الق م  القعتم بن    ش   ع وع ن واعب قبعؤ  ا اللموضمضيا 
   اعمب   مموذم    ض الوذم عب ال نالل وضالعا     ائا   اعا القو اا    القوال  ن قيال اوالبب يق  عع  ا ععلباذم

 ا  الل و الوا يا عمقيا القيلظا 

 داخل المؤسسة االستراتيجيةنظام اليقظة  -أوال

   القعؤ  ا اللموضمضيا ثب  ت ثاب   م ااب ةمضالهعم ع   ل   ال ا  ل  الل و الوا يااتال ل تظمث القيلظا 
 (1)ع   لن   هعم ثب  القتم  القومق : 

: اوش   هيال القتظمث عب ممثض  ععب عم  ع   اا وو ق  عذعا و عيع الق يمتم  القعومض  نظام اليقظة المركزي  -
عويلظابن   ععمق وذم       تمع    تظث امضان لث وتش هم ةق  ثض  ع و يم     القعؤ  ا ثباذم عب الق

                                                           
)1 (DUMAS Stéphane. (1994) : développement d’un système de veille stratégique dans un centre technique, en 

ligne. Thèse pour l’obtention d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication, Faculté des sciences 

et techniques de Saint Jérôme, Université De Droit Et Des Sciences D’Aix-Marseille, p : 42. Disponible à partir le 

site : http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/PhDs_Guidance/PhD_Stephane_Dumas.pdf. (consulté le 

28.03.2014 à 12 :36). 

http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/PhDs_Guidance/PhD_Stephane_Dumas.pdf.%20(consulté%20le%2028.03.2014
http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/PhDs_Guidance/PhD_Stephane_Dumas.pdf.%20(consulté%20le%2028.03.2014
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 ملثوعمض ثب  ش  ا الوضم  ضالابيا لوامي القل ال ال  القعتم  ا    الق م  القعتم ب ع و يم  عب وعضض ع ا ل 
 هيال القتظمثن   و ملف  ذ ضهث مو  ال   ت مم ا

ا  عب ثض   تظعا   ثيا قبيلظا عو معبا  يعم  اتذمن   وعوعض ثب  : اوش   هيال ال انظام اليقظة الالمركزي  -
ثض  م الثض  يمتيا ع ول بيان      عتم وعمق  ت   امص عب القععب عم  م ب الإلضال   القو  وعلبذمن     ةضال   

 ا بيا قبعؤ الق  الل و الوا ياوواي القل ال ال  القعتم  ا  تمن ثب  القععب عم  الق ال ض  ةقاذم    ظ  ال هضالف   
  ذ    ل  ع  تا   ضاتمعي يا    القوعمع  عع القععب عم    الوامي القل ال ال ا 

 اتيجيةاالستر ممثلو عملية اليقظة  -ثانيا

يعو   القعويلظ المض  هث ععلب  ثعبيا القيلظا    ه  القشاص الق ماض القيل ا اض الل وشعم    الق ضض ق   و اا  
عميالا  مقعؤ  ا اللموضمضيان عذعو  ال  ق   م  مس ووعل     وال   يمض     الق ائا القضالابيا    القام  يا الق

  ما  ا   وم اب   وال ا   اعيا القعؤ  ا اللموضمضيا عب ا   وال ا  عا وذم القوتم  يا   مض وذم القوتم  يا
 (1) يل ث  ععبيم  الق ضض   الل و م ا ثب   ائا ال ثعم    عب القعذمث القع   با ةقي  يع ب ي  :

 قبو ال  الق عمضل  مقعؤ  ا عب   النال  الاو ال ن و الايصناااالقخا الل و الوا ياعع  ا القاض ضيم   -
ع ؤ   ثب معميا القو ال  الق عمضل قبعؤ  ا عب ا   عع  ا القععب عان ثضث القيلاب  عميط القعؤ  ان     -

 القوابا  اض القذ عم  عا  ممت تياا
 قل الثض ال ا مياا مقعؤ  ا    ةالم  القلمت ب   ال الل و الوا ياةل الن عواي القل ال ال   -
 

 (2)  القعويلظ اضثث القعؤ  ا  ل   عذمث  ئي يا يع ب مض هم  يعم اب : 
 عع القععب عم  القع و ما  القععب عم  الق يامن    ذبا الق ض   ةقاذم   ال و  قذم   القعوعلبا    القعضمض   -

القلمت ب  وعب  ثب ال ا الق لمئليا ن   القععب عم  ش   ع و ما  القععب عم  الق عمضيا   القو  و  ب ع ا   قب
القامص   القو ايص    مل ق القال ع   القتش    القيل ي  ب ال و  قذم    ال وععمقذم اااع قو الايص عب 

  ش   ال و مم  ثب  ش  ا اللتو ت ن ضمم ذمن
 قبعؤ  ان الل و الوا يا ذث القلاميم   الق همتم   -

                                                           
(1 ) GERMAIN Michel. (2011) : veilleur stratégique, le portail des métiers de l’internet, en ligne, Délégation aux 

Usages de l’Internet, Disponible sur : http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur-strategique.( consulté le 

26.03.2015 à 23 :31). 

(2)  Ibid. 

 

http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur-strategique.(%20consulté%20le%2026.03.2015
http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur-strategique.(%20consulté%20le%2026.03.2015
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لا   عو معبا   -    ة  الن ومبا  ع ض   قبععب عم  يال  ععمق ا القععب عم  القو   م    القعؤ  ا ق عبذم عو  
 القضبان

ضال   القع ما عع القع واضعاب   ومضاض مت ال  القو  اع عب القععب عم  -  .و مض  القولم ا   ال 
تش  القععب عم  ضالا  القعؤ  ا   الن  م معذم القعاوب ا  القو  يليان القو م اان الق م    القوال ا ن    ع مش    -

 القل ال ا تش هم    لذم ةق  القعضا اا مضض الوامي

 ذتم  عويلظ ضالا  القعؤ  ا  وم   بالا ةضال   القعؤ  ا    ي  ب وم عم ه عيم قع ؤ   القيلظان    ام  ذم 
 ما  يع ب  ب اؤضل عذمع  اعب   ق ثع    ظمئف عاوب ا عب ا    مض  عواضضا      مل  

مج ةق   ذض ثعبيا شمعبا ومو ه  الل و الوا يايعع  ق مض  لب ثعبيا القيلظا  ل   القعويلظ  مقال عال وشم ااا 
 و  ع   اب عمث  عت  ن   ابيا القيلظا واعب يق ا   يع ب  عع ععلب  ثعبيا القيلظا    الق ض   ال 

ا   يع ب  عع ععلب  ثعبيا القيلظا    الق ض   ال و  ع   اب  يق  ض    يق  ض     اضمئص     المض عت 
    اضمئص     المض عتذثا 

 االستراتيجيةعملية اليقظة : ممثلو I.01  رقمجدول ال

 الخصائص الدور ممثلو اليقظة

عواي  القل ال ال  
 الل و الوا يا

Les 

décideurs 

stratégiques 

يع ا ب ثب   عمثا القيلظا القع وذض ا يال  ال  قيا  -
  مقت  ا قبعؤ  اا

ومبا  تومئ  القيلظا   القو  مضع  قذث    ش    -
  اتم ا هم ا

   ا  الوامي القل ال ال او  عا الق اتم ا هم  ةق   ثعم   -
الق م  ثب الإل ضال ن  ل اب    ا  القع اليم القوتم  يا  -

 قبعؤ  اا

 ومضاض  اض  هضالف القعؤ  اا -
 عع  ا  اض  قبوال  ال  القممضبا    الق ائا القام  ياا -

 القعضا 

le directeur 

 

عمثا     الل و الوا ياهع    ض   اب عوايل القل ال ال   -
 القيلظاا

   القش   االإلثضالض   الإلش الف ثب  ض و -
 ع ؤ   ثب وتظيث    ا  ثعبيا القيلظاا -

 عتشط  عمثا القيلظا عع القلض   ثب  القعع  الق عمث ا -
 عذم ال  ةضال اا  مقلض   ثب  و اا  القع ال ض الق ش ااا -
 عع  ا الق  مئ  القع مثض  ثب  الوامي القل ال ال ا -

 القعويلظ ب الق  م 

 les veilleurs 

séniors 

 القع ععااومبا ن و  اب   و  عا القععب عم   -
 القع مهعا الق عمثيا    ةثضالض الق اتم ا هم ا -
وضميا القاال ال  القعو عا علم تا عع ض و  القش       -

القومل  عب ضما الق اتم ا هم  علم تا عع الق ائا 
 القام  ياا

القلض   ثب  القعع  الق عمث    ثب  القو  ا   -
 ال و الوا يما

القلض   ثب  القومبا    القو  اب    ش   امص القلض    -
 يا القع ول بيااثب  الق ؤ 

 القعع  ا القومعا  ع ع  ثعبيا القيلظاا -
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القعويلظ ب 
 القعشو   ب 

 les veilleurs 

associés 

 ومضاض عضمض  القععب عم ا -
 ال و شمف الق ائا عع الت م  و  عا   وض يا ال قيا قذما -

القع مظا الق اض   القلض   ثب  الق م    الل وعم نن  -
 ةام ا ةق      الق ا قياا

عع  الل و الوا ياالقععب عم  القميم   ثب  عضمض   -
 القلض   ثب  عشمال   القععب عم   يعم  اتذثا

 مض   القوم ث     مئ  القععب عم ا -
 القععم 

  les 

employés 

عب  اب القععم  ا  ض ع واضعاب ض  هث ه  ضثث القيلظا  -
 ومعاب القع و ان  موب الق  ن   عا هث ما  يل ع ب 

 ما   و واب القعب م ن ةضام  القععب عم     القع   ا
يل ع ب  ذيال ضثعم قع مبا الق عع   ع مبا ععمق ا 

 القععب عم ا
 عم ا  ض عب يلضث القضثث القولت   ع ؤ   ثب القع       -

 القعواضضاب    الق متب القععب عمو ا

 تشم  ما ل ضالئث    القعع ا -
     ثع   عمثيا ثمقياا -

 

 عب ةثضالض الق مملا  ملثوعمض ثب  القع مع اللق و  ت :

estrategiqu-http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur 

 :االستراتيجيةأوقات اليقظة  -ثالثا

ععم ض ع  (1)  أتذم  ظي ا و و ط  و اا  القععب عم ن و ع  القعؤ  ا   ل  ي من   وتم  ياا Pierrette الثو  هم
  و لا   ول ث   ععن   ومبا خاليا اليقظة د مقعضاض عب القعؤ  م  إل تمض هي  الق ظي ا قذائم  امضا  عا   

ووالبب و اا  الق  مئ  القعمضيان القععت يان الق ش اا    Revelli   تش  القععب عم ا  عم  تذم  ظي ا ةضال اا   لم قد
عضض   وعضض  ع الاذم    هضال ذمن    يال عيمضاتذم   الو مهموذم  يعم ااص   مم  القيلظا  لض و (2 ).الق م  الق  ث

 (3)   القو  يع ب مض هم      بعا   مم   مقومق :

  ه  ث م   ثب ممقا  تيا    ومبا  ع ا       م    :  Veille Ponctuelleيقظة نقطية )منتظمة( -
  يمق عمضضابن   ه  ولو ب عب ض ال ا الق  قا

:   ه  يلظا عتوظعا قع الايع ع وذض ان   القعؤ  ا وع ف Veille Occasionnelleمناسباتية  يقظة -
 ع  لم القع ا   القع وذضف  القذضفن القيل  و الم   ثب  القض الثا

                                                           
(1 ) PIERRETTE Bergeron. (1995) : observation sur le processus de veille et les obstacles à sa pratique dans les 

organisations, article soumis à la Revue ARGUS, volume 24, N°3, p : 18. 

(2) REVELLI Carlo. (2000) : l’intelligence stratégique sur internet, 2ème édition, Paris : édition Dunod, p : 12. 
(3 ) Institut innovation informatique de l’entreprise (3IE),  la veille stratégique : les yeux et les oreilles de votre 

entreprise ?,en ligne 2001, p p 20-21. Disponible à partir le site électronique : 

http://www.innovhera.be/images/sitefr/edit/annexe%2019%20-%2002.pdf. (consulté le 26.03.2015 à 00:08). 

http://www.metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur-strategique
http://www.innovhera.be/images/sitefr/edit/annexe%2019%20-%2002.pdf.%20(consulté
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وعع  ثب  ع الم ا عتوظعا قبع ا   القع وذضف م ب الق عمب : Veille Périodiqueيقظة دورية )مكتبية( -
ا  القولم ا    القض ال م    علمل  القع        الق ؤال  قبعضمض  القع الم ان   ه  و اا ع ال تم  القعؤ  

 ث    القعؤوع ال    تش ال  القعؤ  م  القعواضضا    ت   القععاليم ا
و عا  مقولم  الإلشم ال  القاعي ان القععب عم  القو  و ع  وت اذم     :  Veille Permanenteدائمة يقظة -

 ثتذم ة الضيمنا القعميط الق ب ن   ه  و وتو  عب و ظاف  الضال  القع الم ا  ععب عم  ع م  
  االستراتيجيةاليقظة  مراحل عملية: رابعالفرع ال 

 عث الاو ف القعذوعاب  ع اددددد   القيلظا    ومضاض ضما  قذيال القعضدددددالبان ةل  ب العب ذث اؤ ض  ب القيلظا ا ب 
 ب وع   ع ع ثا ع الم ن  ما  وعضض  القتعميج القو  وال م  قيال  القع ادددد     عب  هث هي  القتعميج: تع يج 

VAS-IC Lesca  (Veille Anticipative Stratégique-Intelligence Collective)   القددددديل ي عدددددض ثتدددددض  ع
الق مملاب ال  ل   هعيا  وضددددددددددتي   قععبيا القيلظا ةق  ثض  اال ال : الل ددددددددددوذضالفن القعوم عان اللاويم ن القوضال  ن 

ما  ددو  قذم   ه  ع اددوا ابن وم ا  الإلشددم ال  القاددعي ا ةق  ععب عم ن لث تشدد هم    القعؤ دد ددا    اا ال ال
ن ةي يعض ت م     اال   عب هي  القاال ال   علم ا شددددددددد   اددددددددد   ل قت م  ثعبيا القيلظا القع الق     القشددددددددد  

 معبان ض ب ةهعم   هعيا القو مث    القو مع   اب هي  القاال ال   يعم  اتذمن  م ددددددددددددددواضالث القشدددددددددددددد  م  القضالابيا   
 القام  ياا
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 LESCA Humbertيقظة حسب   لعملية المرجع: النموذج الI.04  رقمشكل 

 

 

 شبكة خارجية          معلومات خارجية

 استقبال خارج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحيط

دراسة استكشافية بعينة من المؤسسات  االستراتيجيةاليقظة و أهميتها ف  اتخاذ القرارات ن: 8081  مقوا القيعابن المرجع: 
قعب ث اللموضمضيا  بيا ال ض و  ال     ثب ث و اا  القعؤ  م ن علضعا اعب عوالب م  تا  شذمض  القن  ال  ما االقتصادية الجزائرية

 ا27ص   القو م اا   ثب ث القو اا ن  مععا عمعض ايا       ن 

 

داخلية معلومات  

 

 

 شبكة داخلية

 

 

 

تابعة .م2  

Traque  

ختيار.ا3  

Sélection 

 

الستهداف. ا1  

Ciblage 

داول .ت4  

 

ستيالل .ا8  

Exploitation  

خزين.ت5  

لنشر .ا7  

Diffusion  

حويل اإلشارات الضعيفة.ت6  

Transformation des 

signaux faibles  

 إرسال
 داخل 

 

خارج  إرسال  

 

 المؤسسة
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وث ضيمعا هيال القتع يج عب عتالب   ب القيلظا ثعبيا ال ثيان ال و مميا يل ث عب ا قذم   ض    ع ع ثا    الضن 
القعميطن قي  ب ع اع ع الم ا   عوم عا ضالئعان    ظب  وولبص ع مما الق ضض   او     ي    م وذضالف   ن عب

اللتو م ن ما  اوث القولم    ال واضالث القععب عم  الل و مميا      وا ي  ض  ا عع   القع مفن   ال و    
م عب التال م  يا   ضا عع تا    و تب  ل اال  عموع     مقومق  الل وعضالض القع     ل مض  م    م ث ن

 (1)  ذث   ةض ال    الض    ع عا مض ل ا

 او ق  القليمث  ذي  القعذعا    لم قبتع يجن  ئواب عب القعوم عاب:

هي  ال اا   ول ث  مقوتلاب ثب الق يمتم  ضالا  القعؤ  ان   )les traqueurs(ضالابيا   القع عم   الفئة األولى -
عع     القعؤ  اا  ذؤلن ال شامص م ب اعب ال  شاف   م الثض الق يمتم    عب عاوبف ع المع الق

Martinet et Marti  هث ال  ل    من     عاضالب القو لا ا 
 ذ  ام  يا وذوث  ممو من   وعلب عضمض  الق يمتم  عاضالتيمن   القولم  القععب عم  القام  يان  الفئة الثانية عم  -

 اب   الق بمئب   عب ا   تلم  و مث القعؤ  ا عع عميالذم القام    عل  القع  ضاب   القعتم 
 (3)  وعو   هي  الق ئا   ل   هعيا تظ ال قال يعا عضمض  هي  القععب عم ا  (2) القععم  اااالقخا

     ع مبا لملان    عض القولم    ق  قبععب عم    القوأ ض عب ع ل ماوذم   عب ضما عضمض هم   ولبيص 
ال   هعيا  مقت  ا قع وععباذم    عب م عذمن عب ا   التولمن   ق  قبععب عم  القو  عب القعو مع  تذم ي

 وضال   القععب عم  القو  وث الاويم همن ق   اوث وا اتذم  )les veilleurs(القعؤ  ان يل ث القع ب اب  ععبيا القيلظا 
   م الثض  يمتم  القعؤ  ا  ما  ي ذ  الق ض   ةقاذمن    تش هم ثب  ع وععباذما  ميمتم عم ي  ب يق  ثب 

قع    ثب    ض  ل اال       ضان عب ال   الوامي القوضال ا  الق  عا    ال ا  ةال ق ةشم ال  الإلتيال  ال
 signal)الق عمب   القع مب القعتم  ابا ما  ووم   القععب عم  القعتولم  عب ع  ض   تذم ةشم   اعي ا

faible)    م   مض  عمن ةق  ث عا ةتيال  ع(signal d’alerte précoce)   وتي  عواي القل ال     ع وعع
 يع ب  ب يمض  ع ول  ا القععب عا ثث  

                                                           
(1) LESCA Humbert et KRIAA Salima. (2003) : veille stratégique, exploration de la 

fonction d’animation conceptualisation, état d’avancement et perspective de validation 

empirique, 3èmes journées internationales de la recherche en sciences de gestion, Association 

Tunisienne des sciences de gestion, Gammarth, 20-22 Février 2003, p : 02.  
(2 ) LESCA Humbert.  (2004) : veille stratégique : la méthode L.E.S.C.Anning , Edition Management et 

société (EMS), p : 94. 
(3) MASSON Hélène, (2001) : Les fondements politiques de l’intelligence économique, thèse présentée pour 

l’obtention d’un Doctorat en sciences de politiques, Faculté Jean Monnet,  Université Paris sud XI, p : 21. 
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ه  ثعبيا  عمثيان و مثبيا  تب ثعبيا و  ا    وم ا  القععب عم    امضا  LESCAب القيلظا ثتض    
 création collective)الإلشم ال  القاعي ا ةق  م   عم  ا ثتض ال وععمقذمن ةتعم ات ث ثتذم الإلتشمن الق عمث  قبععت 

de sens)   ن يةالمعرفة الضمنععم وواعت  القععب عم     مض يالوذمن   و ع     ةا مض القععت  الإلام  ن   ل
  القو  وا   ثب  القععب عم  القعتولم  ميعا   عت عا ال     لتمن الل وا ص الق عمث  قبتومئ    ثتض ضيمعا 

 الق     القع ول بياا
عمعم  القلمض  تم    الثو  هم  ضال   عمقا    و  ي  الهو Puzzleالقع عم   ال الو  LESCA     هيال الإلالم ن ضعث 

 هعيا الل و    الق عمث  قععب عم  القيلظان   و  ا  التو مهذث تم   ي يا ةا مض ال واضالعم   ضاض    ع اض  
عب ا   و  ا م    م النال  عاوب اا   ثب  ال  مس  مب  (Forces motrices)قذمن   وم ابذم ةق  م   ضال عا 

عب عم  القيلظا  مقت  ا قذيال القتع يج يعض   ل   هعيا عب ة  من و  ي  الهوعمعم  القلمض     القعؤ  ا تم   هعيا ع
  آقيا القيلظا    مض يالوذما

عب ا   ال الو   (l’Intelligence Collective)القي من الق عمث   LESCA     هي  القع مبا او  ض عم ي عي  
ب عم  القعتولم ن      قبعع  الق عمث     اب  القععت  الإلام     م الن  عم   الن القعع LESCAnningالقعع  ا 

 المض  عب  هث  Reixقذيال وعو   عل  هي  الإلام م  ثتض  (1)اب  القعع  ا القاعتيا  و قي م    و  ا م  ععاتاا 
ال  س القعع  الل و م ل   الإل ضالث     القعؤ  ان ما  يع ب و  ي  اللتو م  قبو  ا  ثب  ع مل  ثع   ضاض ن 

 عو ضض ا ال و الوا ياع متيم   ضاض     مو   ؤيا    ومضاض المويم م   ضاض ن    ال وشمف ة
الق المعن  مب القيلظا  مثو م هم ثعبيا  عمثيا ي  ب  اذم القعع  وشم   ن ووث عب ا   القو مث  الل وعمث   

اعب  ب با عب القش  م  القعو ال الا  يعم  اتذمن ش  ا عب القع مظاب   القع الم اب ععب اوم ع ب و ا ال  القعميط 
  ا عع ب القععب عم ا   ش  ا  ا ى عب القا  الن اوملل ب عب ضما   عضضالميا القععب عم ن    ا ضض ب  مضالل 

 ال ال     ذم   و  اعذم ثب  عوايل القلليل ع ب  ومبابذم   وضتي ذم   ال وا ص القتومئ  عتذما ق   اوث  
 القعؤ  اا   القش   القومق  ا اب يق ا

 
 
 
 

                                                           

(1) LESCA Humbert. (2004) : Op-Cit, p : 21. 
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 : شبكات متخصص  و خبراء اليقظةI.05  رقمشكل 

 

 

 

 

 

 
Source : Corine COHEN. (2004) : Veille et intelligence stratégiques, Edition Hermès 

Lavoisier, PARIS,  p : 144.  

 لض  من هيال القتع يج اعب تظ    ضاض  قبيلظان  مثو م هم ثع   عمث    ة ضالث ن  LESCA  ثبي   عم يل   
 THOMA والبب ع ال ض عمضيا   ل  عب    ض   س عم     لن   ل الم    تمض  الق   ضن  عم ول    يام ل ا

Armelle  ب القيلظا ه       م ذم ي من ةت مت    ل  عب   تذم  ضال  عوال   ن   ةب وعضض  ع المبذم   وت ث  ت
ق  ا  الن ن ل قش ن ةل  تذم ومومج ةثعبيموذمن  مب العب ذم ي  ب ام ج الق يال     القوم ثن    الق لا  عب ال ميمب

  عواضضاب امضا ةيال وعب  ال ع   ععبيم  الل وذضالفن الاويم  عضمض  القععب عم ن  عع   ومبا  
 (1) القععب عم ا

 و عالقتها بالذكاء االقتصادي االستراتيجية: أهمية اليقظة خامسالفرع ال  

م  ال  م   ن  يق  وعض القع والل و الوا يا وع ال اا وبعب ض  ال   م يم امضا    الل الل و الوا ياةب القيلظا 
-Bernard BESSON  Jean الثو      عب قبوتم سن   وبعب ض  ال عو مع     تظمث القي من اللموضمضلن ما  

Claude POUSSIN et  ن   هي  ال اا   وعض  أمض القع  تم  الل و الوا ياالقي من اللموضمضل ع ع  قبيلظا
قعؤ  ا ومومج قععب عم  ثضاض  عوعبلا   ائوذم القام  يا   امضا القعوعبلا  مقعتم  اب القا   اا ق ن   ب  ب ال

 تذم ع     ثب  و مب   و ضض    عم ه   ضاضن   وو ع الل و م ال    الإل ضالثم    اللاو الثم ن   تظ ال قوعضض 

                                                           
(1 ) THOMA Armelle, (2004) : les outils de veille en 7 étapes, veille Magazine, N°74, Mai 2004, p : 36. 
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ظ القضالئث   وأهب   القويلالقعو ا ال  القام  يا   القو  ول ض قوعضض القععب عم ن هيال الق اع ا    القعؤ  ا ثب  الق
مقا تم  القعميط عب     القو اف عع هي  القعو ا ال  ع ول  ن   يق  ل اوث ةل عب ا   الق م    القع الم ا الق ع  

ب القعؤ  ا عب  القو مب قبعميط القيل اؤضل ةق  القوم اب    عتو م   ضاض     ةالم  القيلظا القوتم  يا القو  وع  
بن الو ن ةع متيمو ن  اعاو  الق  ميا   ث مو  القو م اا عع الق بمئب   القع  ضاعع  ا ال و الوا يم     عتم سن   من

م ووعل  ةع متيموذث القو ت ق  يا؟ عم ه  ع م  ععب هث عتم  اتم؟ عم ت   عتو موذث؟  ي عب ا   عع  ا:
ااب    قة ضالثموذث؟اااالقخن    مإل م ا ثب  هي  ال  ئبا و  ب القعؤ  ا ثب  الال   قوال  ال  القعتم  اب القمم

 القعتم  ا قذم   الوامي  عل  القل ال ال     ع م هم القععب ن   عب     الل و الوا ياالقع ول ابن   ووع ب عب الاويم  
الم ا القيل يعع  ثب  ع   الذكاء االقتصادي نظام  عمقيا    مثبيا هيال ال اا   الوامي القل ال ن اوالبب يق     ض

ال االم    ال و    الق  صن    يق  و ييا عواي القل ال  لض   القضاتمعي    ذضف القمعميا عب القعميط القعع  
القي من  ا تظمثيو ي هي  ال اا  ن وعع  ثب  االل و الوا ي مقععب عم  القا   اا   القو  وأو  ثب ال ا  القيلظا 

م   عل  م ال  ذ  ثبي  الاويي يل عواي القل ال   عم ي   ثب الق ائان   ه   ض    اللموضمضل  مقععب عم  القعاوب ا 
 (1) القي من اللموضمضل ع ع  قبيلظاا تظمث القعؤ  ا تم  الق امض    الل وع ال ا عب هتم يع ب القل    بيل ض 

ض  ضف ن   مالل و الوا ياالقي من اللموضمضل   ل   عض   ثع عيا  شع قيان عب القيلظا  يع ب القل    أب تظمث
  ال يالب القضمعيا قب ائا    القي من اللموضمضل  علم ا القعا ب  B. BESSON J-C. POUSSIN et الق مو مب 

 (2) .القعويلظا قذم قبعع  ثب   ض الق ع  القيل ي عا  مقت م    الق م 

  قو  وؤهبذم قو  اض القعؤ  ا  مقععب عم  ال ال و الوا ياثعبيا  الل و الوا يا  ععم     يع ب القل    أب القيلظا
م سن   قع وم  ال  م   قبوتقع ال ذا القعتم  ا  ش     ا   ملثوعمض ثب    سن   علمايس ثبعيا  ذ  ال

 يال ثع  وال ث   ذ    الضال  قبعؤ  ا   تذم و ع  ض عم ةق  القوت ؤ    الق م  القعتم با   القيلظا 
واوبف ثب القي من اللموضمضل      تذم ل و ا ن   ل وعض  الق ائا القو  وعم س  اذم تشمالذمن  الل و الوا يا

عم القو ا ال    القع و ضال  قبوت ؤن   الوامي القل ال ال ن   ع مظوذمن  ض  هم او ب     الق شف   القوم ل ثب 
 ب ثعبيا ع الم وذم قب ائا وو  ب عب ثض  ع الم  ض  اا ع و الا  ض    ميم  القععب عان  اتعم القي من اللموضمضل 

 ي ع  قوع اب القعؤ  ا عب القوع مع     ائوذم القل ا ا   ع ال ذا القعتم  ا عمبيم   ض قيما 
 

                                                           
(1)JAKOBIAK François . (2001) : L’intelligence économique en pratique avec l’apport d’interne et des NTIC : 

comment bâtir son propre système d’intelligence économique, 2ème édition, Paris : édition d’organisation, p- p 27-28. 
(2) Ibid. 



 

 الفصل األول.................................................. االطار النظري للذكاء االقتصادي

- 41 - 

 

 ا  وعو   يال   هعيا مض ى  مقت  ا قبعؤ  م    يال  مقت  ا قبض   م الل و الوا ياظا يع ب ال وتومج  ب القيل
 وعو  :

عب ال  مقاب الق ضاض     ثبث الإلضال   القمضالان القو  وم  ثب  ا     الإلتضم  ةق   ائا القعؤ  ا عب   -
تذم ال ن امضا ع بمئبن ع  ضابن و ت ق  يم   عتم  اناااالقخن  يق  قعم قذعم عب  هعيا    ضتمثا القل ال  

 االل و الوا ياالقل ال ال  
ثعبيا ع وع  ن عو      عتظعان وعع  ثب  ع الم ا  ومبا  الق ائا القعبعيا  القولتيا  القو ت ق  يا  القعؤل ال   -

 اللموضمضيان  ومضاض القعامال   القوذضاضال    شف الق  ص القعومماا
 

نظم المعلومات كبنية تحتية للذكاء االقتصادي المطلب الثان :  

م  القععب عم  القا ث ع  ضال همعم   ا   عب القع ال ض ال ا ى    القعؤ  ا ل يل   هعيا ثتذمن ةل  ب الل و مض   ض 
  مض  ام   نظام المعلومات.إلضال وذم   هيال عم يعت      عب م  ا الت يم يا قذي  القععب عم  ومومج ةق  تظمث

 معم  مق م قعم وملل  قذم عب ع اليم  لا   ثب القعؤ  م  القا ث   ل  عب  م  عا  وذوث  تظث القععب عم  الهوع
القع و ى القضالاب     القام    قذمن    يال توا ا قبو ا ال  الق لا       ائوذم القو  و  ب ثباذم القوم ث    هي  

 ال ضال ا 
 

 نظم المعلومات  هومفمالفرع األول: 

 م  ال قيدددددددا   ال وددددددد ط ظذددددددد   تظدددددددث القععب عدددددددم    امضدددددددا القمضالدددددددا   والددددددد   وال يلموذدددددددم  ظذددددددد   القمم ددددددد
وال  هددددمن مادددد  ت ددددض  ب تظددددث القععب عددددم  القمضالددددا عدددد    عددددض  ع المدددد  عتددددي تشددددأوذم ن   ق ددددب  دددد  القعشدددد اا 

الحوسذذذذذذذبة ال  قددددددد  عدددددددب القلددددددد ب الق المدددددددض   القعشددددددد  ب موددددددد   موتدددددددم القمماددددددد  تعددددددديش ثضددددددد  عدددددددم ي دددددددع  
ن هدددددددي  ال ااددددددد   ث   ذدددددددم القتدددددددمضل القععب عدددددددمو  ق   ادددددددم  Cloud Computer Model(( السذذذذذذذحابية

ثبدددددددد   تذددددددددم ال الددددددددا  ضاددددددددض  قبعؤ  ددددددددم  قشدددددددد الن   ال ددددددددوذ   القاددددددددضعم   CIGREFعؤ  ددددددددم  الق  ت دددددددديا الق
القع و الددددا  ددددتظث القععب عددددم   دددد  القعددددمقث عددددب ادددد   شدددد  ا اللتو تدددد ن مادددد  يع ددددب عددددب ادددد   هددددي  القم  دددد ا 

                                                           

 عع  عاذم الق ع  قوملا  هضف عم ثب ال ا  م    القعضا     ةتومج القعا  م  ع ع ثا عب ال   الن القعو ال الا القو  وو مث  عع الق ائا   ه  : النظام
قعتمض  القو    و عيع ال  م ومضم    ووعب   المدخالتعب ا   ة  الن وم اب  عتظث"ا هيال القتظمث يمو ل ثب  ل لا    الن عو مثبا  ئي يا عوعلبا   : 

قو   ووعب   تل  القعتمض  الالمخرجات ابيا اوث ا قذم وم ا  القعضا   ةق  عا  م ن      ه  ثعبيم  وم   المعالجةوضا  ةق  القتظمث ق   وعمق نن 
  تو   ا   ثعبيم  القوم ا  ةق  الق ذم  القو  وموم ذمنا  

     ه  تل  الق يمتم   القععب عم  ث    ذم  القمم ب ال ق  ةق    ذ    ا ى ث   الإلتو ت    الق مم اCloud ق مم ا  يع ب ن  م ظ القعب م  ثب  هي  ال
عن طريق شركة  7111، حيث أن التطبيق العملي والفعلي لها ظهر في بدايات عام Serversالل و تمن وعمعًم ثب ال  ذ   القامضعا القولباضيا القو  و ع  

 مايكروسوفت ثم تبعتها شركة جوجل وشركة أبل.
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الق دددددددمم يا وددددددد  ا   ادددددددمن يموددددددد ل  ضددددددد    ال و الاددددددديا ثبددددددد  ل لدددددددا ال لدددددددم  عوعلبدددددددا  ددددددد : الق تددددددد  القومويدددددددا 
ا  عددددددددم (SAAS)  الق  ع يددددددددم   اضعدددددددا  (PAAS)ن عتضددددددددم  القوالددددددد ا     القوت اددددددددي  اضعدددددددا (IAAS) اضعدددددددا

ث  دددد  القم  دددد ا الق ددددمم يا ثبدددد   تذددددم و ت ق  يددددم وعوعددددض ثبدددد  تلدددد  القععمق ددددا   ع ددددمما القوادددد اب القامضددددا 
 مقمم دددد ب ةقدددد  عددددم ي ددددع  الق ددددمم ان   هدددد   ذددددم  اددددمضث اددددوث الق ضدددد   ةقيدددد  ثددددب ال ادددد  اللتو تدددد ا  ذدددديال 

 ق  يدددددم القععب عدددددم  عدددددب عتو دددددم  ةقددددد  ادددددضعم  عوددددد     ثبددددد  شددددد  ا اللتو تددددد ن   وعوعدددددض وومددددد    ددددد الع  و ت
الق تيدددددا القومويدددددا قبم  ددددد ا الق دددددمم يا ثبددددد  ع ال ددددد  الق يمتدددددم  القعوالددددد      القوددددد  ولدددددضث ع دددددممم  واددددد اب   اددددد   
قبع دددددددواضعابن  عدددددددم  تذدددددددم وددددددد     عددددددد  الق ددددددد الع   ادددددددضعم  قبع دددددددواضعابن  هددددددد  وعوعدددددددض  ددددددد  يقددددددد  ثبددددددد  

  ا0ا8 هم ولتيم   اب القاضعم  القو  و  

 تعريف نظم المعلومات  -أوال

ا ال   الق ممل ب ضع  ا    وع اف تظمث القععب عم   ض    ع  الا   ع مش     يع ض يق  ةق  ثضث القو مهث ثب  
ظث "   هتم  عب يلوض     و عاوذم ت"نظم المعلومات التنظيمية عضالبا  المض يع   ثت   ذتم  عب ي عي 

قع ذ ث الق  يط قتظمث القععب عم  يعت   ي يا م ظ القععب عم    ال و  مثذمن هيال القع ذ ث القععب عم ن   ق ب ال
وال   عع وال   تظث القععب عم  القععوعض  ثب  القمم  ب قيعال  مل   ال عم وعضض   ي  القوعم اف   القع مهيث 

ف ل يع ب عم ا  تظ ال ق ل   القو القو    ض     الق وم م    القعلمل  م ب و  ذم  الق مملاب   القعؤق ابن
  ب:اق تتم   ف تأاي  مقع مهيث القو  مضعذم الق مملاب القومقا ةثالمن وع اف عمضض قذمن 

- F.ROWE et R. REIX (7117) ه  ع ع ثا عب القع الع  القو  وا ب   وتل  الق يمتم  ثب ال ا  و ت ق  يم" :
 (1) القععب عم     أ مقاب ة  الئيا"ا

ن الق  ع ا   الإل  النال    الق يمتم  القو  وعع  ثب   عع   ععمق ا   " ع ع ثا عب القع ال ض الق ش اان القعمضيا -
وا اب   تل  الق يمتم ن   القو  وذضف ةق  ولضيث القضثث إل  النال  القعع     القعؤ  ا م ب ل لا  ش م  

 (2)  م يا: و  ا  القععب عم ن ع مثض  القعع  الق ش ل    وعوا القعع "ا 

                                                           
  تو تم ن وعوعض ثب  ضثث اللوضم   اب ع واضع  اللتو ت ن   وعظيث ض   ه   ب  ا      ب ب  ضاض قولضيث اضعم  الق ا  القلمت  عب الل 0ا8الق اب

 القع واضث    ةل الن القعمو ى الق مع  ثب  اللتو ت ن   القوعم ب  اب عاوبف ع واضع  اللتو ت      تمن ع وععم  الق و  تياا
   ث ن ث ض الق  الق  ابا   قبو  ع   ل  التظ  ةق :ع ع ثم  م ب و  ذم  الق ممل 09وعم اف قتظث القععب عم  ما  اعت      80ا  ض   ل  عب

 ا70-12ن القلمه  ن ص ص الإلضال ااالقعتظعا القع بيا قبوتعيا المعلومات   إدارةنظم  ن:8001  الق بع ن
(1) VIDAL Pascal, LACROUX François et Autres. (2005) : systèmes d'information organisationnels, Paris : Pearson 

éducation, p : 05. 
(2) REIX Robert. (2004) : systèmes d’information et management des organisations, 5ème édition, éditeur Vuibert, 

collection gestion, p : 06.  
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ل ااوص  م     وا اب   ععمق ا   ال و  م    تل    ةيضم    يلضض  تظمث القععب عم  يق  القتظمث القي -
 (1) القععب عم  قوضثيث الوامي القل ال ال    القوت ا    الق مم اا

 عم وع ف تظث القععب عم  ثب   تذم:" ع ع ثا عب القال قن القولتيم ن   ال ض ال  القو  و وعع  عب ال   ومااب  -
 (2) القعؤ  ا"ا  ياال و الواال و    و ت ق  يم القععب عم  القا   اا قبع واضعاب   

 

  ثب  الق عث عب ثضث    ض الو مق عشو   م   وع اف تظمث القععب عم ن ةل  ب هتم  ثب  القض الث  ذعم ثمعم
تتم  ب تاع يع القوعم اف الق م لا القي     قعم يعتي  هيال القعضالباا    تمنال ثب   هيال الق ذث   ال وتمضال ةق 

 م  ن الق يمتم    القش الق  ع ياعتمض  القعمضيا   الق ش اان الق ع ع ثا عب"  القوع اف القومق :  وتو   ت

ا ابن  عع   ععمق ان و ا إلتومج ععب عم  ع اض  ثب ال ا ض مذالقعوتم لا   القعو معبا عع  عاذم الق ع  الق

مثض  عب ال   ع  ال و  م ن تل    ةيضم  القععب عم  ضالا  القعؤ  ا    الق عب القعتم ب    مق  ض  القعتم  ا

ضالن الق ظمئف القع  با قذث امضا عتذم الإلضال اا مضض ةا مض مب   قبعشم      مقومق  الوامي القعض الن     

"  ائا ومو ل ثب  ثضض عب القعتمض   عم يع ب القل    أب تظمث القععب عم :  ا"م ال ال  ضميما   ضمئ ا

قععب عم  ال القو  وو مث   يعم  اتذم   عع عميالذم  ذضف  عع الق يمتم    ععمق وذم مم  بيم   ةتومج     

 .قعب يموم ذم قضتمثا القل ال ال "
 تصنيفات نظم المعلومات  -ثانيا

ولضث تظث القععب عم  ضثعم وش ابيم   ةضال ام   ال و الوا يم قعاوبف  ت ال  عتظعم  ال ثعم ن ما  ا اب  ب  ع  
عوت ثاا  ئفتظث القععب عم  يع ب  ب وضتف تظ ام ثب   تذم ثعبيمويا    ةضال اان    ماب  ب عا هم وؤضل  ظم

  وضتف تظث القععب عم   ذي  القال الا قو ايا ال ض ال  الق ئي يا القو  ابع ذم    عتذم    القت م  القععبيمو    
 الإلضال ل   الل و الوا   قبعؤ  اا   يع ب ث   هي  القوضتي م   ماوضم   يعم اب : 

 

و واضعذم  و  وتو ذم  ول ث تظث القععب عم  القوش ابيا  ععمق ا الق يمتم  الق التصنيفات التشييلية: -1
 (3) القعؤ  ا   ه  ع  تا عب:

                                                           
(1) LAUDON Kenneth C. et LAUDON Jane P.. (2001) : Les Systèmes d’Information de Gestion : organisations et 

réseaux stratégiques, Paris : Pearson éducation, p : 08. 
(2 ) AUTSSIER David et DELAYE Valérie. (2008) : mesurer la performance du système d’information, Paris : 

édition d’organisation, p : 49. 

 ا70-18 و ا ضال  القللم ا قبتش    القو  اعن ثعمبن ال  ضبن ص  ص ع نظم المعلومات ماهيتها و مكوناتها  ن:8000 ثعمض القض مغن  )3(
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ث م   ثب ع ع ثا عتظعا عب القعمعبابن الإل  النال ن الق  الع ن م الثض الق يمتم  :(TPS)نظم تشييل المعامالت -
  ال  ذ   القع واضعا قو  ا  القوعمع   الق  واتيا القا عيا   الق  عا قليمث تشم  ال ثعم   أضالن ض   ا   

 ثب  اضعا القع و ى القوش اب     القعؤ  ااوعع  هي  القتظث 
 :   ول ث  تتومج القل ال ال  القوش ابيا القو  و يال  ثب  القععبيم  القعمضيااالعملياتنظم السيطرة على  -
قو ذا  ثعبيا اللوضم   ضن  م واضالث عش     : ث م   ثب ال واضالث اللقي و  تيم(OAS)نظم أتمتة المكاتب -

 ل  الق  اض اللق و  ت ن الق  اض القض و ن القع     اللق و  تياناااالقخ ما الق بعم    ال واضالث وال يلم   ا ى ع
ول ث هي  القتظث  ت تمض الوضمل  القع موب   الإلتوم يا   وعع  ثب   امض  ةتوم يا القعمعباب    الق يمتم  

 ضالا  القع موبا 
مض الوامي    بيا ة تول ث تظث القععب عم  الإلضال اا  و  ا  القععب عم  القا   اا قعع التصنيفات اإلدارية: -2

 (1) ةضضال  القل ال ال  الإلضال ااا   يع ب ي    ت الثذم  عم اب :
  : و    هي  القتظث قبع واضث الإلضال ل القتذمئ  عتو م   ععب عم  و تض المويم منظم التقارير المعلوماتية -

 القضتمثا القا عيا قبل ال ال  ما  ول ث  ولضيث ولم ا  عاالالا   ع ض  ا  ب م ةق  القعض النا
ه  تظث و مثبيا وعوعض القمم  ب   تعميج القل ال ال    م الثض  يمتم  عواضضا قع مثض   إسناد القرارات: نظم -

ثعبيا ضتمثا القل ال ا ول ث هي  القتظث  ت تمض و مثب  قععبيم  ضتمثا القل ال ال  القو  ات  هم القعض الن    ن 
  ئي   عب  ثعمقذثا

 ض  ق ض اللمويم م  القععب عمويا ق ضال   القعبيم   ه  تظث ععب عم  ةضال اا و نظم المعلومات التنفيذية: -
 و    ععب عم  ضميلا   م  ا ةق  الإلضال   القعبيما ال و الوا ياه  ثمض  المويم م  ععب عم  

هي  القتظث وعع  ثب  وملا  القو مع   اب الق عمقيم  القع  ذا قبمض    :(SCM)نظام إدارة سلسلة التزويد -
  بع   يالا    عتو م  تذمئيا   و  اعذم ةق  الق بمئباثب  القع الض ال  قيا   وم ابذم ةق  

ه   ب  ا و وتض ةق  ع ع ثا عب ال ض ال    القععبيم    القولتيم  القو   :(CRM)نظام إدارة عالقات الزبائن -
و مثض القعؤ  ا ثب   يب الق بمئب يل القليعا القعمقيان  ذيال القتظمث عضا  ةضال ل اوعب   ومضاض   وال ا    

  ما عع الق بمئب  ش   ع وع  ق امض  اللمو مظ   اةضالعا ث مم  تم
اذوث  ععبيا ال وشمف القعع  ان و عيعذم   عشم  وذم  و  ا  القوال يلم  القعاوب ا  :(KMS)نظام إدارة المعرفة -

القو  و مثض ثب  تش  القعع  ا  اب القعمعبابا  عم يل ث   عع القعع  ا   و  ا هم    القع مب   الق م  

                                                           

 ا77-12ن ضال  الق مععا الق ضاض ن الإل  تض اان عض ن ص صالتقنيات الحديثة للمعلومات ن:8009 ت ا  عمعض ع   ن  )1(
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القعع  ا ثعبيم  الإلضال     الوامي القل ال ال ن  عم ا بط القتظمث  اب عع  ا القعؤ  ا  القعتم  ابن   وضثث هي 
 (1) القضالابيا   عضمض  القعع  ا القام  ياا

 ضال   الض تظمث القععب عم   مقوأل   ع مهيث القي من اللضالتمث  القيل ه   :(Expert System)النظم الخبيرة -
اب يع ب  ب و      و ب   ب  م ي يم  ل عشم ذم المض الهوعمعم  ثبث القمم  ب القو  و ع  قوال ا  م ال 

  ب ب و  ا    ي من الإلت مبا ةب القتظث القا ا   ه   المض  عب  هث وال يلم  القي من اللضالتمث      ل هم 
ثعبيا   يع ب وع ا    أت : " تظمث يعوعض ثب  ممثض  عع  ان ي واضث عع  و  م    متب ععاب قيعع  

ع  تم  القا ا  ه  ممثض  عع  ا     ع يم  وؤضل ةق  ةتومج ال وضالل    ع وشم  ا ا  قبع و اضابن  
  ملثوعمض ثب  القعع  اا  

 

 الفرع الثان : أهمية نظام المعلومات ف  دعم الذكاء االقتصادي بالمؤسسة

ا ام   القو وي يا يال  القليعا القع الل و الوا ياةب الق    ال  م   عب القي من اللموضمضل ه  ةتومج القععب عم  
القعمقيا القو  و عا    القتذميا  اب    القم مظ ثب  القع اليم القوتم  يا قبعؤ  ان  بيق  وعو   القععب عم    ه  

ض  ال   ه ام    تظمث القي من اللموضمضل  ذ     ثضب تظمث القي من اللموضمضلن ما  وبعب تظمث القععب عم 
الل و مض    ابذم ةق  ععب عم  اوث ال و  قذم  يعع  ثب  وبل  الإلشم ال     ش    يمتم  لث يل ث  ععمق وذم   وم

 ظمثت عتذم     عيع ع و يم  الإلضال      القعؤ  اا   يعم ووعل   ظمئف تظمث القععب عم  القو  و اض   واضث
 القي من اللموضمضل ؟   عم ه  القض   القيل ابع   تظمث القععب عم     ثعبيا القي من اللموضمضل؟

  وظائف نظم المعلومات -أوال
  تظمث القععب عم  الإلالم  القعو مع  قوض   القععب عم  عب عضمض هم القعاوب ا ةق  ع ال   ال واضالعذم لوامي يعل

القل ال ال ن  ول ث تظث القععب عم    ظمئف   م يا إليضم  القععب عم   مقش   القعتم ب      الق م  القعتم ب 
 (2)  ه   م و :

                                                           

 ا21ب ال  ضب ص ن ضال   الئ  قبتش ن ثعممقدمة ف  نظم المعلومات اإلدارية ن:8008   عذمب القالمه    عذم القا مفن  )1(
بول  القع  علضعا اعب  عمقيم   ما  مليان دور نظم المعلومات ف  دعم االستراتيجيات التنافسية ن:8087  معض القضمقا م اش ن هضى  ب عمعضنع )2( 

ن 8087عم س  82   82ا ع   القعتعلض الق  ال ن     القي من اللموضمضل  اب موعيا القو مث   الل و الوا ياالق الت  الق ال ع م   تظمث القععب عم ن القيلظا 
 ا 2-2  بيا القعب ث اللموضمضيا   القو م اا   ثب ث القو اا ن  مععا    الق  الم ن ص ص 
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تم  قبوش ا  ثب ال ا  القليمث  ععبيا ةضام  الق يمما  اوث و عيع الق يمتم    ةثضالضهم  تجميع البيانات: -1
  القو  وشع   تشالا عل : القو  ا    القوم ا    ثمض  عم اوث ةضام  الق يمتم  ع مش   ةق  القمم ب ال ق    يا 

 (1) تلبذم ةق    يط عل  القل ص القع ب مو  يع ب قبمم ب عب القل الن  ثتض القوش ا ا
الق يمتم    القععب عم  عب ا   ع ع ثا عب الإل  النال   ول ث القععمق ا  وم ا  معالجة البيانات: -2

 قوض ا ععب عم  ضمقما الل وععم     القو اا    لوامي القل ال ن ما  ووث ة  النال  القععمق ا  عم اب :
  ل ععمق ا الق يمتم  م م يم ثب ال ا  القععبيم  القعتالليا  مق ععن القال  ن القل عااااالقخا العمليات الحسابية: -
  ععت   اع الق يمتم     و ب   عتالل     م م   ععابا ب:الفرز و الترتي -
ه  و واب الق يمتم     ع ع ثا عب الق ئم     القع ع ثم    لم قباضمئص القعشو  ا  اب  يمتم   التصنيف: -

     ئا    ع ع ثاا
    ا اوث و عيع الق يمتم  القو ضابيا   و  ا هم      القوأ اض ثب  تلم    م يا    الو مهم  ععات التلخيص: -

 (2) ض    ع معيعن    تومئ     التولمن الق يمتم  القذمعا   القم م ا عب اعب  ث همئ  عب الق يمتم ا
عمق م ل اوث ععمق ا الق يمتم      القمض   ثباذم    اوث وا اتذمن قيق  ول ث  ظي ا  إدارة البيانات: -3

 ةضال   الق يمتم   عم اب :
القتشمالم  القعذعا قتظمث القععب عم ن ما  ي عا هيال القوا اب    ه  وا اب الق يمتم    القععب عم  عب التخزين: -

  و ذا  ال واضالعم  لملا قبععب عم    الق يمتم     ال و  مثذم ع    ا ىا
 :  يشع  و  يا الق يمتم  القعا تا قوع س ال مضال  الق ضاض    القععبيم    القل ال ال االتحديث -
 يمتم  القعا تا  ع ال  القوش ا    القععمق ا    ه  ث س القوا اب  ععت  اوث  ي  ال وضثمن الق االسترجاع: -

 ال و  م  القتومئ  قو ضابذم  ععب عم  ةق  القع و اضابا
  يلضض    ال وا الج ض         ل  عب الق يمتم  القعا تا ل واضالعذم     ع ال  عاوب ا عع  إعادة اإلنتاج: -

 (3)  لمن ال ض   عم ه  ثب  ممق      مض  القوا ابا
هي  الق ظي ا و عا قتظث القععب عم  عب وأعاب الق ال الا    اللوضم   اب  ات:نقل و إيصال المعلوم -4

 عب  تظمث القععب عم  تل   عاوبف  االمن القعؤ  ان   و  ا  القععب عم     الق م    القع مب القعتم  ابا
 ا القععب عا عع القم مظ ثب    ضوذم     عوذمن  بيق  ث   ش  م  ضالابيا   ام  يا عل  اللتو ت    الل  و الت

                                                           

ن ضال  الق مععا الق ضاض ن مقدمة ف  نظم المعلومات اإلدارية)المفاهيم األسذذذذذذذذذذاسذذذذذذذذذية و التطبيقات( ن:8001  عتم  الق  ضلن     ة  الهيث القعاضنن 1 
 ا19 الإل  تض اان ص

 ا17 ن القضال  الق مععيان الإل  تض اان صنظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري و النظم التطبيقيةن: 8001   معض م اب ثب  م اب  ن2 
 ا19ن ص سابقال المرجع نفس معض م اب ثب  م ابن  ن3 
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مض و  ض  ع  ال االمن    الق يمتم  القو  اوث ةضامقذمن   مض و لض  ع   رقابة البيانات و سريتها: -5
 (1) الق يمتم ن   قيق  يعو   القوأ ض عب ضما   ضما الق يمتم  القعا تا عب الق ظمئف القذمعا قتظمث القععب عم ا

 المؤسسة  استراتيجيةأهمية نظم المعلومات ف  تدعيم  -ثانيا

القععب عم     ظ  الموضمض القعع  ان وبعب ض  ال همعم   م م م ضالا  القعؤ  م   ض وذم عتو م  ام  تظث 
قبععب عم ن  ذ  وعو   ثتض ال ما يمن القيل ثب    م   اوث الوامي القل ال ال  الق   اان   ةثضالض ال و الوا يم  

 وا يم ضالا  القعتظعان   لض  ضى وع لض ال تشالا الإلضال اا ةق   ب  ض ا قتظث القععب عم  ض  ال ال و ال القعؤ  اا
    مم  نمقا قوملا  ع اليم وتم  ياتوا ا قيق   لض  ض م  تظث القععب عم  ع  ضال ال و الوا يم     ابا  ع  

  ال و الوا يم قبض م  ثتذم   القو بب ثب  القعتم  ا القام  ياا

ؤ  ان   الن الن ضالا  القعقث يعض ا يم القض   القعم  ل قو ت ق  يم القععب عم     القوألا  اللا م   ثب  تومئ  ال ض
عب ا   و  ا هم قب يمتم    القععب عم     الق م  القعتم ب    عب ا   القع مثض     ععمق ا عاوبف القععبيم  
  القعذمث    مقومق  وملا   هضالف عاوبف ال تشالاا   يعو   وملا  ال هضالف ثب  ع و ى    تشم  عب 

ا الق بيان   ب غ هضف القوعا   مقت   الل و الوا ياف ال تشالا ضالا  القعؤ  ا ا   ل عب ال   الق ض    هضال
قبعؤ  ا ل يع ب  ب اومل   ض ب وملا   هضالف  تشالا  تضال   القع ال ض الق ش اان   القوضعيث   القو  ا نااالقخن 
 عم  ب هي  ال اا   ل يع ب  ب و بغ  هضال ذم  ض ب ضثث عب تظث القععب عم  الق  ثيا  تظث ععب عم  ال تشالان 

    تشم ا ال و الوا يا ب اوث  بالذم عع    القو  ا ب

مق ال و الوا يا تظث القععب عم   تع متذم  ب وعم س وألا ال   ا ال ثب   ا قضثث   القعؤ  ان ما  و واضث  أض ال   ع 
ة تمض ال تشالا القو  وااف ميعا ةق  عتو م    اضعم  القعؤ  ا  مإلام ا ةق   ض ال هم    وااليط   وت اي 

و ى القضثث   القوت ا  الإلضال ل   ةضال   القع ال ض الق ش اان   وال   القو ت ق  يم   ضثث ال تشالا القع متض  ثب  ع 
  ظي ا القش الناااالقخا

 

 

                                                           

 ا89ص عض ن ن القضال  الق مععيان الإل  تض ااننظم المعلومات المحاسبية ن:8001  ثب  م مت نن 1 
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 باالستراتيجية: ربط نظم معلومات األنشطة I.06  رقمشكل ال

 

 

 

 

 

 
 

Source : Club Informatique des Grandes Entreprises FRANCAISES (CIGREF). (2002) : 

alignement stratégique du système d’information, comment faire du système d’information un 

atout pour l’entreprise ?, Septembre 2002, p : 13. Disponible à partir le site électronique : 

http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2002/2002_-

_Alignement_strategique_du_systeme_d_information_web.pdf 

 

القعؤ  دددددا   يقددددد  ثدددددب  ال دددددو الوا ياعدددددب اددددد   القشددددد    ثددددد   ت مدددددظ  ادددددف ودددددؤل  تظدددددث القععب عدددددم  ثبددددد  
ال ادددد  عددددم ومضلدددد  عددددب وم ادددد   دددد    ددددب ب وت اددددي ال تشددددالاا   عددددم و ددددض  الإلشددددم   ةقيدددد ن هدددد   ب ق دددد  تشددددم  

  ثتضددددد  ععب عدددددم ن  مقعتضددددد  القعدددددمضل اوادددددعب القعذدددددمث القعمضيدددددا القعالب  دددددا  ددددد  القعؤ  دددددا ثتضددددد  عدددددمضل 
قوت اددددي القتشددددم  الق ئي دددد   عددددم ثتضددددد  القععب عددددم   يشددددع   دددد  عذدددددمث ععمق ددددا الق يمتددددم    ةتوددددمج القععب عدددددم  
القادددددد   اا قوت اددددددي القتشددددددم ن   وبعددددددب تظددددددث القععب عددددددم  ض  ال عذعددددددم  دددددد  وع ادددددد   تشددددددالا القددددددضثث   الإل ددددددتمض 

ا القع مودددددب  ب و دددددمثض  ددددد  و دددددذا  القو مثددددد   ددددداب  م دددددا القع دددددو يم  القوتظيعيدددددا  ددددد   عدددددل  يع دددددب قدددددتظث  وعوددددد
القعؤ  ددددا عددددب ادددد   ال ددددواضالث الق  اددددض اللق و  تدددد    الق دددد الع  القوال يليددددا ال ادددد ىن  عددددم و ددددمهث تظددددث ع ددددمتض  

 (1)القل ال ال     ضثث ثعبيم  الوامي القل ال ال  القامضا  م تشالا الق ئي يا   القضالثعاا 

                                                           

 ا89ن ص مرجع سابق عمعض القضمقا م اش ن هضى  ب عمعضن  ن 1 

 المؤسسة إستراتيجية

2إستراتيجية نشاط الدعم   

 

إستراتيجية أنظمة معلومات 
جموعةالم  

نشاط الدعم  إستراتيجية
1

نظام معلومات  إستراتيجية
3النشاط   

3النشاط  إستراتيجية  

 2إستراتيجية نظام النشاط 

2النشاط  إستراتيجية  

نظام معلومات  إستراتيجية
 n النشاط

 nالنشاط  إستراتيجية
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 لومات ف  عملية الذكاء االقتصاديدور نظم المع -ثالثا

يعل  تظمث القععب عم  ع  ضال همعم قبعؤ  م     ثعبيا القي من اللموضمضلن  ذ  يلضث   ابا قب ض   الق  اع  
ةق  القععب عم  الق  اض  عب ت ثذمن  عم  تذم و دددددددددمثض    القو بب ثب  القع دددددددددم م    الق عب عب ا   الق دددددددددعم  

قتظث القععب عم   أضالئذم الق ت      ثذم الق مت يا    و ددددد اع  ي ل  يع باللوضدددددم  الق   ل  اب ال شدددددامصا   
 CIGREF Clubول ا  للم ا الق عمثيا قبععب عا   هيال م ددددددددددددبالقالقي من اللموضددددددددددددمضل   وع ا  تظمث قوال ا  

Informatique des Grandes Entreprise Françaisesا   يظذ  ض   تظمث القععب عم     8001ن    عم س
 (1)موضمضل  يعم اب : ثعبيا القي من الل

 وعع   تظث القععب عم    ذم  قع   القيلظا   يق   اب   ث   عمث ا -
ب القم  ا وم ا ةق و مثض ثب  و مض  القععب عم    وم اب ت ثاوذم   اب  القليعا القعام ا   يق  اؤضل  -

 عب ا   و  ا  القلض   ثب  و  ا  القو ييا القع  ياا
عيا القعع نن القع  ضابن ال ثعم  القو م اا   القش  م  و ذ  الق ض   الق  اع قبعضمض  عا  الق   -

القشاضياااان عب ا    ض ال  ععاتا    ذ   القع مثض الق مع  القشاض ن الق  اض اللق و  ت ن القذموف 
 القعمع  ن اللتو ت نااانن

وعع  ثب  ةتشمن ضقا   ض   ثب  ش  ا اللتو ت  ق عيع  ثامن القش  ان     ش ا ععب عم  عمضض   -
 وايل القل ال ال   تمن ثب  عض  ميم  القععب عم  القض مياناع اض  قع

 القلض   ثب  و قاض ولم ا  ثتض القالبب عب ال ف عوايل القل ال ال ا -
ول ث تظث القععب عم    عع الق يمتم    القععب عم  عب عضمض  ام  يا  ثتمض  القعميط القو  و قض القععب عم   -

ن ب عم  القعوتلبا  اب القعتمض  القضالابيا قبعؤ  ان مقش  من   القعتم  ابنن   عب عضمض  ضالابيا   ضاض القعع
   ول ث  مقعلم    أثعم   عم ن ومبا    و  ا    ومومج  يق  ةق  القع مظاا

و مثض تظث القععب عم  القع ا اب ثب  الوامي القل ال ال    القوا ي  عب ثضث القوأ ضن   يق   ولضيث ععب عم   -
بان    ض  ا ثمقيا عب القضما   القضما    يال ال   قو ما  القعتم باع ض 

                                                           

 ال وتومج ض   تظث القععب عم     ثعبيا القي من اللموضمضل عب ا   القع ال ع القومقيا: ن وث1 
- Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises CIGREF. (2003) : Intelligence Économique et 

Stratégique : Les systèmes d’information au cœur de la démarche, Rapport de CIGREF,  Mars 2003, France, 

p- p 90-91. 
- MOIGNET Camille, (2001) : organisation du système d’information de gestion, Paris : édition Foucher, p 14. 
- BRESSY Gilles et KONKUYT Christian. (1995) : op-cit, p : 100. 
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و عا  مق مم ان ةي  عض  اع الل و الوا يم    القاالط الق  عا قوملا  ال هضالفن ومومج ع مبا وت اي القاالط  -
     الع  القعع  ةق  الق مم ا   عوم عا ع و ى ال ضالن عب ال    ب غ ال هضالف القع ال  ا

 

 :ةالم  عم ولضث اواا قتم  ب      
ب   قبعشم   القععو اا   ال ولعم  القع ال ض القعع  يا القع   ض   ذمن عب تظمث القععب عم  ي ع  ةق  ولضيث القم  -

ا   القوعمع  عع الق ث القذمئ  عب القععب عم ن قيال  مب ال ق و اا   واوبف ثب  ال ق و اا  الق ظمئف ال ا ى 
  ال  م   ض الإلتومجن القوع ا ن القعمقيان القعمم  ا   القو  ا اااالقخنن قيال يعو     ابا و اا  القععب عان  ذ  القعت

    ثعبيا الوامي القل ال   ه    ه    ثضب القي من اللموضمضلا
يعع     عب  تظعا القععب عم    القي من اللموضمضل ثب  و اا    معميا القععب عا    القعؤ  ان  ذ  وعل   -

  ظي ا ضثث قذمن   يم ص    عتذعم ثب  و  ا  القععب عا القعتم  ا قبشاص القعتم ب      الق م  القعتم با
 ب تظمث القععب عم  يعض   تيا ومويا قتظمث القي من اللموضمضلن  ذ  يل ث  ا ط   معميا القععب عم ن   عم -

 ع متض  عواي القل ال ن   ضثث القي من اللموضمضل ث    عيع ع المب    تشمالمو ا

 التجسس االقتصادي كبعد استخباري للذكاء االقتصادي المطلب الثالث:

اخ الإلت مت ن ث  ذم الإلت مب    ض الثمو  القعوعضض    و الاض   هعاوذم   ل  عع الق م   يا ظمه   مضيعا مضث القوم  
تذميا القم ب الق م ض ن ةي ضا  القعمقث ع مبا  ضاض    ش    ضاض عب القض ال ن او   تم  عب ا القض ال  القو ت ق    

  ه  ل  ن  القو م ل ثب  القع   لن ظذ   عع   م   يا  ضاض  ه  الق م   يا اللموضمضيا   القو ت ق  يا
ا ياو الوا الل ول  ش ال ا   ل  هعيا ثب الق م   يا القع   ااا و ب   عع هيال القعتم  ع ذ ث م ب القععب عم  

 ض ا ي وذضف  اذم القعع  الل وا م الو    ما ال   ال  القضتمثيان القع عم  القو م اا     النال  اللاو ال    
شأ   ال  القع   اا الق ضاليا ال  ق    الق ي   القمليليا قتالاو الق ع مل  الق م    القوال ا ا    يق   مت  الل وا م

 الل وا م ال  اللموضمضياا
الق المعن  ب  عيع القععبيم  الل وا م اا وتالب  عب ممثض   المض ن ه  القمض   ثب  القععب عم    القععاليم  

 ذ   ع ع ثا ال ن عب القعضمض  ال  ت يا قمعميا ال عب القضالاب ن   وع   ثب "الل و الوا ياالق  اا يال  ال هعيا 

  القوش ي     الق  مئ  القع واضعا ق عع القععب عم  الق يم يا   القت  يا   اللموضمضيا   القع   اا   
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القو ت ق  يا القامضا  مقعض    ومبابذمن   القعمعبا    الق م  ت       ع م ما ثعبيم ن    القوا اب القععمضيان 

 (1)"ا   ة الم     ثع  يل ث    القعض 
عضالبا الل وا م ال  القوتم  يان  (Espionnage économique)لاب ثب  القو  س اللموضمضليالب   ع  الق مم

ب ذم القعؤ  م  ن القو  وعوالل و الوا يا مثو م هم تشم  ي وذضف القمض   ثب  القععب عم  الق  اا يال  القال يعا 
ئوذم قعواي م    وذاالق عع الق  ل قبععب عالقعتم  ان  عم يع ب  ب تع  ف عضالبا الل وا م     القوام    أت : "

"ا   اعب القعتم  القوتم    قبعع  الل وا م الو ن القل ال     القعؤ  ان عب ال    امض  مض وذم ثب  القع ال ذا
 (2)ث  ف  ع  الق مملاب الل وا م ال  القوتم  يا  أتذم: 

  ثعبيا  عع القععب عم  م   القعتم  اب القممقااب   القعموعبابن   القو  و واضث  عضا   عذعا    وش ا -
 االل و الوا يا

 ثعبيا  عع   ومبا  القععب عم  م   تشمالم  القعتم  اب   االالذثا -
 ع الم ا القعميط القوتم    ق عع   ومبا  القععب عم  القعؤل   ثب  القعؤ  اا -
ن ل و الوا ياالثعبيا  ا ميا قب شف   و بيث القععب عم  الل وا م اا القعالب  ا    الق م  القعتم ب قبل ال ال   -

   وتم  يااق ع  القعؤ  ا   ل
القلض   ثب   ذث   ومبا    ولايث القعميط القضالاب    القام   ن      عم ا و ط  مق بمئبن ال   الق القعتم  ابن  -

 االل و الوا ياقوع ا  الوامي القل ال ال  القو وي يا   
 ثب ا ياالل و الو     هيال الإلالم ن  لض الاالبع    مل  الل وا م ال  ال ع ا يا  ض   ال    ق عع القععب عم  

القش  م  ال  ت يان اعب عم الضالبا ثبي  ال عب القل ع ن قع مثض  القش  م  ال ع ا يا ثب  القعتم  ا    
ال   الق القعمقعيان      الق م  ت    القعع  ثب  ومعاب   معميا ال   ال  القو م اا قبش  م  ال ع ا يا اض 

  الق يم ا ووعم   عع القع مضئ مو    ةب  مت  عل  هي"  :Kober STANLEYاللاو المم  القعموعباا  عم يل   

ال ع ا يا م   القعتم  ا القم     ثضث وضا  القض قان ةل  ب القش  م  ال ع ا يا القو  ومضب  ثب  ععب عم  

                                                           

 القتشدددددد ن  ادددددد    القعؤ  ددددددا القع بيددددددا قبض ال ددددددم   القال عددددددا القلمتيددددددان  الق دددددد ن ال   ن الموسذذذذذذوعة العسذذذذذذكرية  ن:8001  القذاددددددلث   آادددددد  بن ال ادددددد ب  ن1  
 ا98ن ص ق تمب

ن  ضبال ضال  ضدددددد من قبتشدددددد    القو  اددددددعن ثعددددددمب  نظذذذذذذام االسذذذذذذتخبارات التسذذذذذذويقية ن: 8002  عمعددددددض   ددددددم  القشددددددع لن ثدددددد ن   مددددددمب القالمقددددددبن  ن2 
 ا92-99ص ص 
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عب   مقا القعام  ال  القع   اان ال والمث  وملا  عا   وتم  ياا قيال عب القا   ل  ب و واضث هي  القععب عم  

 (1) "اقضثث الق يم ا ال ع ا يا
عب م     مقا الل وا م ال  القع   اا   ع وب القومليلم  الق اض الق ن  8222ض ول ا  قب  ت  س  ثض  تا قلض   م

 أب الق م   يا القو م اا القو  وضثعذم م  عم    ت يا وش   اال ال ع مش ال ثب  اللموضمض ال ع ا  ن   ثب  
يمن    ام ععب ا القعومض ن القع  ي ن    مض الو  القوتم  يان   القعذوع ب هث ثب  القض الث القضابن   ت من القيم مبنن الق

 (2)الق ت بيا   وما البا   يع ب ةام ا ة  الئا  عع  ت  ا بالتم  ذم الو مق اتص ثب  ثضث القو  سا 
     ض ال ا ع ميا    وذم الق   ا القو م اا ال ع ا يان  لض ا     قف ش  ا  ع ا يا عض  ا    تش      شب 

توا ا قععبيم  القو  س     ما ال   ال  القو م ااا  ذي  القععبيم  م ب  8008عبيم  ض ل  ثمث  92عم ميعوذم 
يال  القض ال ا  و  ب الشض اال ال    القعضى الق عاض    و وت ف عب القع ال ض   ل  ععم ااضص قلاميم القم ب 

 ثب  الإل همبا

  ه دددددديال  ضدددددد ا القتشددددددم  القو   دددددد   ددددددبعا  الئ ددددددا  ضى قظذدددددد   القعضاددددددض عددددددب   ددددددمل  القو  ددددددس القامضددددددا 
ادددددضعموذم قبشددددد  م ن   و دددددوذضف  مقض  دددددا ال  قددددد  القمضددددد   ثبددددد    ددددد ال  القعتم  ددددداب    ددددد ما  القوددددد  ولدددددضث

القع عدددددددم  القو م ادددددددا    ددددددد النال  اللاوددددددد ال ن   الاوددددددد الق ع دددددددمل  الق مددددددد    القوالددددددد ا ن ةادددددددم ا ةقددددددد  الالددددددد  
 اددددد ى  دددددمقليث   القع دددددمضئ   القعلمئدددددض القوددددد  وم دددددث  دددددب   ال  ددددد الض   الق عمثدددددم ا   ضدددددض  دددددب   القع دددددوذب اب 

وذث    تعدددددددددمالذث الل دددددددددوذ  يا  دددددددد  عتاللدددددددددا عدددددددددم يع دددددددددب  ب يشدددددددد     ضدددددددددا    وذضادددددددددض قتشدددددددددم    الو مهددددددددم
رب حذذذذذهددددديال القضددددد ال ن  ددددد   وم ددددد "  Winn Shwartauماددددد  يضدددددف  القشددددد  م   ددددد  ضاددددد   هدددددي  ال  ددددد القا

و دددددد ب  يدددددد    "ضددددددضالث ةق و  تدددددد "ن  أتذددددددم:الخطذذذذذذوط اإللكترونيذذذذذذة المتفوقذذذذذذة  الفوضذذذذذذى فذذذذذذ: المعلومذذذذذذات

ل و ددددددددوم  الل ددددددددوي ن ثباذددددددددم    وددددددددضعا هم  وضدددددددد ا القم ال ددددددددب   تظعددددددددا  ضدددددددد   الل ددددددددو الوا ياالقععب عددددددددم  

ا  اددددتص وع اددددف    دددد   ول ادددد  ضددددمض  ثددددب "اللوضددددم   القععب عددددم  ال ادددد ى  هددددضال ًم  يال ددددا قبادددد با ال  قدددد 
  "القععبيدددددم  القوددددد : ثبددددد   ب مددددد ب القععب عدددددم     اللوضدددددم  هددددد  القب تدددددا القعبعيدددددا قمبدددددف شدددددعم  ال الب ددددد

                                                           
(1) MASSON Hélène  . Op-cit, p 122. 

و  عا   ال   ث   ن ضال  القع ي مبن القععب ا القع بيا الق ع ضيان   األمريكيةوكر الجاسوسية  جاسوسية الشركات ن: 8001 ضث  تت  غن آ عم     م ل   )2(
 ا81ص 
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ععب عددددددم  ثددددددب ال ادددددد  شدددددد     وعالادددددد     وددددددضعا   تظعددددددا الوضددددددم  ع ددددددم  الق  و ددددددوذضف وملادددددد  و دددددد ق  دددددد
 (1)ا إل لمئ   مثً "  القاضث  ش  ا ععب عمو   القض م  ثب القتظمث القيالو

قلض التوش     مل  ال وا م ال      عيع  تممن القعمقث عذعوذم القو  سن عب ال   القمض   ثب  ععب عم  
ووباص عذعوذم    القو  س    عع القععب عم   ن وعع  وب  الق  مل  قضمقا ال عب القل ع   ال و الوا يا

اللموضمضياا  عم اذضض    ال  القش  م  قث يعض يلوض  ثب  القش  م  القعتم  ا  لطن    العوض ةق  ثع    مل  
القو  سن  تيال العوب   ش  ا عم   ال ضتمثيم    الموضمضيم همعم    ف ومم   القش  م    القم  عم     عم 

 (2)      عذم قبمض   ثبي ا

ضى    يق ن ةق       القعضاض عب القعضال س    ع مل  القعع  القو       الل وا م ال  اللموضمضيان  مقعض  ا  
 Ecoleال قعمتيان ال ع ا يان القيم متيان الق  ت يا   القضاتياااا  عا هما  و عض عض  ا القم ب اللموضمضيا الق  ت يا 

de guerre économique ثب  القع و ى القعمقع ن     ل هم  امض    الهوعمعم   المض  عب  هث    شذ  هي  القعضال س
 مقو  س اللموضمضلن     عع القععب عم  القوتم  يا   القو  س الل ولعم لن   ع ال ذو     ت س الق م ن 
  اع القعع  الل وا م الو  اعب  يمق ةش مقيا ال عب اللموضمضل قبض قان تظ ال قبض   القذمث القيل ابع      

عتم  ا القعمقعيان ثب  الق عث عب  ب القو  س  مقت  ا قب  ت ااب ل يعض ثع  عا  و اا  ا االا   م الثض الق
 (3) عش   ن ةل    مم     ض القاميا ثب        ت ياا

  ثبي ن  لض و م   الق لا  ةق  وأ يس  مضال  ال وا م اا الموضمضيا    ش  م  ال ثعم  ول ث   عع   ومبا  
مضيان    ةضال   ض الثذم القوتم    مو  المو ب هيال القعع ن  مقتشم  الق يمتم  عب القعميط م   ال تشالا اللموض

الل وع ع    ذ   الل وا م ال  القع   ااا يل ث ثع  هي  الق مضال  علمث ثع  تظمث الإلتيال  القع     أضال  
  ال شأب ع ال ذا و ا ال  القعميطن ةي يعض تظمث الل وا م ال   علم ا الق  الض الل و الوا ياعولضعا لوامي القل ال ال  

القيل ي وبث الإلشم ال  عب القعميط   يم قذم ةق  ععب عا ال وا م اا وع   مض   القعؤ  ا ثب  الوامي القوضال ا  
 (4) الق  عاا

                                                           

ن ع و دددددا ة( دراسذذذذة فذذذذذ  المجتمذذذذع مذذذذا بعذذذذذد الصذذذذناع والتقنيذذذذذ ةتصذذذذاديقتكنولذذذذوج  )سذذذذرقة األسذذذذذرار االالتجسذذذذذس ال ن:8002  ععددددض   القشدددداخن )1(
 ا887ن ص  ا      بالتا ثعمبن

(2)  MILTON Keith .(2005) : on corporate espionage what ? , Harvard Business Review, vol 10, n°11, 2005, p : 71. 

 ا81ص   مرجع سابقضث  تت  غن آ عم     م ل   )3( 
 ا92ص  مرجع سابق  عمعض   م  القشع لن ب القالمقبن ث ن   مم)4( 
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     ع ال ذا القشدددددددددددددد   الق ضاض عب القم  بن   عع وضالثيم  ظمه   القع قعان      ظ  القل    الق معيا قث وعض 
 ضيان ععم  ضى ةق  القو  ا     ةثمض  هي با ثع  هي  ثعبيا  عع القععب عم   مقال ق   ال  ددددددددمقاب القولباضيا ع

الق مضال ن    شدددددد   ا يم قبيلظا و ددددددوتض  لا ال    ثعبذم ثب  القشدددددد  م    ثب  وال   و ت ق  يم القععب عم ا 
 )Système d’Aide à la Veille et à l’Exploitation en Réseau de l’Informatique Stratégique عشددددددددددددددد    

S@VERIS) 
 ن  لض شددددد ب  شددددد  ا اللتو ت   تيا ومويا    ادددددمن ععب عمو  قب لا  عب القعؤ ددددد دددددم    ثبي ن1 

 ع دددو ضال  القعميطا التال مم ععم وع اددد  هي  القشددد  ا عب اضعم    عم ولضع  عب و دددذي  ن ما   ق ممالا
 (2) يع تذم عع  ا الق لا  ثب ال و الوا يم  القعتم  ابا

   الل وا م الو    عمقيا   ل ن    القمض   ثب  القععب عم   ه يالن  ومم  القو ت ق  يم قئب اوث وت اي القعع
الل وا م اان   و  اعذم ث   القش  م     تظعا القععب عم ن    ظ  التوشم  ال  مقاب القمضالا قبو  سن  ل ضتا 
القع المعن   القوال   ثب   تظعا القععب عم    مو  القو ب  تم   تظعا اللوضمل    القش  م  القذمو يا   الموممث 

قعم ا ععم اويا ةع متيا الق ض   ةق     ال  القعع ن   اض ضيم  ال   الض القعمعباب    القعؤ  ا   القع م
القعوعمعباب ععذمن   مو  وا اب الق يمتم    ةو  ذمن   وع اذم قبع ا   القوم اف  ميمتمن   ةق    موذم    

  ميمتم  ا ىا

ععم  م  اللموضمضلن علب  عل   ع  الق قيس ع و  بم    ظ  وال   القو ت ق  يم  القمضالا  ب يع ف القو  س
القو م اا عا  القعمضقان الق لا  عب الق اث   اللهوعمثا علبعم ض      القعضا  الق م   ق  مقا الل وا م ال  ال ع ا يا 

James WOOLSEY   اض     Wall Street Journal   ا   عم  ضق      يام ولم ا  8000عم س  88ا ث
عب اللتوشم  القعو الاض قبتشمالم  الل وا م اا يال  القال يعا اللموضمضيان  8222-8222الق  قعمب ال    ب  ا   

امضا ثتضعم  ض ا القش  من القع   ا ب   القض ب عم ا ب اعب ممئعا القعتم  اب اللموضمضاابا   عم   ضو  
 (3) عضمض   ا ى ثب    ض ش  م  الق و  تيا قبو  س اللموضمضلا

                                                           
(1)LOPES DA SILVA Antonio. (2002) : L’information et l’entreprise, des savoirs à partager et à 

capitaliser ; méthodes ; outils et applications à la veille, thèse pour l’obtention d’un doctorat, Université 

de Droit et d’Economie, Marseille III, 2002, p : 100.  

(2)DENIS Lafont et OLLIVIER Andrieu.  (1996) : Internet et l’entreprise, Editions Eyrolles, Paris, p : 152. 

(3 ) DESCHENES Dany. (2001) : Le système échelon, une nouvelle donne dans l’espionnage électronique, bulletin 

n°50, institut Québécois des hautes études internationales, université Laval, Québec, Janvier 2011,  p : 02. 
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اعب عضمض هم  ع  الق  الع   Microsoft, Motorola, Netscape ن عل  قلض  ض    القعضاض عب القش  م  الق الئض 
 مقو  س  Cheval de Troieو عا هي  الق  الع  قبعضاض عب الق ا   م  عل   SubSeven, G-BackDoor القا يا 

ثب  ع واضع   تظعا الق  اض اللق و  ت ن   ال وذضالف  تظعا القوش ا  القعوضبا  مقش  ان ثب  الق عث عب    ض 
ال  القمعميان   مض ي مثضهم    يق  مبا الق ث  ال عت  قبع واضث  ضع  ا ال وشم ذم    مو  القلامن ثباذمن  ض

    Frenchelon القامص  مثو ال  الق  اض اللق و  ت    الق  ت    SORM عم ه  القشأب    القتظمث الق     
 اFrench Echelonعم ي ع  

مض ي      لا ال عب ثع  هي  الق مضال ن قبمض   ثب  القععب عم       قئب  مت  القل    الق معيا   القو ت ق  يان
ن رونيةالجريمة االلكتتش هم ث   القش  م ن ةل  ب الق ائا الق معيا  ض  ةق  التوشم  ظمه    ضاض  يالب  ثباذم 

 الض  ععذم ت  ا اال    اللثوضالن ثب  القععب عم    الل وي ن ثب    النال  اللاو ال    تومئ  الق م     
 ا ا ععم  ضى  مق لا  ةق  ال      مض   ةش مقيا العب القععب عم    القش  م    وألا هم ثب   عمقيا  تظعا القوال

 م ع   ع   ض ا يش   وذضاضال ع مش ال   يمومج ق يم م   عتيا  الاما   مب   ولتيا  معباا ( 1 )القععب عم ا
   هيال عب ضعيث ثع  تظمث القي من اللموضمضلا  

 

 

 
                                                           

 
  اع    مض .القعمقث  بذم ول ا م    القعامض  قب ا   م  عب م   الق  الع  وث الق شف ثت    شذ همن مضمب ال  الض   مقب ا الإلت با اان   مضتا ال  الض  ه  

SubSeven     القعع  ف  يام  م ث Sub7يالب  ثب  ت    ع ذ   ع  ع  عب م   ن Mobman  القو  قث  ا ي ن    عتاللا ع تو ام  القياب يلالت ب 
 علع   قب مياا ع    المض   مب Mobman  عض .   SubSeven وال ا   ثبب ثتضعم ن8001ت  ع    15 م   ومض 

  ال ث القعبف  قو اا  مض   امضا قع ا  اضا ن  يعب     ومضا  شمشا القو مف ثب  ش  ا الإلتو ت  يععث  تت  و  ثب  عض ذم  الق ع ا   الق يال   ثب  يع ب
 .يق  عب ا   قب شف ال ع    ل  ضع  ا ياثن ععم ا ع  القيل

  للسوومال لوو  سووق نووانوق تووم 8559فووي مووام  .شووبكة اتنترنووت للبحووو ورصوود هووو نمووام FSB  االتحوواد الروسووي فووي)جهوواا انمووق االتحوواد 
 .وملى شبكة االنترنت مبر الهاتف االتصاالت لمرانبة)

   مالا يالب  ثبي  . مقب ا الإلت با اا "الق  ت يا "القو  وعت  ن"الق  ت يا "عع القت  ن  ت م ةق   تب القعع   ا  م ث ال ت ب     تيا   تمع  يشا  ةق    
 ثب  الق عث عب  ب الق بالم  الق  ت يان   عيم عب م       ضهم قث يعو ف .القعام  ال  الق  ت يا عب ثباعاوبف الق ذم  الق م عب م   "و عيع الق تيا القومويا"

  ن        القت  ن    القعذوعا الق بالم  ال    بيا  مت  عتي  مض ومض  عضمض  ث   اان  ال ت ب     تيان ال وتمضال ةق  القضم ااب الق  ت ااب القعضاض عب
 .الإل همب اض القم ب عب

(1)LLORENS Cédric, LEVIER Laurent et VALOIS Denis. (2006) : Tableaux de bord de la sécurité 

réseau, 2ème Editions Eyrolles, Paris, p : 85. 
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  خالصة الفصل

 ث القيل مضض و ايا القع ذض وتم   الق ض  ال    عب ض ال وتم اللالم  القتظ ل   الق   ل قبي من اللموضمضل قل  
ن   المو  ع متا همعا    تشم  القم  عم ن القعؤ  م  الق ليم  القعومض  اللع ا يا القيم مب       ع     ظذ  
 ةضال   اللثعم   مت  ق  وا م ال  القع   اا   الضا ةب الق ي   ال  ق  قتشأ  تظمث القي من اللموضمضل    ع م   ال 

  هيال عم  م و    مملتمن ما  الواي   ت ب القم ب  ع       ا    الثوعض  ثباذم القض   عب     التعمش 
 الموضمضهما 

ع ذ عم  ضاضال تشأ    ظ  اللموضمض القلمئث يعل  القي من اللموضمضل   يع ب القل   عب ا   الق ض   ب تظمث    
شع   م ا القععبيم  القع و الا  تضال   القععب عم    القععم فن  يم  مب ع مقذمن   الل و مض  عتذم ثب  القعع  ان ي

 و ى الق ب  يال   ثب  القع    القض ال  القوتم    القعمع ث  اب القعؤ  ا  عتم  اذما  ذ  ال و الوا يا أ بما 
 ا    ثب  القع و ى الق  ئ  قبض قا
ن تظمث القي من اللموضمضل ث ام ع ض  ؛  ضاليا  و ايا تشأو  الق ض  ال     ع ممل  القل لا ثعض الق  ث     

ع ذ ع     ا   و ن  عضهم وال ق الق ض     ع مل  القلمت  الق  ةيام    عمض ن  ثعضو    الق  ع و يمو    
  هث القع مهيث القعوعبلا  تظمث القي من اللموضمضل عب  مئب ا      القع م  ال اا  عب الق ض  وث القوع   الق  

قي من ال الق تيا القومويا قتظمث ن تظث القععب عم نالقي من اللموضمضل الق عض الل وع ع  قتظمث  الوا يايلظا ال و  
     عب ا   عم وث القوعا نالقي من اللموضمضل الق عض الل وا م ل قتظمث    القو  س اللموضمضل ناللموضمضل

    الق ض  ال    عب القض ال ا يع ب ال وتومج عم اب :  م لم قي ة
 قي من اللموضمضل  قاض القي من القع   ل؛ةب ع ذ ث ال -
   مس تظمث القي من اللموضمضل ه  القوم ث    القععب عا الل و الوا يا؛ -
يعوعض تظمث القي من اللموضمضل ثب  ل لا   عمض    ثعض  عوعلبا    القيلظان معميا الإل   القعع       -

ي  ال اا    ه ال الا   عو معبا  تظمث او  ب عب ل لا  ثعض  عو   ذ     مقومق   تشم  القا ط   القوألا 
 ؛بي من اللموضمضلن ال  م يا ق  مئ  القوعض 

 و قي ا ق ظمئف؛  ذ  الل و الوا   قبععب عم   مقو اا  اوعب  ةضال ل  ع ذ ثيعض القي من اللموضمضل  -
 الق ائان ثب   القوألا  قبععب عم  معميا الل وع ثن

 مضلال وع ع  قتظمث القي من اللموضوعض  ع م  الق عض ال  م   عوعل     القيلظا الل و الوا يا القو   -
ي مثض القعؤ  ا ثب  الإلض من القع    قعميالذم القام      ومباب  لقولم  القوذضاضال    الق  ص 
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ال ال  الل و الوا يا قبعؤ  ا و مثض    ضثث القل   الإلضال  ن  ذ  وعض  أ ب ب   ثعبيا عتظعا    ال ا ااالقو
مئذم   وم اب وتم  اوذم عب ا    ععن ععمق ا القععب عم  عب     وتعيان وال ا  القعؤ  ان اعمب  ل

  وذضف ل وشمف الإلشم ال  القاعي ا   و يمب    تش  القعع  ا القع اض  قبوم ث    القعميط القام   
 ؛ القو  ذم  القتمشئا

عميا يعع  ثب  مالقيل القي من اللموضمضل  قتظمث   ض مث   عض معميا الإل   القعع    يعض   عض معمئ  -
 الق ش    م ضتا ع المع اللتو ت   القام  يا  مق  مام  القامضا  مقعؤ  ا اض القعامال  القععب ع

 القوضت   الثو ال  القع مقعم  القذمو يا  القوال   ثب   تظعا القععب عم    القع الم ا عا  القش ثيا   
  ؛ معميا ق    القعع   

ائوذم عب القوألا  ثب   ثب  ال و    القععب عا  ال الا وع ب القعؤ  ا  القي من اللموضمضلتظمث  يعع  -
عبيم  القا ط ث الق عض القذ  ع    القعوعل     عب ا   الل و الوا يال  ع ئعا قوملا   هضال ذم  ق عبذم 

 ؛  القوألا 
 مقي من اللموضمضل يع ف ثب   ت  ع ع   القتشمالم  القعوتم لا عب ما  الق م ن  ض    القل       

ذم القض قا   القعؤ  م ن   القذائم  القعاوب ا   وعوض ععب عم  القععمق ان القمعميا قبععب عم ن وشو      ةممعو
القي من اللموضمضل     عضهم الل و الوا   الق  القع م  اللموضمضلن القوتم   ن القعبع ن القو ت ق   ن القلمت ت ن 

ع ع ثا تشمالم  القيلظان الإلتيال  القع   ن  يم  ناااالقخن  عم ي ال  تظمث القي من اللموضمضل -الق ا 
قضمقا اللث الب القا الص   القعع عاابن  مإلام ا الق  يق  قوبايص   القوألا    القوألا  القعامض القض ال ا   ال

  تت  اذضف   م م الق  معميا القو ال  الق الت  امضا     عضي  القو ت ق      القضتمث ا
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 تمهيد:

أصبح موضوع التنافسية خالل السنوات األخيرة يحظى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي، ويعود   
ذلك إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم و المتمثلة في ظاهرة العولمة و االندماج في 

علومات التطورات الهائلة في تكنولوجيات الماالقتصاد العالمي وسياسات االنفتاح و تحرير األسواق إضافة إلى 
و االتصاالت. و نظرا ألهمية التنافسية في إدارة األعمال و كونها شرط من شروط بقاء المؤسسة في السوق 
و تطورها و توسعها سواء من حيث الحجم أو من حيث وجود فروع لها في مناطق مختلفة، وجب علينا التطرق 

تعد في ها حيث أن من جميع نواحيها مصطلح التنافسية توضيح ثة مباحث إلىفي ذات الفصل و من خالل ثال
 كما أن الفصل سيوضح كيفية االنتقال من كونها لغة العصر و موضوع الساعة، وقتا الراهن ذو أهمية بالغة 

ي في رفع دبتبيان دور نظام الذكاء االقتصا و نختم هذا الفصلالتنافسية المحلية إلى تنافسية المؤسسة دوليا 
 تنافسية المؤسسة دوليا.

و مؤشرات قياسها : مدلولها، مستوياتهالتنافسيةا المبحث األول:  

التنافسممممممية بغموف في مفهومال حيث ال يشمممممممل نفال المجاالت و ال نفال االهتمامات من يتسممممممم مصممممممطلح   
مؤسسة إلى أخرى و يبقى هذا المصطلح موضوع نقاش معمق. هذا النقاش مرده أن التنافسية تمثل مصطلحا 

ة و فسممممممتعدد األوجال و القراءات مما يطرح تعددا في مؤشمممممرات و مناهس قياال أي من الجوانب المتعددة للمنا
القدرة على التنافال. و في هذا السممممممياق،  ف ن حصممممممر التنافسممممممية في مجال محدد و في مسممممممتويات معينة من 
خالل مؤشمممممممرات ثابتة مسمممممممصلة في واية الصمممممممعوبة، و الوصمممممممول إلى توحيد الرؤى حولها و تكييفها مع طبيعة 

ة و عن بعف المفاهيم كالتنمياالقتصمممممممماديات يعد األصممممممممعب، فلم تحدد لها المعالم الخاصممممممممة بها التي تمي ها 
النمو و لم تعرف االسممتقرار حول تعريم موحد و ال حول كيفية قياسممها و ال حتى أهميتها بالنسممبة للدول على 
اختالف مسممممتوياتها. و بناءا عليال تعددت ا راء و اختلفت بالنسممممبة لمفهومها و تحديد مؤشممممرات قياسممممها و من 

سممة مع العلم أن دراسممتنا تقتصممر على تنافسممية المؤسمم لم التنافسممية.خالل هذا المبحث سمميتم توضمميح بعف معا
  دون ويرها.

 

 المطلب األول: ماهية التنافسية

خذ مصطلح التنافسية موقعا مرك يا في شتى النقاشات و الدراسات األكاديمية، باإلضافة إلى االهتمامات أ 
م القدرة على االتفاق حول إيجاد تعريم دقيق، الدولية و ما يمي ه أكثر عن باقي المفاهيم، هو صعوبة أو عد
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شامل و موحد متعارف عليال دوليا، و لعل السبب في ذلك هو اعتباره مفهوما متعدد األبعاد و يستخدم على 
  نطاق واسع.

 التنافسية ظروف ظهور مفهومالفرع األول: 

مفهوم ارتبط التنافسية، يتبّين لنا أن هذا المن خالل القراءة المتصنية لألدبيات االقتصادية التي تناولت موضوع   
 بحدثين هامين هما:

ت امن ظهور مفهوم التنافسية مع العج  الكبير في المي ان التجاري للواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة  أوال:
 (1 )خاصة مع اليابان و  يادة المديونية الخارجية لها. 1891-1891

ظهور ما يسمى بالنظام االقتصادي العالمي الجديد الذي بدأت بوادره التسعينات من القرن العشرين : ثانيا
خاصة بعد انهيار المعسكر االشتراكي و ما نجم عنال من تداعيات أهمها برو  ظاهرة العولمة و انفتاح 

 (2)االقتصاديات و تنامي قوى السوق. 

 : أسباب التنافسيةثانيالفرع ال 

ترجع األسباب التي جعلت التنافسية الركن الرئيسي في نظام األعمال المعاصرة إلى عوامل متعددة من   
 (3)أهمها: 

ح األسواق أمام حركة تحرير التجارة الدولية نتيجة اضخامة و تعدد الفرص في السوق العالمي بعد انفت -
 اتفاقية الجات و منظمة التجارة العالمية.

سواق العالمية و السهولة النسبية في متابعة و مالحقة المتغيرات نتيجة تقنيات وفرة المعلومات عن األ -
المعلومات و االتصاالت، و تطوير أساليب بحوث السوق، و الشفافية النسبية التي تتعامل بها المنظمات 

 ية.سالحديثة في المعلومات المتصلة بالسوق و ويرها من المعلومات ذات الداللة على مراك ها التناف
سهولة االتصاالت و تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة، و فيما بين وحدات و فروع المؤسسة  -

 الواحدة بفضل شبكة االنترنت و ويرها من آليات االتصاالت الحديثة.

                                                           

 .4ص، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، أوراق عملسلسلة  دور الحكومة الداعم للتنافسية: حالة مصر،(: 2002)( طارق نوير، 1)
(2) Pour plus d’information, voir : BARON Yves et KEIZER Bernard. (1988) : les grandes économies, 

Edition du Seuil, Paris, p-p 31-45.  

 .918عمان، ص  ،المسيرة، دار و تنمية الموارد البشرية االستراتيجيةاإلدارة (: 2008) ( محمد سمير احمد،3) 
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تدفق نتائس البحوث و التطورات التقنية و تسارع عمليات اإلبداع و االبتكار بفضل االستثمارات الضخمة  -
 مليات البحث و التطوير نتيجة للتحالفات بين المؤسسات الكبرى في هذا المجال.في ع

 يادة الطاقات اإلنتاجية و ارتفاع مستويات الجودة، و السهولة النسبية في دخول منافسين جدد في  -
حت تالصناعات كثيفة األسواق و تحول السوق إلى سوق مشترين تترك  القوة الحقيقية فيال للعمالء الذين انف

أمامهم فرص االختيار و المفاضلة بين بدائل متعددة إلشباع حاجاتهم بصقل و بصيسر الشروط، و من ثم 
تصبح التنافسية هي الوسيط الوحيد للتعامل في السوق من خالل العمل على اكتساب و تنمية القدرات 

 التنافسية.
 التغيرات الحاصلة على الصعيد البشري سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا.  -

 المؤسسة تنافسية تعريفالفرع الثالث: 

من نتاج مدارال إدارة األعمال، و لقد نتس عن هذا المفهوم عدد كبير من التفاسممممير  التنافسمممميةيعتبر مفهوم    
ية، منذ أن جذب الكاتب في إدارة األعمال و مؤشممممممممممممممرات القياال، و ت ايد االهتمام بتطوير مفهوم  التنافسمممممممممممممم

Michael PORTER  ،االنتباه لهذا المصمطلح في التسمعينات من القرن الماضمي، و اختلم الّكتاب في تعريفها
ث سمممواء كان ذلك من حي المؤسمممسمممة لتنافسممميةمحدد و موحد  على الروم من عدم اتفاق الباحثين على تعريمو 

 مجموعة من التعاريم أهمها: تقديميمكن . و ضمن هذا الصدد المفهوم، أو من حيث المحددات الخاصة بها

القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرف تحقيق الربحية، النمو، االستقرار، التوسع، االبتكار و التجديد " -

يتضح لنا من خالل هذا التعريم بصن تنافسية  (1)". الباإلضافة إلى الجاذبية في استقطاب رؤوال األمو 
، فسيتهاة فهي بمثابة الدليل على تنان توفرت في المؤسسإالمؤسسة تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي 

و ذلك انطالقا من قدرتها على مسايرة المنافسة و الصمود أمامها باالعتماد على استراتيجيات هجومية و 
جودة عالية مع مراعاة تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في الربح، النمو و االستمرار،  تقديم منتجات ذات

علما أن الوصول إلى ذلك يتم بالتركي  أكثر على االبتكار و التجديد كسالح للتنافال في عصر العولمة 
 (2) االقتصادية.

                                                           

مؤسسة  ،المنافسة و الترويج التطبيقي: آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية مدخل المقارنات التطويرية المستمرة(: 2000) فريد النجار، (1)
 .11، ص اإلسكندريةشباب الجامعة، 

 .12ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر، ص  المؤسسات،تنظيم القطاع في الجزائر: استقاللية (: 1882محمد الصغير بعلي، ) (2)
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درة على مواجهة القوى المضادة في األسواق و التي تقلل من نصيبها سواء في السوق المحلي أو الق" -

 (1). العالمي"

اعة بطريقة المبكما تعرف تنافسية المؤسسة بالمعنى الضيق و تقاال على الفور في األسواق بالمنتجات   
من خالل  (2) .مربحة و تجسد المواقم المنشودة من قبل المؤسسة حتى تكون أفضل من منافسيها الفعليين

هذا التعريم يمكن استنتاج بصن المؤسسة تعتبر تنافسية أو قادرة على المنافسة إذا استطاعت السيطرة على 
ة تبرة مقارنة بمنافسيها، و من اجل وصول المؤسسالبيئة الذي تنشط فيها، و ذلك بامتالكها حصة سوقية مع

إلى هذه الدرجة من التنافسية فانال من دون شك سوف تعتمد على مجموعة من العناصر و التي من بينها: 
السعر، الجودة، آجال التسليم، صورة المؤسسة و خدمات ما بعد البيع...، و هذا ما يجعل المستهلكين أكثر 

اء لمنتجات المؤسسة، و بالتالي تتحسن صورة المؤسسة في السوق و ت داد قدرتها على إقباال و أكثر دقة و وف
 المنافسة.

فضال عن ذلك نجد أن بعف التعاريم للتنافسية ترك  على مدى قدرة المؤسسة في الحفاظ على مكانتها في   
م تنافسية ساال يمكن تعريسوق تنافسي و عدم التصثر و االستسالم لعناصر البيئة التنافسية، و على هذا األ

قدرة المؤسسة على الحفاظ على مستواها باستمرار و بصفة دائمة و بطريقة طوعية في المؤسسة على أنها :" 

 (3) ".سوق تنافسي، و بتحقيق معدل ربح على األقل يساوي المعدل المطلوب لتمويل أهدافها

سسة في و أداء عالي للمؤ  سعر مقبول لل بائنتقديم منتس ذي جودة عالية و : "تعني و في تعريم آخر فهي  

 (4) ".السوق مقارنة بالمنافسين و هذا بتقدير و احتساب الحصة السوقية النسبية للمؤسسة

كما توجد اتجاهات أخرى بنت تنافسية المؤسسة على حصة السوق و انخفاف التكاليم، و منها التي ترى   
 (5)."االستحواذ على حصة مهمة من السوق بطريقة مربحة و بشكل مستمرقدرة )مؤسسة، صناعة وطنية( بصنها " 

ظاهرة ميكرو اقتصادية تعكال قدرة المنتس على تخفيف تكاليم إنتاجال مقارنة و منها من عّرفها على أنها: "

                                                           

 .129، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، ص إدارة العمليات اإلستراتيجية(: 2002فريد النجار، )  (1) 
  .91 ص الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، ،اإلدارة اإلستراتيجية، تكوين و تنفيذ استراتيجيات التنافس :(2009نبيل مرسي خليل، ) (2)
 . 11، ص مرجع سابقفريد النجار، ( 3)

)4(  PERCEROU Richard. (1984) : Entreprise : gestion et compétitivité, Edition Economica, France, p 53. 

(5)COCKBURN John et SIGGLE Eckhard. Une méthodologie d’analyse de la compétitivité, réseau de recherche sur 

la politique industrielle en Afrique, fiche technique, N°06. Disponible à partir le site électronique : 

www.crfa.ecn.uhaval.ca/develop. Consulté le 16/10/2012 à 17:05.  

http://www.crfa.ecn.uhaval.ca/develop.%20Consulté%20le%2016/10/2012
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الموارد الكامنة التي تسمح للمؤسسة مجابهة المنافسة و "باإلضافة إلى ذلك تتمثل التنافسية في ( 1)".بمنافسيال

 (2)". التصدي لها بنجاح، و هي تقوم على ثالث مي ات: االبتكار، النوعية و المرونة

و ما يمكن التوصل إليال من خالل التعاريم السابقة أن تنافسية المؤسسة تقوم على ركنين أساسيين:   
االستمرارية و الديناميكية، التي تعتمد على كثافة نشاط البحث و التطوير فيها، و استدامتها مرتبطة بما تبذلال 

 من جهد في مجال االبتكار و االختراع. 

  المستعرضة آنفا أن التنافسية تشترك في نقاط مشتركة تتمثل في قدرة نستخلص من اولب التعاريم
المؤسسات على النفاذ إلى األسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة و بصقل التكاليم الكتسابها حصة 

 . سوقية من جهة و تحقيق أرباح من جهة أخرى 

 (3) و تدور التنافسية بين المؤسسات على احد العناصر التالية:

 حديد أسعار مناسبة لمنتجاتهم بالنسبة للمستهلكين مقارنة بمنافسيهم مما يساعد على الحفاظ على عمالئها.ت -
 تقديم أفضل مستوى جودة لمنتجاتها و خدماتها باإلضافة إلى الخدمات المرافقة لهذه المنتجات أو الخدمات. -
 مار.ن و خلق فرص جديدة لالستثالتجديد و االبتكار في المنتجات بهدف إشباع احتياجات المستهلكي -
و تنشص التنافسية من خالل تطوير المنتجات و الخدمات الجديدة، فبمجرد قيام مؤسسة ما ب طالق منتس  -

 جديد في السوق، تتسابق المؤسسات األخرى إلى محاكاتها، مما يشكل خطرا حقيقيا عليها.

 (4) و تتحقق التنافسية من خالل العناصر التالية:  

في عناصر التكاليم، إدارة الوقت، االبتكار و التجديد و التطوير، تطويع العلوم و التكنولوجيا،  التحكم -
إدارة الجودة الشاملة و تصكيد الجودة، إرضاء العمالء الحاليين و البحث عن آخرين جدد، الترويس و اإلعالن 

 بعد البيع. و العالقات العامة، التحسينات المستمرة، التدريب المكثم، و خدمات ما

 

                                                           
 (1) Ibid.  

 (2) PAULET Jean- pierre. (1998) : la mondialisation, édition : Armand colin, Paris, p : 92. 

 .28-29، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص ص مقدمة في المال و األعمال(: 2000) ( محمد صالح الحناوي و آخرون،3)
 .10، ص مرجع سابق( فريد النجار، 4)
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 أهداف التنافسية: رابعالفرع ال

يوفر النظام االقتصادي العالمي الجديد تحديا كبيرا و خطرا محتمال لدول العالم، أو باألحرى مؤسساتال،   
خصوصا تلك المتواجدة في الدول النامية. إال أن هذا النظام في الوقت ذاتال يشكل فرصة للبلدان النامية كذلك 

االستفادة منال. فصهمية التنافسية تكمن في تعظيم االستفادة ما أمكن من المي ات التي يوفرها االقتصاد أن أمكن 
 العالمي و التقليل من سلبياتال.

و من بين األهداف التي تسعى إليها السياسة التنافسية هي تشجيع المنافسة، و خلق البيئة المناسبة للتنافسية    
لية، و ذلك من خالل تع ي  المنافسة السوقية و تحقيق الفعالية في توظيم الموارد في األسواق المحلية و الدو 

بنوع من التفصيل. األهداف تلك يوضح  (II. 10) رقمو الشكل و عدالة الدخول إلى األسواق و الخروج منها، 
 (1)و يتم تحقيقها عبر عدد من العناصر تتلخص فيما يلي: 

 مستويات إنتاج بصقل تكاليم ممكنة. إعطاء فرصة لكل المؤسسات لتحقيق -
 توفير البيئة السوقية التي يتساوى فيها السعر و التكلفة الحديثة لإلنتاج. -
 القضاء أو على األقل تخفيم التركي  المفرط و عدم تشجيع هياكل اإلنتاج وير المرنة. -
 ال.ة المستهلك منالقضاء على شبح االبتكار الذي يؤدي إلى  يادة األسعار و تقليص العرف و حماي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ماجستيرمذكرة  المؤسسات، أداءدور الميزة التنافسية في تحسين  (:2002) عبدوال عبد الع ي ، (1)
 .98، ص بكر بلقايد تلمسان أبوالتسيير، جامعة 
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 : أهداف التنافسيةII  .10 رقم شكل

 
ات التطويرية مدخل المقارن الشركات لتحسين المراكز التنافسيةالمنافسة و الترويج التطبيقي: آليات "، : فريد النجارالمصدر
 .151، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة للنشر، اإلسكندرية، "، المستمرة 

 

 المؤسسة الفرع الخامس: أبعاد تنافسية

لمناسب االقدرة على إنتاج السلع الصحيحة و الخدمات بالنوعية الجيدة و بالسعر تعرف التنافسية على أنها   
و  (1) و في الوقت المناسب، و هذا لتلبية حاجات المستهلكين، و بشكل أكثر كفاءة من المؤسسات األخرى.

  (2)على هذا األساال يمكن استعراف أبعاد التنافال فيما يلي: 

و تعتبر البعد التنافسي األول الذي ترتك  عليال العديد من المؤسسات لتع ي  حصتها السوقية،  التكاليف: -أوال
إذ يتطلب تحقيق التفوق التنافسي وفقا لبعد التكاليم قيام المدراء بتحديد تكاليم العمل و المواد األولية و كافة 

                                                           

يط، السنة الثانية، ، المعهد العربي للتخط سلسلة جسر التنمية، ،، العدد الرابع و العشرون قياسهاالقدرة التنافسية و (: 2009)محمد عدنان وديع،  (1)
 . 10 ، ص2009الكويت، ديسمبر 

 . 121-154ص ص  ،األردن، دار صفاء للنشر و التو يع، عمان، إدارة المعرفة: إدارة معرفة الزبون (: 2008)عالء فرحان طالب، أميرة الجنابي،  (2)

اهداف التنافسية

ترويج الصادرات 

البقاء
الضرائب

قيادة السوق 

التوسع و االنتشار
سياسات الحكومة استقرار معدل 

زيادة المبيعات
المسئولية االجتماعية

حماية المستهلك

االبتكار
تحسين االنتاجية

سعر الصرف
االستثمار االجنبي 
المباشر

تعظيم االرباح

تحسين المركز التنافسي

التجديد و التطوير

النمو
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معدالت  ف في التكاليم الثابتة والتكاليم األخرى، بحيث تخفف المؤسسات من تكاليفها من خالل التخفي
 األجور.

: يروب ال بائن دائما في الحصول على منتجات ذات جودة عالية و لكن في ظل المفاضلة ما الجودة -ثانيا
بين السعر و الجودة، بحيث تسعى المؤسسة إلى تحقيق روبة ال بون في الجانبين. تعتبر الجودة الهدف الرئيسي 

ألسبقيات التنافسية التي تع   من خاللها المؤسسة مرك ها التنافسي. إذ عرفها لمدراء المؤسسات و احد ا
Philip CROSBY  بالمطابقة للمتطلبات التي تضعها اإلدارة فالجودة تتفرع لبعدين تنافسيين أال و هما: التصميم

خطاء دوره لتقليل األذو األداء العالي أي جودة العمليات و درجة المطابقة بمعنى وياب العيوب و الذي يؤدي ب
و بالتالي التوفير في التكاليم بمعنى أن عنصر الجودة ترافقال التكاليم المنخفضة. حيث تعد الجودة بعدا 
تنافسيا و ذلك يتبين من العالقة المباشرة و الطردية ما بين نسبة المبيعات و درجة جودة المنتجات، باإلضافة 

ك تحقيق األرباح فرضاء ال بون يؤدي إلى  يادة اإلنفاق بمعنى االستهالإلى عالقتها برضا ال بون و القدرة على 
 المرادف للمبيعات لدى المؤسسات مما يضاعم ربحيتها و بالتالي حصتها السوقية. 

تعرف المرونة بقدرة المؤسسة على التكيم و االستجابة السريعة للمتطلبات المت ايدة للسوق،  المرونة: -ثالثا
سسة في إحداث التغير بدرجة سريعة استجابة للتغيرات الحاصلة. و تنقسم بدورها لقسمين: بمعنى قدرة المؤ 

درجة االستجابة إلى التغيير في متطلبات ال بون و مرونة الحجم و التي تعني إمكانية المضاعفة أو التقليل 
 من كمية اإلنتاج بشكل سريع استجابة للتغير في الطلب.

بعد ت ايد أهمية الوقت لدى ال بائن أصبحت المنافسة قائمة على أساال الوقت أي المدة  التسليم: -رابعا
المستغرقة حتى يستلم ال بون المنتس، و تنقسم هذه المدة بدورها إلى ثالثة أقسام متمثلة في: المدة ما بين تاريخ 

وير المنتس أو يال، السرعة في تطاستالم طلب ال بون و تاريخ تلبيتال، التسليم في الوقت المحدد أي المتفق عل
 تصميم منتس جديد.

يعرف بانفراد المؤسسة في استجابتها لبيئتها أي أنها تستجيب بشكل خاص و مختلم عن  اإلبداع: -خامسا
منافسيها، إال أن اإلبداع يستدعي من المؤسسة التركي  في أنشطتها على: وظائم البحث و التطوير، الجودة 

 ى التطوير و التجديد.العالية و القدرة عل
  ما يمكن إضافتال أن األبعاد التنافسية الخمسة السالفة الذكر وير مستقلة و إنما مترابطة فيما بينها بحيث

يمكن أن يتحقق اإلبداع من التكاليم المنخفضة و مبادئ الجودة فالتحسين يؤدي إلى اإلبداع و صفرية 
 دي إلى الدقة في التسليم.  األخطاء إلى تخفيف التكاليم كما أن المرونة تؤ 
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و ركائزها التنافسية مستويات: لثانيالمطلب ا  
لقد شكلت التنافسية أحد أهم المواضيع دراسة و نقاشا ليال في المجال اإلداري فحسب و إنما في المجال    

ذا المفهوم هاالقتصادي كذلك. و نتيجة اختالف الرؤى بين علماء االقتصاد و علماء اإلدارة، حيث تم تصنيم 
ة و لكن دراستنا سترك  حول التنافسية على مستوى المؤسس القطاع و تنافسية الدولة ،إلى تنافسية المؤسسة

 .   باعتبارها موضوعنا األساسي
األول: مستويات التنافسية  الفرع  

ل النامية منها ب تعد ظاهرة التنافسية من أهم الظواهر التي ال تمثل تحديا للدول الصناعية المتقدمة فحسب،  
لخارج من شانها التوسع في الصادرات و التوجال ل استراتيجيةأيضا، و خاصة تلك الدول التي تسعى إلى إتباع 

لتحقيق النمو المستدام، و يختلم مفهوم التنافسية باختالف محل الحديث عنها و هناك ثالثة مستويات للتنافسية 
 و هي كا تي:

 المستوى الجزئي )تنافسية المؤسسة(التنافسية على أوال: 
إن التنافسية أداة رئيسية لتطوير قدرة المؤسسات على التعايش في ظل بيئة تنافسية متسمة بالعولمة و انفتاح   

و منظمة التجارة العالمية. لذا تمثل التنافسية   GATTاألسواق أمام حركة تحرير التجارة الدولية نتيجة اتفاقيات
 مؤسسة كسبال بشتى الوسائل التي تقبلها قواعد لعبة التنافسية. رهان يجب على كل

إن اولب الدراسات تتفق على أن تنافسية المؤسسة هو المستوى األنسب لتطبيق فكرة التنافسية، ألن التنافال 
"  :اتعرف تنافسية المؤسسة بصنه الفعلي يكون ما بين المؤسسات و ليال ما بين الدول أو الصناعات. حيث

د و اإلجراءات و االبتكارات و الضغوط و كافة الفعاليات اإلدارية، التسويقية، اإلنتاجية، االبتكارية و الجهو 
التطويرية التي تمارسها المؤسسات من اجل الحصول على شريحة اكبر و رقعة أكثر اتساعا في األسواق التي 

 (1). "تهتم بها
بصنال ينبغي على المؤسسة حتى تحقق نجاحها التنافسي و ضمان تفوقها، امتالكها لمي ة  M.Porterو يؤكد   

تنافسية إما في شكل تكاليم اقل أو إما بالتمي  )أين تحتل الجودة مكانة أساسية( و إما تختار ج ء من السوق 
ات ذات قدرة المؤسسو تقدم لال منتجا يوفق بين الجودة و التكلفة حسب خصائص الج ء المستهدف. و تعتبر 

تنافسية إذا استطاعت الحفاظ على استمرارية متحصالتها عبر ال من أو  يادة حصتها السوقية و متحصالتها 
بشكل قابل لالستمرار، و ال يتصتى هذا إال من خالل إتباع استراتيجيات ترك  على التنافال أما في جانب 

                                                           

 .101دار وريب للنشر، القاهرة، ص  ،االستراتيجيةإدارة الموارد البشرية (: 2001)علي السلمي،  (1)
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القول أن الدراسات جاءت بالعديد من المفاهيم المتعلقة  التكاليم أو في جانب اختالف تمي  المنتوج. و مجمل
 (1) :متمثلة فيأربعة معايير أساسية لتعكال  على مستوى المؤسسةبالتنافسية 

 هي قدرة المؤسسة على تحقيق ربح مضطرد قابل لالستمرار. الربحية: -
ضة كلفة منخف أو ممي منتس : هو نجاح المؤسسة في إضافة شيء يختلم عن منافسيها )من خالل التميز  -

 أو كليهما(. ،نسبيا
 : ويقصد بها قدرة المؤسسة على  يادة حصتها في السوق الدولية.التفوق أو المساهمة في التجارة الدولية -
 ،: والمقصود بال مساهمة المؤسسة في  يادة نصيب الفرد من الدخل الحقيقيالمساهمة في النمو المضطرد -

 والمحافظة على هذه ال يادة.
ما الشك فيال أن المؤسسة ذات الطبيعة التنافسية هي المؤسسة التي تحقق المعايير األربعة بطبيعتها مع وم

 الحفاظ على استمراريتها في بيئة تنافسية دولية.
 ن التنافسية ما هي إال اإلمكانية المستمرة للمؤسسة في البقاء و النمو في سوق صو عليال يمكن أن نستخلص ب

ليال بمجرد اإلنتاج بصقل تكاليم بل كذلك من خالل ترسيخ مبدأ الجودة و التمي  الذي يسمح تنافسية، و ذلك 
بالمنافسة على الروم من ارتفاع التكاليم، و تمتا  التنافسية بكونها ذات طابع ديناميكي متطور و يرتبط 

ال التمي  و اإلتقان إبداع أشك تحقيقها بمدى توافر موارد بشرية و مادية تستطيع السيطرة على التكلفة و تقود إلى
 في المنافسة.

 

 التنافسية على مستوى القطاعثانيا: 
ن أل ،يعد مفهوم التنافسية على مستوى القطاع متشابها إلى حد كبير مع مفهومها على مستوى المؤسسة  

أن  كما و ،ةيالقطاع الذي يتمتع بالتنافسية يتضمن شركات قادرة على المنافسة في األسواق المحلية والدول
المكملة لبعضها البعف في تحقيق مي ة تنافسية دليل على وجود عوامل قوة في  تآالمنشنجاح مجموعة من 

 القطاع ككل.
قدرة مؤسسات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر على تنافسية القطاع كما تشير    

وهذا ما يؤدي إلى تمي  تلك الدولة في  (2)الحماية الحكومية،في األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم و 
                                                           

مرك  البحوث والدراسات  ،18سلسلة أوراق اقتصادية ، العدد  ،مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتها مسح مرجعي (:2002) ،منى طعيمة الجرف (1)
 .9ص، وم السياسية ، جامعة القاهرةكلية االقتصاد والعل ،االقتصادية والمالية

، مداخلمممممة فةةةةةي الرفةةةةةع مةةةةةن تنافسةةةةةية المؤسسةةةةةات االقتصةةةةةادية االسةةةةةتراتيجيةدور اليقظةةةةةة  (:2010)، سمممممكر ( فيمممممرو   روخمممممي، فاطممممممة ال همممممراء2) 
لملتقممممممى الممممممدولي الرابممممممع حممممممول المنافسممممممة واالسممممممتراتيجيات التنافسممممممية للمؤسسممممممات الصممممممناعية خممممممارج قطمممممماع المحروقممممممات فممممممي ا ضمممممممن فعاليممممممات مقدمممممممة

 .4ص ، الشلمكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة ، ب2010،نوفمبر  10و  8يومي المنعقد الدول العربية، 
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صالت ال يمكن خلطال مع قطاع اهذه الصناعة، ويجب تحديد القطاع بدقة فمثاًل قطاع صناعة المو 
إلى أن الدولة يمكن أن تكون منافسة  (Porter)و يشير  اإللكترونيات، ألن مجاالت وظروف اإلنتاج تختلم.

ينة أو مجموعة من الصناعات و ال يمكن أن تتمتع بمي ة تنافسية في كل الصناعات عالميا في صناعة مع
حيث أن نجاح تنافسية إحدى مؤسسات دولة ما ال يعتبر مقياسا  (1)فالدولة ال يمكنها خلق صناعات تنافسية،

مكن محاكاتها  يعلى القدرة التنافسية للدولة، حيث يمكن أن يتصتى نشاط مؤسسة واحدة إلى عوامل استثنائية ال
عليال، كان البد من التركي  على قدرة و تنافسية  في المؤسسات األخرى أو على صعيد الصناعة أو الدولة. و

صناعة معينة و كافة النشاطات المتعلقة و المرتبطة بها، و نجاح مجموعة من المؤسسات المكملة لبعضها 
 البعف دليل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل.

 التنافسية على المستوى الكلي )تنافسية الدولة(ثا: ثال
ضمن هذا المستوى ترتبط التنافسية بمتغيرات االقتصاد الكلي كربطها ب مكانية البيع في األسواق الخارجية   

أو تحقيق فائف في المي ان التجاري أو ربطها باتجاهات سعر الصرف الحقيقي إذ تعتبر الدولة اقل تنافسية 
اهتم الكتاب واالقتصاديين وكذا المنظمات والهيئات الدولية بتعريم التنافسية على  حيث قيمتال. عند ارتفاع

مستوى الدول أكثر من تعريم التنافسية على مستوى المؤسسات وقطاع النشاط، بحيث تعرف التنافسية الدولية 
 و تساعد في ذلك الوقت على بصنها قدرة الدولة على إنتاج سلع و خدمات تلبي احتياجات األسواق العالمية

تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني، و العمل على الحفاظ عليها و استمرارية هذا 

 (2) .االرتفاع
بصن تعريم التنافسية ألمة ما هو قدرتها على توليد الموارد الال مة لمواجهة الحاجات  )Aldington(و يرى  -

" التنافسية لبلد ما هي قدرتال على بصن  and Lodge   (Scott  (وهذا التعريم مكافئ لتعريم تبناه (3)الوطنية ،

نتاج و تو يع المنتجات أو الخدمات في التجارة الدولية بينما يكسب عوائد مت ايدة لموارده".  خلق وا 
إلى أن تنافسية الدولة مفهوم متعدد الجوانب فقد تؤخذ على أنها ظاهرة كلية   (Michael PORTERو أشار) -

داخل االقتصاد تتصثر ببعف المتغيرات مثل أسعار الصرف و أسعار الفائدة و عج  الموا نة العامة للدولة، أو 
ا، ة الدولية هو إنتاجيته( أن المفهوم الشامل للتنافسيPorterتعتمد على ملكية الموارد الطبيعية بوفرة، هنا أوضح )

                                                           
(1) PORTER Michael. (1999) : la concurrence selon porter, Edition Village mondial, Paris, p : 193.  

 سلسمممملة أوراق عممممممل، ، الدوليةةةةةة مفهةةةةةوم التنافسةةةةةية و التجةةةةارب الناجحةةةةةة فةةةةةي النفةةةةةاذ إلةةةةى األسةةةةةواق(: 2000)( نسممممرين بركممممات و عمممممادل العلممممي، 2)
 .8-1، ص ص بالكويت المعهد العربي للتخطيط

، العممممممدد الرابممممممع و العشممممممرون، سلسمممممملة جسممممممر التنميممممممة، السممممممنة الثانيممممممة،  المعهممممممد ة وقياسةةةةةةهاالقةةةةةةدرة التنافسةةةةةةي(: 2009) محمممممممد وديممممممع عممممممدنان، (3)
 .5ص، 2009ديسمبر  ،العربي للتخطيط، الكويت
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و أن رفع مستوى المعيشة داخلها يتوقم على قدرة المؤسسة على تحقيق مستوى مرتفع من هذه اإلنتاجية عبر 
 (1) ال من.

 

 أن  هي عالقة تكاملية، بحيث أعالهكر أن العالقة ما بين التنافسية على المستويات  الثالثة المذكورة ذوي
احدهما يؤدي إلى ا خر، فال يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية 

ة ومن ثم الوصول إلى مستوى معيش ،قادرة على  قيادة القطاع الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي
صة أو صناعة ذات قدرة تنافسية ال يؤدي إلى امتالك الدولة لهذه إال أن وجود منش ،أفضل على صعيد الدولة

ن تحقيق الدولة معدال مرتفعا ومستمرا لدخل الفرد يعد دليال على أن النشاطات  وفي المقابل ف ،المي ة حكما
 (2) االقتصادية المختلفة  التي تمتلك في مجملها مي ة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي.

 الثاني: أنواع التنافسية  الفرع
في إطار تحديد أنواع التنافسممية يجب التميي  بينها وبين المنافسممة من حيث المفهوم فبينما تعرف التنافسمية     

بصنها قدرة البلد المعني على تصممممممريم منتجاتال في األسممممممواق الدولية أي أنها الوسمممممميلة التي تحدد أداء البلد في 
واسمممممممممع نجد أن المنافسمممممممممة هي الشمممممممممروط التي يتم وفقًا لها اإلنتاج والتجارة داخل البلد التجارة الدولية بمعناها ال

ال والتنافسممممية ن التناف بالتالي ف المعني وبالتالي هي الشممممروط التي تصممممم وتحدد نطاق تلك السمممموق بعينها. و
 هما من العناصر األساسية لتحليل اإلنتاج والتجارة الدولية. 

 (3) :فيما يلي أهمها نوج نواع من التنافسية، ميي  بين عدة أفي السياق أعاله يتم الت
هذه التنافسية تعبر عن هيكلة األسعار و التكاليم التي تحظى بها مؤسسة  :تنافسية التكلفة أو السعر -أوال

ما مقارنة مع المؤسسات األخرى، و هي بعيدة عن التصثير على مجموعة الخصائص التي تسمح ببيع المنتوج 
و الذي ل هفالبلد ذو التكلفة األق )التغليم(، و ترتك  في ج ء منها على التكاليم الداخلية كتكلفة األجور. 

سعر الصرف ثر النوع من التنافسية ايتمتع بتنافسية عالية بالنسبة لصادراتال إلى األسواق العالمية ويشمل هذا 
 للعملة الوطنية. 

تعني قدرة مؤسسة ما على تلبية الطلب بفضل عوامل أخرى وير األسعار، و  التنافسية غير السعرية: -ثانيا
التصقلم مع تطور الطلب )مما يترجم نوع التخصص(، و تعتمد أساسا على االستثمار، مرونة تخصيص العوامل 

                                                           

 .5، صابقمرجع سمحمد وديع عدنان،  (1)
 .14-12ص ص ،بقاس جعر م ،منى طعيمة الجرف (2)

 .1، صابقمرجع سوديع محمد عدنان،  (3)
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ير التقانية ويقصد بها العوامل و. و التنافسية البنيوية و االبتكار، و يمكنها أن تغطي التنافسية التكنولوجية
 ووير السعرية التي تدخل ضمن مفهوم التنافسية )مثل الموقع، المناخ، العادات والتقاليد.. الخ(.

وتشمل إضافة لنوعية المنتجات وعنصر المالئمة  القدرة على االبتكار فالبلد الذي  التنافسية النوعية: -ثالثا
سات إلنتاج والمالئمة لذوق المستهلك إضافة لتوفر مؤسيتمتع بمقدرة اكبر في مجال االبتكار والنوعية الجيدة ل

 التصدير ذات السمعة الحسنة في األسواق يستطيع تصدير بضائعال وتسويقها حتى بصسعار أعلى من منافسيال. 
 حيث يتم التنافال على أساال اإلنتاج عالي التقانة واألكثر تعقيدًا.  التنافسية التقنية: -رابعا
وهي التي تحددها المنتديات االقتصادية الدولية ويقصد بها  :(CCIالظرفية أو الجارية )التنافسية  -خامسا

التنافسية التي ترك  على مناخ األعمال وعمليات الشركات واستراتيجياتها وتحتوي على عناصر مثل الت ويد 
 )اإلمدادات(، التكلفة، النوعية والحصة في السوق. 

وترك  على االبتكار ورأال المال البشري والفكري وتحتوي علي عناصر  (:GCIالتنافسية المستدامة ) -سادسا
رأال المال البشري، مستوى التعليم والتصهيل، اإلنتاجية، مؤسسات البحث العلمي والتطوير والطاقة االبتكارية، 

 الوضع المؤسسي وقوى السوق.
 

 (1) كما يمكن تصنيم التنافسية باالعتماد على معيارين هما:  
 : و تنقسم التنافسية حسب هذا المعيار إلى:المعيار الموضوعيأوال: 

 و تعتبر هذه التنافسية شرطا أساسيا لتنافسية المؤسسة لكنال ليال كاف، و والبا ما يتم االعتماد تنافسية المنتج: -
هناك  نعلى سعر التكلفة كصداة وحيدة لتقويم تنافسية هذا األخير، و يعد هذا أمر وير صحيح، باعتبار أ

 مؤشرات أخرى قد تكون داللة كالجودة و خدمات ما بعد البيع.
يتم تقويمها على أساال اشمل منال في المنتس، فمن الناحية المالية يتم تقويم المنتس باالستناد  :تنافسية المؤسسة -

 إلى الهامش الذي يحققال، بينما تنافسية المؤسسة يتم تقويمها على أساال هوامش كل المنتجات.
 تنقسم التنافسية حسب هذا المعيار إلى: المعيار الزمني:يا: ثان

                                                           

   كانت مصدر اهتمام العديد من الباحثين من بينهم  التكنولوجية:التنافسيةMarshall, SCHUMPETER  تكون تستند إلى البحث و االبتكار، و تراكم
 المعرف و المهارات التكنولوجية، الكفاءة.

 بنيوية هذا المفهوم يسلط الضوء على كل العوامل ال: يمكن أن يعبر عنها بالقدرة الداخلية على اإلنتاج و االنجا  بالمعنى الواسع، البنوية التنافسية
 طيرصالتي من شانها أن تبطئ أو تحف  اإلنتاج، القدرة على التمويل، الت

شر، ، العدد الثاني عاإلنسانيةمجلة العلوم  ،تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي (:2001)الطيب داودي، مراد محبوب،  (1)
 .98، ص 2001مد خيضر بسكرة، نوفمبر جامعة مح
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و تعتمد على النتائس االيجابية المحققة خالل دورة محاسبية واحدة، وير انال ال يجب أن  التنافسية اللحظية: -
نتفاءل بشصنها لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف أخرى جعلت المؤسسة في وضعية 

 احتكارية.
و هي تختص بالفرص المستقبلية و بنظرة طويلة المدى من خالل عدة دورات استغالل، و  قدرة التنافسية:ال -

تستند هذه القدرة إلى معايير: الموقع في السوق، المرونة، معرفة كيفية العمل، الجودة، الخدمات، التكاليم، 
 اإلنتاجية و مردردية رأال المال.

 إدارة وفي التنافسية؛ وكذا صيرورة الكامنة والتنافسية المنج ة كالتنافسية التنافسية، من أخرى  أنواع توجد كما 
 فقدنا با خر والتضحية أحدهما على التركي  تم ف ذا والكموني ا ني اإلنجا  بين الموا نة يجب التنافسية
 (1) .التنافسية في البحث من األساسي الغرف

 

 الثالث: محددات التنافسية و متطلباتها الفرع
إن المؤسسات التي تريد البقاء و الريادية في محيط يتمي  بالتحوالت و شدة المنافسة يتطلب منها امتالك   

ة و ركائ ها متطلبات التنافسيمحددات و قدرات معينة تؤهلها لتحقيق ذلك و فيما يلي يتم التعرف إلى كل من 
 األساسية.

 محددات القدرة التنافسية أوال: 
تقديم منهس للتنافسية يقوم على مجموعة من األسال، حيث تتمتع الدولة بمي ة تنافسية  (Porter)حاول بورتر   

عالمية  ةجياستراتيفي صناعة ما إذا استطاعت أن تحقق نجاحا تنافسيا في األسواق العالمية من خالل توظيم 
المحددات وضع مجموعة من  (Porter)ة مكتسبة، كما أن يللمنافسة استنادا إلى متغيرات تكنولوجية و مهار 

للمي ة التنافسية و التي تقوم على تشكيل المناخ االقتصادي الذي تواجهال المنشآت المحلية،  األمر الذي يؤثر 
تصثر هذه المحددات و تؤثر في بعضها البعف، حيث مباشرة على مقدرة المنشصة على المنافسة العالمية، و ت

ال يمكن االعتماد على محدد واحد فقط لتحقيق مي ة تنافسية مستمرة، إال أنال ال يقصد من ذلك توافر هذه 
المحددات مجتمعة كشرط ضروري من اجل تحقيق المي ة التنافسية في صناعة ما، إال أنال كلما توافر عدد اكبر 

كلما كانت العالقة بينها أكثر تفاعال و تشابكا كلما تمكنت الدولة من تحقيق مي ة تنافسية  من هذه المحددات و

                                                           

 .9، صمرجع سابقمحمد عدنان وديع،  (1)
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إلى محددات  (Porter)مستقرة و المحافظة عليها خالل فترة  منية طويلة، و تنقسم تلك المحددات كما صاوها 
 (1) كما يلي: و هي رئيسية و أخرى مساعدة أو مكملة

 : و تتمثل هذه المحددات في:للتنافسيةالمحددات الرئيسية  -0
و المتمثلة في المدخالت الضرورية الال مة لدعم قدرة صناعة ما، و عوامل اإلنتاج و خصائصه:  -0-0

تكون هذه العوامل إما أساسية ) تتمثل في الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، موارد رأال المال، البنية 
العوامل ال تمثل مي ة تنافسية كون أنها سهلة الحصول عليها   األساسية و موارد معرفية( بحيث أن هذه

 من قبل المنافال. أو عوامل مطّورة )و هي األكثر أهمية لصعوبة الحصول عليها أو تقليدها(.
يتعلق هذا المحدد بمجموعة من الخصائص التالية: تكوين الطلب المحلي أحوال الطلب المحلي:  -0-2

ين(، حجم و نمط معدل النمو في الطلب المحلي و ا ليات التي )بمعنى طبيعة احتياجات المستهلك
يمكن من خاللها نقل تفضيالت المستهلك المحلي في دولة ما إلى األسواق العالمية، و يعتبر تكوين 
الطلب المحلي هو أكثر العوامل تصثيرا على المي ة التنافسية، و ذلك من خالل هيكل احتياجات المستهلك 

متع دولة ما بمي ة تنافسية في نشاط أو صناعة معينة إذا كان الطلب المحلي صورة المحلي، حيث تت
 أكثر وضوحا و في الوقت المناسب.

يقوم هذا المحدد بدور رئيسي في تحقيق المي ة الصناعات المغذية )المساندة( و المرتبطة )المكملة(:  -0-3
الدولة صناعات ذات مستوى عالمي التنافسية في صناعة ما بالدولة، و يقصد بذلك أن تتواجد لدى 

تكون مرتبطة و مساندة لبعضها البعف األمر الذي يساهم في رفع القدرة التنافسية للدولة في أنشطة 
 أو صناعات محددة أو في أج ائها.

 : انطالقا من أن نجاح المنشصة فيالمنشأة و هيكل الصناعة و طبيعة المنافسة المحلية استراتيجية -0-4
لمنشصة ا استراتيجيةيؤهلها للدخول إلى األسواق الخارجية و النجاح عالميا، لذا تعد  التنافال المحلي

عنصرا هاما في خلق بيئة محلية مشجعة للمنافسة و مالئمة ل يادة القدرة التنافسية للدولة، فالتنافال 
نات و يالنشط بين المنشآت المحلية يؤدي إلى  يادة الضغوط على المنشآت إلجراء الم يد من التحس

التطوير بهدف تخفيف التكاليم و تحسين نوعية اإلنتاج و النفاذ إلى األسواق العالمية. و يمكن 
 للمنشصة أن تحقق قدرة تنافسية من خالل إتباع االستراتيجيات التالية و التي سيتم التفصيل فيها الحقا: 

                                                           

(1) PORTER Michael, (1990) : the competitive advantage of nations, HARVARD BUSINESS 

REVIEW, March –April 1990, p p 18-20. 
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التكاليم  تنافسية من خالل تخفيفتستطيع المنشآت تحقيق القدرة ال ريادة التكلفة الكلية: استراتيجية -
الكلية و من ثم قدرتها على تخفيف السعر مقارنة بالمنافسين، و يرجع انخفاف التكلفة إلى تحقيق 
اقتصاديات الحجم أو امتالك تكنولوجيا معينة، أو مصادر للمواد الخام وير متوفرة للمنافسين و بالتالي 

 تنفرد المؤسسة بهذه المي ة.
يمكن إتباعها من خالل تقديم منتس فريد مختلم عما يقدمال المنافسون، بحيث  تمييز المنتج: استراتيجية -

يمكن عرضال بسعر أعلى، و قد يكون التميي  في المنتس نفسال أو في نظام التسويق أو التو يع و يتطلب 
اليم المنشصة تك تميي  المنتس القيام بدراسات أو أبحاث عميقة و استخدام خدمات عالية الجودة مما يحمل

 التضحية السعرية. االستراتيجيةمرتفعة لذلك قد يتطلب إتباع هذه 
ف ن المنشصة ترك  على خدمة قطاعات محددة من السوق و  االستراتيجيةطبقا لهذه التركيز:  استراتيجية -

تعمل من خالل برنامجها التسويقي على إشباع حاجات و روبات هذه القطاعات بتقديم منتس متمي  
 بالمقارنة بالمنافسين و بتكلفة اقل.

إلى أن هناك محددات ثانوية تؤثر و تتفاعل مع  (Porter)أشار المحددات المساعدة أو المكملة:  -2
المحددات الرئيسية األربعة، تتمثل هذه المحددات المكملة في عامالن هما الدور الذي تلعبال الحكومة 

 الصدفة و التي قد تمنح الدولة مي ة تنافسية مؤقتة. لدعم المحددات الرئيسية و الدور الذي تلعبال
 

  نستخلص مما سبق إلى أن محددات المي ة التنافسية وفقا لمنهس(Porter)  يتطلب من الدولة االنتقال
التدريجي نحو صناعة ديناميكية و هي صناعات يتمثل جوهرها في التطوير و االبتكار، و لذلك فقد اعتمد 

(Porter)  في قياسال للمي ة التنافسية للدولة على نصيب هذه األخيرة في األسواق العالمية من الصادرات و
 .(Porter)التكنولوجيا. و الشكل الموالي يوضح القدرة التنافسية وفق منهس و المعرفة 
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 PORTER: النظام المتكامل لمحددات القدرة التنافسية وفق II  .12 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

Source : Porter Michael. (1990) : the competitive avantage of nations, The free press, New York, p127. 

 
فيما سبق إال أن هذا المنهس واجال العديد من وجهات النظر منها المؤيد و منها  (Porter)و بعد تقديم منهس   

في تقديم تفسير أكثر واقعية انال قد نجح  (Porter)المعارف، حيث يعتقد أصحاب وجهة النظر المؤيدة لمنهس 
ات مع إجراء محددة، فقد قام بتجميع تلك المحددللتجارة بما يسمح بالتنبؤ بالم ايا التنافسية للدول في صناعات 

بعف التعديالت عليها في نموذج واحد اتسم بالشمول و الديناميكية و التشابك، و تضمن اكبر عدد ممكن من 
فيمكن  (Porter)و فيما يخص وجهة نظر المعارضين لمنهس  (1)المتغيرات الحاكمة لتفسير القدرة التنافسية. 

 حصر االنتقادات التي تبنتها الجهة المعارضة في العناصر التالية:
  العمومية والشمولية حيث أن البعف يرى أن منهس(Porter) اتصافال بالعمومية و الشمولية بدليل  يعيبال

انال يتضمن مجموعة هائلة من المتغيرات و المحددات التي جاءت متداخلة ببعضها البعف، باإلضافة 
ما توصل إليال المنهس من عالقات ايجابية بين عوامل اإلنتاج المتخصصة من ناحية و بين  إلى أن

تحقيق المي ة التنافسية المضطردة من ناحية أخرى ما  ال يفتقر إلى التوثيق العلمي المقبول، كما أن 
نظرا لعدم  جربط هذا المنهس تنافسية الدولة ب يادة  حصتها من الصادرات كثيفة المعرفة مجرد استنتا

                                                           

القةةةةةدرة التنافسةةةةةية (: 2000( ألكثمممممر ممممممن التوضممممميح و لالسمممممت ادة حمممممول الموضممممموع يمكمممممن االطمممممالع علمممممى المرجمممممع: محممممممد عبمممممد الشمممممفيع عيسمممممى، )1) 
، مجلمممممة مصمممممر المعاصمممممرة، الجمعمممممة المصمممممرية لالقتصممممماد الصةةةةةناعية االسةةةةةتراتيجيةمةةةةةن منظةةةةةور التطةةةةةور التكنولةةةةةوجي مةةةةةع تركيةةةةةز خةةةةةا  علةةةةةى 

 .  581، ص 2000، أكتوبر420-458العدد السياسي واإلحصاء والتشريع، 

 إستراتيجية المنشاة و هيكل الصناعة و طبيعة المنافسة المحلية

 ظروف عوامل اإلنتاج أحوال الطلب المحلي

المرتبطة )المكملة(الصناعات المغذية )المساندة( و   

الصد
 فة

الحكوم
 ة
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وجود عالقة حتمية واضحة بين نمو الصادرات و الرفاهية، و نمو الصادرات و اإلنتاجية الكلية لعوامل 
 اإلنتاج أو الصادرات من السلع كثيفة المعرفة و النمو االقتصادي.

  نهس ماالفتقار إلى الربط بين التنافسية على المستوى الكلي و الج ئي حيث أن المنهس عج  عن تقديم
سليم لكيفية االنتقال من التنافسية على مستوى المنشصة إلى التنافسية على المستوى الدولة و افترف 

 وجود أيدي خفية قادرة على تحقيق هذا الربط.
  عدم صالحية تطبيق المنهس على الدول النامية و يرى معارضو المنهس أن التطوير و االبتكار قد

صلح افسية للدولة التي قطعت شوطا كبيرا في النمو و بالتالي فهو ال ييصلحان فقط لتفسير القدرة التن
 للتطبيق على كل الدول.

 

 المؤسسة متطلبات تنافسيةثانيا: 
لكي تحظى المؤسسة بقدرة تنافسية تستطيع من خاللها مواجهة المنافسة الحادة و تضمن لنفسها البقاء و    

االستمرار، يجب عليها أن تحقق مجموعة متكاملة من القدرات و تهتم بها و تعمل على تنميتها و تحسينها، 
 (1) ية و التي تشمل ما يلي:وهذه المجموعة المتكاملة من القدرات إنما هي متطلبات للقدرة التنافس

: و يقصد بذلك توافر مجموعة القيم و المعتقدات التي تغرسها اإلدارة العليا في ثقافة و قيم المؤسسة .0
مختلم مستويات العاملين فيتشاركون فيها و ذلك من خالل شعارات و رمو  و كذا سلوكيات القدوة من 

لى ايجابيا على إدراك المديرين و العاملين لمواقم العمل و عالقادة، و بهذا تتهيص للمؤسسة ثقافة ثرية تؤثر 
 طرق تفكيرهم و قراراتهم و سلوكياتهم.

و ذلك الن الموارد البشرية هي أثمن أصول المؤسسة، و على المؤسسة أن  االهتمام بالموارد البشرية: .2
امات و و أقيم من الختخصص استثمارات كافية لتعظيم إنتاجية هذه الموارد، فقد أصبحت المعرفة أهم 

حتى رأال المال، و المعرفة تكون أساسا في عقول البشر، و لذلك أصبحت الحاجة إلى المدير أو الموظم 
أو العامل المتمكن فكريا و مهاريا على رأال قائمة احتياجات المؤسسة لتع ي  القدرة التنافسية، و بذلك 

ار لمؤسسة و ليال مجرد أفراد، ففي رؤوسهم تولد األفكيتعين اعتبار العاملين كراال مال فكري أثمن موارد ا
و تتطور االبتكارات و تصاغ االستراتيجيات و البرامس و تتخذ القرارات. و يتجسد االهتمام المطلوب 
بالموارد البشرية في تحري فاعلية تخطيط الموارد البشرية و االختيار و التدريب و التنمية و التحفي  و 

                                                           

 .144، ص (، شركة ناال للطباعة، مصرالتسويق العالمي )بناء القدرة التنافسية للتصدير (:2001) حمد سيد مصطفى،أ( 1)
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يط المسار الوظيفي، و ذلك من خالل التخطيط االستراتيجي الذي يستهدف تحقيق تقييم األداء و تخط
 القدرة التنافسية للمؤسسة و الحفاظ عليها.

 : و ذلك للتكيم مع المتغيرات المتالحقة في بيئة المؤسسة،القدرة على التعلم من تجارب المؤسسات األخرى  .3
 كها أو قد ال توفق في ذلك، كما أن المنافسين يمكنفبيئة المؤسسة حافلة بمواقم قد تحسن المؤسسة إدرا

أن يكونوا مصدرا جيدا للتعلم و تطوير األهداف و االستراتيجيات و السياسات و السلوك اإلداري عموما. 
و المؤسسة المتعلمة هي تلك المؤسسة التي تسعى للتعلم من مواقم و خبرات إدارية مارستها من مواجهة 

المقارنة من منافسين نموذجيين، و التي يسعى مديروها على ضوء التعلم إلى تنافسية خاضتها و من 
تطوير و تحديث معارفهم و مهاراتهم اإلدارية و التقنية، وهذا ما يتطلب جمع البيانات و المعلومات و 

 توظيفها في التخطيط و التقييم و التحسين المستمر.
ق المتغيرات المتالحقة في البيئة المحيطة بالمؤسسة، : و ذلك بمواكبة و حتى استباالقدرة على التغيير .4

فالبيئة المعاصرة ديناميكية و سريعة التغير، حتى أن بعف المنظمات ما أن تنتهي من تصميم أهدافها و 
 استراتيجياتها حتى تجد أن بعف العوامل البيئية قد تغيرت.

ة الشاملة، و يتضمن ذلك برنامجا في كافة أنشطة المؤسسة من اجل تحقيق الجود التوجه التسويقي: .5
للتحسين المستمر لكافة مجاالت ووحدات األداء بالمنظمة مع مستوى عال لدراسات السوق و الم يس 
التسويقي و الخدمات المقدمة للعميل، وهذا مع الحرص الفائق على تهيئة الكفاءات في اإلدارة التسويقية و 

 كافة مجاالت النشاط التسويقي األخرى.
 في العمليات الرئيسية للمؤسسة، وهو ما يساعد على تحسين الجودة و خفف التكلفة. فاءة الفاعلية:الك .6
و ذلك بتطوير القدرات التكنولوجية المتاحة بما يتناسب و خصائص العمالة و  القدرات التكنولوجية: .7

معلومات تكنولوجيا الالعمليات و المنافسة و متطلبات السوق، و يتضمن ذلك ح مة متكاملة من استخدامات 
بما يسهم في ترشيد التكاليم و تحسين الجودة و ترقية القدرة التنافسية للمؤسسة، خاصة باستعمال نظم 
المعلومات المتطورة، إذ لم تعد القدرة التنافسية مرتبطة بامتالك الموارد الطبيعية أو ضآلة تكاليم األيدي 

  التكنولوجي.العاملة بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي و 
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كمممممما يمكمممممن إضمممممافة متطلبمممممات عاممممممة يمثمممممل امتالكهممممما تحقيمممممق قمممممدرة تنافسمممممية عاليمممممة للمؤسسمممممة، و أهمممممم   
 (1)تلك المتطلبات: 

 االلت ام بالموصفات الدولية للجودة، -
 التطوير التكنولوجي ل يادة اإلنتاجية و خفف التكلفة،  -
 و التحفي ،االرتقاء بالعمالة و  يادة إنتاجيتها من خالل التدريب  -
 االهتمام بالبحوث و التطوير،  -
 دراسة األسواق العربية و الخارجية و البحث عن فرص التصدير، -
 التطوير اإلداري و التنظيمي للمؤسسة. -

  نستخلص من كل ما سبق أن تنافسية المؤسسة هي مدى قدرتها على مواجهة منافسة المؤسسات التي
و تعتمد هذه القدرة على مجموعة من العوامل المتكاملة تنشط في نفال السوق و تنتس نفال المنتوج، 

كن القول أن يمكما كالقدرات اإلبداعية و القدرات اإلنتاجية و التسويقية باإلضافة إلى الترصد و اليقظة. 
المؤسسة المتحكمة في مواردها و التي تعمل باستمرار على التحسين و التجديد أكثر و التطوير و المدركة 

صلي لتمي ها هي المؤسسة المتمي ة، و لكي تبقى هكذا وجب البحث على السبل الكفيلة بتنمية للمصدر األ
 و تطوير هذا التمي  من خالل البحث و المراقبة المستمرة ألهم التطورات الحاصلة في محيطها.

 المؤسسة تنافسية قياستحليل و : لثالثالمطلب ا
 من توفير م يد منها الهدف التنافسية، لقياال مؤشرات عدة والتطبيقية النظرية الدراسات من العديد تناولت  

 ثم و من .الدول المختلفة في اتؤسسوالم الصناعات بين المقارنات من العديد تحقيق يمكن حتى المعلومات
صغاء إدراك هي بل فحسب، العوامل من قائمة في التنافسية حصر يمكن ال  يحيط ما بكل دائم ومعرفة وا 

 درجة معرفة على تساعد وقواعد مضبوطة معبرة معايير وضع يتم ذلك على بناءا و .تغيرات من ةؤسسبالم
 .النشاط وضمان استمرارية اّلتنافسي، األداء تحسين قصد بالمنافسين؛ مقارنة تنافسيةلا
 

 األول: تحليل تنافسية المؤسسة الفرع
يمكممممن التعممممرف علممممى مممممدى تنافسممممية المؤسسممممة مممممن خممممالل االعتممممماد علممممى مجموعممممة مممممن المؤشممممرات التممممي   

تقمممميال درجممممة التنافسممممية التممممي وصمممملت إليهمممما المؤسسممممة و بالتممممالي التعممممرف علممممى مممممدى نجمممماح االسممممتراتيجيات 

                                                           

د ، أطروحة دكتوراه في االقتصااألداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح االقتصادي(: 2008عبد الحكيم عبد هللا النسور، ) (1) 
 . 21و التخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، األردن، ص 
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تممممماج و التنافسمممممية المطبقمممممة، و ممممممن أهمممممم همممممذه المؤشمممممرات نجمممممد مؤشمممممر التكلفمممممة، اإلنتاجيمممممة الكليمممممة لعواممممممل اإلن
مؤشمممممري الحصمممممة السممممموقية و الربحيمممممة. و قبمممممل الحمممممديث عمممممن همممممذه المؤشمممممرات البمممممد ممممممن التطمممممرق فمممممي بمممممادئ 

لتحليمممممممل الصمممممممناعة و تنافسممممممية المؤسسمممممممة ممممممممن خمممممممالل القممممممموى الخممممممممال  Porterاألمممممممر إلمممممممى نمممممممموذج قدممممممممال 
  (1) المؤثرة على تلك التنافسية، هذه القوى يمكننا التطرق إليها و شرحها فيما يلي:

: يشكل المنافسون الجدد المحتملون و القادرون على الدخول إلى تهديد الداخلين المحتملين إلى السوق  -أوال
سوق ما، تهديدا على المؤسسات الحالية، و بالتالي يتحتم على هذه األخيرة معرفتهم و إنشاء حواج  من اجل 

ل إلى ارة وجود قيود على الدخو عرقلة دخولهم إلى السوق بسهولة، و لهذا السبب يفضل البعف استعمال عب
الصناعة، و يمكن ذكر بعضها: ارتفاع تكاليم اإلنتاج التشغيلية مقارنة بالمنافسين الحاليين، القيود الحكومية، 
ارتفاع تكاليم بدء النشاط )الثابتة و قصيرة األجل كراال المال العامل(. و ي داد التهديد كلما كانت المنافسة 

سي قويا، فكلما كانت القيود أو حواج  الدخول مرتفعة، فهذا سيقلل من فرص دخول شديدة و الضغط التناف
منافسين جدد و العكال صحيح، إضافة إلى هذا فال بد على المنافال الجديد األخذ بعين االعتبار التوقعات 

المعرفة الجيدة  والمنتظرة حول ردود فعل المنافسين ا خرين و إمكانية الرد عليهم بقوة، بفعل الخبرة الكبيرة 
بالسوق و بكل خباياه، و عليال فقد يكون رد فعلال عنيفا و محطما للمؤسسة الجديدة باستعمال استراتيجيات 

إن ضغط هؤالء على القطاع الصناعي بصفة عامة و القطاع السوقي  (2) مضادة و محطمة للمنافال الجديد.
بصفة خاصة قد يخلق قواعد جديدة و يغير من الوضعية التي كانت تحتلها المؤسسات، إن هذا التصثير قد 
يتمثل في انخفاف هوامش الربح، مما يشجع على حرب األسعار أو ارتفاع التكاليم، و تقييم درجة ضغط 

ى حواج  الدخول الموجودة في هذا القطاع. حيث أن هناك عدة متغيرات يمكن مراقبتها لتقييم هؤالء يتوقم عل
تهديد الداخلين الجدد منها: الوفرات االقتصادية، اثر التجربة، مستوى االستثمارات، امتالك التكنولوجية، التمّي  

 (3)..الخ. في المنتجات، الحصول الصعب على القنوات التو يعية، تكاليم التحويل،.
و تصتي قوة مساومة مموني المؤسسة  قوة المساومة و التفاوض التي يمتلكها الموردون للمؤسسة: -ثانيا

بالمواد األولية و مختلم المستل مات المستخدمة في اإلنتاج، من إمكانية هؤالء رفع سعر منتجاتهم، خفف 
هذا دون الخوف من فقدان حصتال السوقية و  مستوى الجودة أو الحد من الكميات المباعة ل بائن معينين، و

مكانتال في هيكل الصناعة و من دون فقدان عمالئها. نستنتس من ذلك بصن الموردين األقوياء يؤثرون على 
                                                           

 .11، صبقامرجع سمحمد عدنان وديع،  (1)

  .56اإلسكندرية، مصر، ص ، مكتبة و مطبعة اإلشعاع، التنافسية و تغيير قواعد اللعبة(: 1881عبد السالم أبو قحم، ) (2)
 .104، دار اليا وري، األردن، ص اإلدارة االستراتيجية(: 2005 كريا مطلك الدوري، ) (3)
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مردودية نشاط  بائنهم، أي المؤسسات التي تتعامل معهم خاصة في حالة عدم إمكانية المؤسسات نقل عبئ 
القيود مثل انخفاف الجودة إلى المستهلكين، و هذا كلال يعود بالسلب على  ال يارات في األسعار و ويرها من

المؤسسة التي ستخسر  بائنها و تنخفف حصتها السوقية و قدرتها على المنافسة، و بصفة عامة يمكن القول 
بصن ربحية الصناعة ستنخفف. البد من اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط تعطي أكثر قوة و أكثر 

 (1)مان للمساومة من قبل الموردين و التي لخصها بورتر في خمسة عناصر متمثلة في: ض
اح بعيدا عن أثار المنافسة الحرة و عليال التصثير في أربكان ا مإن قوة المورد للتصرف في األسعار ت داد كل -1

 المشترين الصناعيين؛
 تحتكر السوق في إنتاجها؛تقل قوة تصرف المورد لرفع السعر في حالة المنظمة المشترية  -2
ترتفع قوتال التصرفية في حالة كون المشتري عميل وير مهم، و تقل إذا كانت هناك مواد بديلة بتكلفة  -9

 معقولة و تكون قوة المساومة في حدها األقصى عندما ال توجد بديلة؛ 
 المتدادات األماميةتتعاظم قوة المساومة إذا استطاع تحقيق تكامل إما بمعنى الشراء أو السيطرة على ا -4

 لصناعتال؛
إن تهديد المورد في الفقرة السابقة يمكن أن يوا ن أو يعوف عنال إذا استطاع المشتري أن يحقق تكامل  -5

 خلفي لصناعتال.
صفتهم إن ال بائن أو المشترين ب قوة المساومة و التفاوض التي يمتلكها المشترون لمنتجات المؤسسة: -ثالثا

منتجات المؤسسات، ف نهم يسعون دائما إلى تحقيق بعف المكاسب و المنافع التي يمثلون هيكل الطلب على 
 (2)يمكن أن نذكر بعضها فيما يلي: 

 خفف أسعار المنتجات المشتراة؛  -1
 رفع نوعيتها باستمرار؛ -2
 التنويع في الخدمات؛ -9
 العمل على  يادة أوضاع المنافسة بين البائعين؛ -4
 معهم.ممارسة اكبر قدر ممكن من المساومة  -5

                                                           

 . 129، دار النشر اليا وري العلمية، األردن، ص اإلدارة الدولية: مدخل استراتيجي(: 1888سعد والب ياسين، ) (1)
 .129، ص مرجع سابق( سعد والب ياسين، 2)
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نستنتس بصنال من خالل القوة التفاوضية لهؤالء ال بائن أمام الموردين، فسوف يكون ب مكانهم التصثير على مردودية 
المنتجين و تقييدهم أكثر و جعلهم يلت مون بضمان تحقيق اكبر المنافع للمستهلك، فضال على إجبارهم تقديم 

 (1)مناسبة لهم.  خدمات واسعة لل بون و شروط دفع و تسديد متمّي ة و
توج لها تصثير على سياسة المن إن المنتجات البديلة تهديد اإلحالل أي البدائل عن منتجات المؤسسة: -رابعا

للمؤسسة، و هذا من ناحية النوعية، السعر، التكلفة و هامش الربح. إن تحليل درجة تصثير ذلك و معرفتال يتم 
 (2)من خالل القيام بممم: 

  ؛التي تقوم ب شباع نفال الحاجات و لكن تتطلب استعمال تكنولوجيا مغايرةمعرفة المنتجات  -
 ؛تحليل العالقات من خالل النسب المالئمة بين السعر و التكاليم بالنسبة لمنتجات القطاع السوقي -
 القيام بتقدير تطور نسب المالئمة على تحسن المنتجات االحاللية. -

علما أن المنتجات البديلة هي المنتجات التي تؤدي نفال الوظيفة للمنتس المعني بالنسبة لنفال مجموعة 
المستهلكين، و لكن بتركي ها على تكنولوجيات مختلفة و عليال ف نها تشكل تهديدا بالنسبة للمؤسسة و ذلك 

 (3)باألخص في ظل توافر العوامل التالية: 
 لحظة؛ االستبدال يمكن أن يتم في أي -
 توافر حرية االختيار أمام المستهلك؛ -
 تعود المستهلك على شراء السلع البديلة أو عدم والئال لعالمة معينة؛ -
تغير العالقة نوعية/ سعر المنتس البديل مقارنة بالمنتس المرجعي أي كونال أفضل نوعية و اقل  -

 تكلفة.
مثابة منافسة الحالية دورا فعاال و تعتبر بتلعب شدة ال المنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعتها: -خامسا

محور و مرك  القوى التي تؤثر على درجة جاذبية الصناعة، و ذلك الن شدة المنافسة و حدة التنافال تؤثر 
على دخول منافسين جدد إلى هذا القطاع، الن السلع يمكن استبدالها من مؤسسة ألخرى بفعل تقارب جودة 

شركات إلى حرب األسعار و ارتفاع تكاليم اإلعالن و بالتالي انخفاف متوسط المنتجات، و هذا لما يقود ال
معدل  (4)الربحية، و بصفة عامة هناك مجموعة من العناصر تؤثر في تحديد درجة شدة المنافسة و هي: 

                                                           

 .105ص  ،مرجع سابق(  كريا مطلك الدوري، 1) 
 (2)PORTER Michael. (1982) : Choix stratégique et concurrence : technique, édition Economica, paris, p : 05. 

 (3)MOATI Philippe. (1992) : Hétérogénéité dans les entreprises et échange international, 

Edition Economica, p : 195. 

 .118، ص مرجع سابقسعد والب ياسين،  (4)
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النمو الكامن في الصناعة، معدل التحسين في المنتجات و الخدمات، شدة المنافسة بين المنافسين الحاليين 
في السوق، استقاللية الخدمات، التركي  و التوا ن بين المنافسين، تعقيد التكنولوجيا المحورية في الصناعة، 

 قدرات اإلدارة، مدى عمق تميي  المنتس و المنتجات المتوافقة. 
نتوصل إلى نتيجة من خالل التوضيح الموج  أنال كلما  اد عدد المؤسسات التي تنشط في القطاع كلما ا دادت 
شدة المنافسة و العكال صحيح، هذا باإلضافة إلى مدى تشابال قدرات و مكانة المؤسسات في السوق، حيث 

تمثل خر ترتبط بال شدة المنافسة و يكلما ا داد تشابال اإلمكانات كلما ارتفع الضغط التنافسي، و هناك عامل آ
في معدل نمو الطلب، حيث يرتبطان سلبيا ففي حالة نمو الطلب بوتيرة معتبرة فكل المؤسسات ب مكانها تنمية 
رقم أعمالها روم ثبات حصتها السوقية و العكال في حالة عدم نمو الطلب، فالوسيلة الوحيدة لتنمية رقم األعمال 

ية للمنافسين، و هذا ما ي يد من الضغط التنافسي و شدة المنافسة بين هي البحث عن الحصص السوق
 (1)المؤسسات التي تنشط في نفال القطاع. 

عنصرا هاما في السياسة الصناعية و التنافسية على مستوى  الموضح في الشكل أدناه و يشكل هذا النموذج  
ي استعمال الموارد و على األخص في المؤسسة، و جاذبية منتجات مؤسسة ما يمكن أن تعكال الفاعلية ف

مجال البحث و التطوير أو الدعاية، لهذا فان الربحية و تكلفة الصنع و اإلنتاجية و الحصة السوقية تشكل 
 جميعا مؤشرات للتنافسية على مستوى المؤسسة.

 Modèle de M.PORTER: تحليل هيكل الصناعة )نموذج قوى التنافس الخمس( II  .13 رقمشكل 

 

 

 

 

 
Source : PORTER Michael. (1982) : Choix stratégique et concurrence : technique, édition Economica, paris, p : 04 

 

 

 
                                                           

(1 ) MOATI Philippe, op-cit, p : 159. 

 املوردون الزابئن

 منتوجات إحاللية

املزامحة بني املنافسني يف شدة 
 الصناعة

 الداخلون اجلدد و احملتملني
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 الفرع الثاني: مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة
األبحاث أن تطور مؤشرات مختلفة لقياال التنافسية، و لما اختلفت ا راء حول حاولت العديد من الدراسات و   

إيجاد تعريم محدد و دقيق لمصطلح التنافسية، فقد تباينت أيضا ا راء حول إيجاد مؤشرات تقيال القدرة 
ستوى م التنافسية، خاصة و أنال تم األخذ بعين االعتبار مسصلة قياال التنافسية حسب مستوى التحليل، أي على

المشروع االقتصادي، النشاط االقتصادي و الدولة ككل. هذه المؤشرات تضع العديد من المتغيرات و العوامل 
الكمية و النوعية. و فيما يلي سيتم التركي  أساسا على مؤشرات قياال التنافسية على المستوى الج ئي أي 

 نا. حيث يمكن تصنيم مؤشرات تنافسيةتنافسية المؤسسة كون أن هذه األخيرة تعد أساسا موضوع دراست
 المؤسسة إلى صنفين يمكن التعرف إليهما كما يلي:

ترك  هذه المقاييال على مدى درجة رضا ال بون عن منتجات المؤسسة قياسا  المقاييس النوعية: -أوال
 (1)التالية:  بالمنافسين ا خرين، و يمكن توضيح هذه المقاييال في المستويات النوعية

و هي تلك الدرجة من النوعية التي يروب ال بون في وجودها في المنتس، و هذا النوع  النوعية المتوقعة: .0
 من النوعية في والب األحيان يصعب تحقيقال بسبب التباين و االختالف بين حاجات و روبات ال بائن.

كون درجتها نائال للمنتس و قد تو هي تلك الدرجة من النوعية التي يكتشفها ال بون عند اقت النوعية المدركة: .2
 اكبر أو اقل مما يتوقعال، و هذا ما يعكال على درجة رضا ال بون من عدمال.

و هي تمثل مستوى النوعية التي تقدمها المؤسسة و التي تنطبق مع المواصفات األساسية  النوعية القياسية: .3
 المحددة من قبلها مسبقا و المخطط لها.

 المقاييس الكمية:  -ثانيا
دمت أدبيات التجارة عدة إسهامات تتعلق بكيفية قياال التنافسية على المستوى الج ئي كميا حيث سيتم ق

 (2)استعراف أبر ها على النحو التالي: 
 
 

                                                           

 . 201-200، دار البيا وردي، عمان، األردن، ص ص استراتيجيات التسويق(: 2009تامر البكري، ) (1) 
  تم االعتماد على المراجع التالية: (2)

 .144الطبعة األولى، الجبهة، دار حامد الشر، ص  أساسيات التسويق،(: 1889يق حداد و نظام سويدان، )فش -
، أطروحة دكتوراه، وير منشورة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة التسويق و المزايا التنافسية(: 2009سامية لحول، ) -

 .15الحاج لخضر باتنة، ص 
 .11، صمرجع نفس ال مد عدنان وديع،حم -
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 الربحية -أوال
تتعلق القيمة الحالية ألرباح المؤسسة بالقيمة السوقية لها و تعتبر الهدف المبدئي و المقياال األفضل للكفاءة   

في العمل التنافسي، حيث تشكل الربحية مؤشرا كافيا للتنافسية الحالية. و يمكن أن تكون المؤسسة تنافسية في 
بر الربحية تها الحالية ربحيتها المستقبلية. و تعتسوق تتجال هي ذاتها نحو التراجع، و بذلك ال تضمن تنافسي

قياال للعائد في صورة األرباح التي يحصل عليها المساهمين الستثماراتهم في المؤسسة. و هي موضحة في 
 شكل النسب التالية: 

توضح هذه النسبة ربحية المؤسسة فيما يتعلق برأال المال الذي يقدمال مالك  عائد حقوق الملكية: -
 المساهمين(.المؤسسة)

تهدف هذه النسبة إلى تقديم المعلومات عن أداء المؤسسة بالتركي  على الكفاءة التي  عائد رأس المال: -
 يستخدم معها رأال المال.

و إذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من ال من، فان القيمة الحالية   
و  TOBIN’Sألرباح المؤسسة تتعلق بالقيمة السوقية لها. و بذلك يمكن قياال تنافسية المؤسسة بواسطة مؤشر 

 مؤسسة/ تكلفة استبدال أصولها. الذي يمثل النسبة السوقية للدين أو رؤوال األموال الخاصة لل
  فهذا يعني أن المؤسسة وير تنافسية.  1قل أف ذا كانت النسبة 

توفر كل البيانات و المعلومات و اإلمكانيات من اجل إيجاد نتائس واقعية و صحيحة و دقيقة، و يفترف   
و مناسبة.  ات بكيفية سليمةالنسب و حساب المؤشر  لإلنجا باإلضافة إلى الحصول على قيم حقيقية و مناسبة 

وير أنال و في وياب توفر بيئة االقتصاد مفتوحة مناسبة لذلك في الج ائر، قد ال يوجد حال إال بحساب 
المؤشرات انطالقا من بيانات دفترية محاسبية في الغالب هي تاريخية مع اإلشارة إلى ضرورة تعديل بعف 

 المؤشرات بما يناسب الواقعية.
 و هناك عاملين يمكن أن تحقق الربحية من خاللها، و هما: )1(   

أي أن البيئة الخارجية و على وجال التحديد بيئة الصناعة هي  مدى جاذبية الصناعة التي تعمل بها: -
 احد العوامل المحدودة الختالفات في الربحية بين المؤسسات،

و هي المحدد األول لربحية المؤسسة، أي التصكيد على تركي  المؤسسة على  تحقيق ميزة تنافسية: -
 المفاضلة بين م ايا التكلفة األقل و م ايا التميي .

                                                           

 .41ص  ،، الدار الجامعية، بيروتاألعمالالميزة التنافسية في مجال (: 1882)نبيل مرسي خليل، ( 1)
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و يمكن تفسير ربحية المؤسسة بدرجة اقل من منظور العوائد االحتكارية )عوائد بسبب قوة السوق(، كما   
قية الموارد حيث تتحقق مي ة تنافسية اكبر من التكاليم الحقي يمكن تفسيرها بدرجة اكبر من خالل العوائد على

للموارد. و على العكال من ذلك، ففي حالة تناقص الموارد أو تقادمها أو تقليدها من جانب المؤسسة المنافسة، 
 (1) تميل العوائد التي تخلقها إلى االنخفاف أو ربما االختفاء.

ية في فرع المتوسطة مقارنة بالمنافسين مؤشرا كافيا للتنافس اإلنتاجتمثل تكلفة  :اإلنتاج أوتكلفة الصنع  -ثانيا
نشاط ذو منتجات متجانسة ما لم يكن ذلك االنخفاف في التكاليم على حساب الربحية المستقبلية للمؤسسة، 

كلفة ما تشكل تالمتوسطة عند اإلنتاجتكون بديال جيدا لتكلفة  أن( CUMOلتكلفة وحدة العمل ) أيضاكما يمكن 
  .اإلجماليةمن التكلفة  األكبراليد العمالة النسبة 

: تقممممميال اإلنتاجيمممممة الكليمممممة لعواممممممل اإلنتممممماج الكفممممماءة التمممممي ممممممن خاللهممممما اإلنتاجيةةةةةة الكليةةةةةة للعوامةةةةةل -ثالثةةةةةا
تحممممول المؤسسمممممة عواممممممل اإلنتممممماج إلمممممى منتجمممممات، ويمممممر أن همممممذا المؤشمممممر ال يوضمممممح م ايممممما و مسممممماوئ تكلفمممممة 

كمممممما أن قيممممماال اإلنتممممماج بالوحمممممدات الفي يائيمممممة ال يوضمممممح اإلنتاجيمممممة اإلجماليمممممة للعواممممممل و  عناصمممممر اإلنتممممماج.
ال يظهممممممر مممممممدى جاذبيممممممة المنتجممممممات المعروضممممممة مممممممن طممممممرف المؤسسممممممة. مممممممع ذلممممممك مممممممن الممكممممممن مقارنممممممة 
اإلنتاجيمممممممة الكليمممممممة للعواممممممممل لعمممممممدة مؤسسمممممممات محليمممممممة بمؤسسمممممممات أجنبيمممممممة، و يمكمممممممن إرجممممممماع نموهممممممما إلمممممممى 

 (2) ية أو إلى تحقيق اقتصاديات الحجم.التغيرات التكنولوج
: إن االستحواذ على حصة كبيرة من السوق لال انعكاسات كبيرة على ربحية المؤسسة الحصة من السوق  -رابعا

أو تعظيم ثروتها أكثر منها على فرع النشاط و كذا على الدولة ككل. فكلما كانت التكلفة الحدية للمؤسسة 
فسين كلما كانت حصتها من السوق اكبر و كانت تلك المؤسسة أكثر ربحية، منخفضة مقارنة بتكاليم المنا

 (3) فالحصة من السوق تترجم آليا الم ايا اإلنتاجية أو تكلفة عوامل اإلنتاج.
 

 

 
 

                                                           

 .49، ص نفس المرجع السابقنبيل مرسي خليل،  (1)
 المتمي  األداءالمؤتمر العلمي الدولي حول  بحثية مقدمة ضمن فعاليات عملورقة ، القدرات التنافسية و مؤشراته(: 2005)يوسم مسعداوي، ( 2)

 .129ص  كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،ب، 2005مارال  08و  09المنعقد يومي للمنظمات و الحكومات، 
 .128ص ، مرجع سابقيوسم مسعداوي،  (3)
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 الل عدة من خ هاقياس يمكن ةمؤسستنافسية ال استنتاجال من خالل المؤشرات السابقة الذكر أن يمكنما  و
اتجاهها ة و مؤسمممسمممال اسمممتراتيجيةمؤشمممرات أهمها، الربحية ومعدالت نموها عبر فترة من ال من، إضمممافة إلى 

، Outsourcingلتلبية الطلب في السمممممممممممممموق الخارجي من خالل التصمممممممممممممممدي أو عمليات الت ويد الخارجي 
 والعالمي.ة على تحقيق حصة أكبر من السوق اإلقليمي مؤسسوبالتالي قدرة ال

 

 : االنتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية الدوليةنيالمبحث الثا

التحديات الجديدة تفرف على المؤسسة تفكيرا استراتيجيا مبني على الم ايا التنافسية التي تحو ها المؤسسة،   
بناءا على التشخيص الداخلي و الخارجي الذي تقوم بال المؤسسة و الذي يسمح لها باستخالص نقاط القوة و 

خالل  ئة المؤسسة الخارجية، و منالضعم للمؤسسة فضال عن معرفة الفرص و التهديدات التي تلوح في بي
التي تعتمد عليها في اقتحام األسواق الدولية  و العالمية و ترتك   االستراتيجيةذلك تختار المؤسسة نوع 

االستراتيجيات التي تضعها المؤسسات على تحسين الوضع التنافسي لمنتجاتها و خدماتها داخل قطاع 
و القتال مع كافة المنافسين لتحقيق مي ة تنافسية أو العمل مع احد أ الصناعة، و تنقسم هذه االستراتيجيات إلى

عدة منافسين لتحقيق مي ة تنافسية تتفوق بها على باقي المنافسين. و بهدف توضيح معالم هذا المبحث سوف 
،  M.Porter يتم التعرف في مطالبال لكل من المي ة التنافسية، االستراتيجيات التنافسية المقترحة من طرف

 مجاالت التنافال و كيفية االنتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية الدولية.
لميزة التنافسية ل تحقيق المؤسسة المطلب األول:  

مع تعاظم تيارات العولمة خاصة مع األلفية الجديدة وجدت المؤسسات أنفسها في ظل أجواء التنافال      
تمرار، ء و االستمرار ألي مؤسسة دون تمتعها بمي ة تنافسية تتسم باالسالمستعر بشكل مت ايد، ال يمكن فيال البقا

ال، الهدف الرئيسي معينة للتناف استراتيجيةو قصد تحقيق أسبقية على منافسيها، تستند المؤسسات إلى تطبيق 
منها الحيا ة على مي ة أو م ايا تنافسية، و تعد هذه األخيرة العنصر االستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة 

 جوهرية لكي تحقق المؤسسة ربحية متواصلة مقارنة مع منافسيها.
 

 

                                                           
  عمليات الت ويد الخارجي أوOutsourcing المجال ذاتال، ويذكر أن هذا النوع من ، هي تلك العمليات المتمثلة باإلنتاج لصالح شركة أجنبية تعمل في

بلدان  ناإلنتاج منتشممر في قطاع البرمجيات، حيث تعتمد الواليات المتحدة بشممكل خاص، ونتيجة للنقص في المبرمجين، على عمليات الت ويد الخارجي م
 أخرى كالهند.
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 مفهوم الميزة التنافسيةالفرع األول: 
التنافسية يشكل حلقة أساسية لدى المفكرين االقتصاديين و المختصين في إدارة لقد أصبح مصطلح المي ة   

تعاريم عدة تصب في مجملها في مصب واحد، و من بين التعاريم  قدمت حيث األعمال و المؤسسات
 السائدة  يمكن ذكر ما يلي:

لمؤسسات بالنسبة ل"قدرة المؤسسة على صياوة و تطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مرك  أفضل  -
األخرى العاملة في نفال الشروط، و يتحقق ذلك من خالل االستغالل األفضل لمختلم القدرات و الكفاءات 

 (1) و اإلمكانيات التي تتمتع بها المؤسسة".
" عبارة عن قدرة المؤسسة على تقديم سلعة أو خدمة ذات نفقة  ن المي ة التنافسية هي:بص (Porter) يرى  و -

 (2) تس متمي  عن نظيره في األسواق مع إمكانية االحتفاظ بهذه القدرة".اقل و من
و يّعرفها الدكتور نبيل مرسي خليل بصنها: " مي ة أو عنصر تفوق المؤسسة، يتم تحقيقها في حالة إتباعها  -

التنافال كصساال للحصول على مي ة  استراتيجيةن صو أضاف هذا التعريم ب (3)معينة للتنافال"، الستراتيجية
 تنافسية.

و تعرف المي ة التنافسية بصنها: "الخصائص أو السمات التي يتمي  بها منتس أو عالمة، و التي تعطي  -
ن المي ة التنافسية هي تمي  في المنتس نفسال صو يظهر التعريم ب (4) بعف التفوق عن منافسيها المباشرين"،

 م يس التسويقي.أو التمي  في باقي عناصر ال
 فاتتعبر عن المهارات و التقنيات و الص من التعاريم السابقة يمكن أن نستخلص بصن المي ة التنافسية -

التي تجعل المؤسسة تتمي  باألحسن عن منافسيها في السوق، و تحقق لها رضاء ال بون، من خالل التمي  
و التفوق من الناحية التقنية و التسويقية و اإلدارية و التي تترجم في شكل خدمات و منتجات تقدم للعمالء 

 معينة. استراتيجيةبمستويات أفضل مما يقدمال المنافسون ب تباع 
 مصادر الميزة التنافسيةع الثاني: الفر 
تقوم المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق مي ة تنافسية على إدراك واع بصهمية و ضرورة التطوير، و أهمية السعي   

إلى تحقيقال، لهذا نجد أنال بالروم من توفر مصادر معينة للمي ة التنافسية ف نال التطوير و التجديد يمثالن ضرورة 
 ع المؤسسات، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها البيئة التنافسية.تفرف نفسها على جمي

                                                           

 .09ص  ،الدار الجامعية، مصر، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية (:2002)معالي فهمي حيدر، ( 1)

 .11ص  ،اإلسكندريةالمعارف،  منشص، اللوجيستيك كبديل للميزة التنافسية(: 2000) علي عبيدي، احمد الحجاري، (2)

 .91، ص 1889مرك  اإلسكندرية، مصر،  الميزة التنافسية في مجال األعمال،(: 1889) نبيل مرسي خليل، (3) 
)4  (LAMBIN Jean- Jacques. (1991) : le Marketing stratégique, 2ème  édition Mc Grand Hill, 1991, p : 209. 
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و يمكن القول بصنال هناك مصدرين اثنين للمي ة التنافسية، هما المهارات و الموارد المتمي ة، هذه المصادر    
و سواء تعلق األمر بالمهارات أو الموارد، ف ن أهم  (1) تستخدم لتحقيق التمي  في المنتجات و تخفيف التكلفة،

 المصادر المي ة التنافسية تتلخص فيما يلي:
أكدت التجارب الحديثة أن التكنولوجيا عامل قوي من عوامل تغيير القدرات التنافسية  :التكنولوجيا -أوال

 (2)للمؤسسة، ألنها تشمل كل التطبيقات العملية للنظريات العلمية و الخبرات المكتسبة لتطوير عمليات اإلنتاج،
 و هذا ما جعل منها مصدرا متجددا للمي ة التنافسية.

المؤسسات الناجحة هي التي تهتم بالتجميع المنظم للمعرفة من المصادر المختلفة، و إن  المعرفة: -ثانيا
تحللها و تفسرها الستنتاج مختلم المؤثرات التي تستخدم في توجيال و إثراء العمليات اإلنتاجية، و تحقق التحسن 

من هنا  و على المنافسين.في األداء و االرتقاء إلى المستويات أعلى من اإلنجا ، لتحقيق في األخير التمي  
أصبحت المعرفة مصدرا أساسيا من مصادر المي ة التنافسية، و هي تتمثل فيما يطلق عليال ا ن رأال المال 

 (3) الفكري، الذي يشمل مختلم منتجات الفكر اإلنساني من تقنيات، نظريات، مفاهيم و ويرها من األشكال.
و هي تشير إلى قدرة المنتس أو الخدمة على تلبية حاجات العميل، لهذا ف ن ضمان بقاء  :الجودة -ثالثا

 المؤسسة في السوق، مرتبط بتنويع منتجاتها و خدماتها بطرق تجعل العمالء أكثر تطلعا إليها.
سة و تع ي ها ستعتبر الموارد البشرية المصدر الحقيقي لتكوين المي ة التنافسية للمؤ   :الموارد البشرية -رابعا

ألن تحقيق التمي  في أداء لمؤسسة لن يستند على مجرد امتالكها الموارد الطبيعية أو المالية أو التكنولوجية 
فحسب، بل يستند في القيام األول على توفير نوعيات خاصة من الموارد البشرية التي تمتلك القدرة على تعظيم 

 االستفادة من تلك الموارد.
فراد هم العنصر التنظيمي الوحيد القادر على استيعاب المفاهيم و األفكار الجديدة التي لهذا نجد أن األ

  تساعد على استغالل الميراث، و مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف التنافسية.
تعتبر الموارد المالية مهمة جدا بالنسبة للمؤسسة، حيث تمكنها من تعميق أنشطتها  :الموارد المالية -خامسا

و توسيعها على نطاق أكبر، و ذلك من خالل االعتماد على استثمارات فعالة تعمل على تحقيق األهداف 
 المالية و التنافسية للمؤسسة.

 

                                                           

 .242، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص كيف تسيطر على األسواق؟ تعلم من التجربة اليابانية(: 2009) عبد السالم أبو قحم، (1)

 .21، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، ص العولمةالخروج من فخ (: 2002)( كمال الدين عبد الغني مرسي، 2)
  .202 ، دار وريب، القاهرة، مصر، صإدارة التميز(: 2002) علي السلمي، (3)
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 مراحل تحقيق الميزة التنافسيةالفرع الثالث: 
 (1) :متمثلة فيمن اجل تحقيق المي ة التنافسية تمر المؤسسات بثالث مراحل أساسية   
 : تتحدد بنية القطاع من خالل الضغط الذي تمارسال القوى تحليل بنية القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة -أوال

لوضعية و تحديد االتنافسية الخمال، ومن خالل دراسة هذه القوى يمكن تحديد جاذبية السوق في ذلك القطاع 
التنافسية للمؤسسة با دياد ضغط هذه القوى فانال يصبح من الصعوبة المحافظة على الوضعية التنافسية 

 للمؤسسة و صعوبة تحقيق عائد على االستثمار بشكل مقبول.
تنافسية  تراتيجيةاس: هنا يوضح لنا بصنال على المؤسسة أن تقوم باختيار التنافسية االستراتيجيةإقرار  -ثانيا

محددة من اجل تحقيق المي ة التنافسية و في هذا الخصوص حدد وضعيتين تنافسيتين فقط تختار بينهما 
المؤسسة لتحقيق مي ة تنافسية و هما قيادة الكلفة أي اكتساب مي ة تنافسية من خالل تحقيق اقل التكاليم 

ا  صفة خدمة المنتس و ذات قيمة في نظر اإلجمالية أو التميي  أي اكتساب المي ة التنافسية من خالل إبر 
بين االستراتيجيات سوف تكون عالقة في الوسط. و يؤكد  استراتيجيةأن أي  Porterالعميل، و لقد أوضح 

Porter ن التي تتبعها فانال يتوجب عليها الحفاظ على نوع م االستراتيجيةن المؤسسة و بغف النظر على صب
 التكافؤ مع منافسيها.

عد : يجب أن تنظر المؤسسة إلى هذه المرحلة بصنها ليست مرحلة تنتهي بالتنافسية االستراتيجيةيق تطب -ثالثا
مدة معينة، بل أنها مرحلة مستمرة تقوم المؤسسة ب عادة تقييم القطاع الذي تنتمي إليال ووضعها التنافسي فيال 

 بشكل متواصل.
 مجاالت عدة يمكن توضيحها في الجدول التالي:و تجدر اإلشارة إلى أن تحقيق المي ة التنافسية لال 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .149-142، دار وائل للنشر و التو يع، األردن عمان، ص ص نظم المعلومات االستراتيجية: مدخل استراتيجي (: 2002) حسن علي ال وبي، (1)
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 : مجاالت تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسةII  .01 رقم جدول

 تحقيق التميزمجال  النشاط
 جودة المكونات و المواد األولية المطلوبة، التفرد بالمصدر و بصسعار اقل من المنافسين. الشراء
 سواء من الناحية الشكلية الجمالية أو من ناحية قوة و جودة األداء أو سهولة االستخدام و الصيانة. التصميم
الي التقليل من الفائف في المنتجات و تطبيق مواصفات من خالل تقليل العيوب بقدر المستطاع و بالت التصنيع

 التصميم بما يضمن األداء الجيد عند االستخدام.
 سرعة تلبية أوامر الشراء و الثقة في القدرة على تسليم المنتجات في المواعيد المحددة. النقل و التسليم
العمل في نفوال العاملين، لتحقيق القدرة على تلبية برامس تدريب تهدف إلى تحسين األداء و بث روح  إدارة األفراد

 حاجات العمالء.
 المعرفة الدقيقة و اللحظية لحاجات و روبات العمالء. نظم المعلومات
 تحسين استقرار المؤسسة و سمعتها التجارية من خالل تمتعها باالستقرار و الثبات. اإلدارة المالية
 تسويقية ناجحة.  استراتيجيةلكل من المؤسسة و منتجاتها من خالل  تحقيق اسم تجاري  التسويق
تقديم خدمة ما بعد البيع للعمالء في شكل معلومات عن المؤسسة و منتجاتها و خدمات ما بعد البيع بشكل  خدمة العمالء

  يضمن والئهم و استمرارية العالقة معهم.
، ترجمة تيب توب لخدمات التعريب و الترجمة، شعبة االستراتيجيةاإلدارة  (:2009)جيمال كراج، روبرت جوانت،  المصدر:

 .91العلوم االقتصادية و اإلدارية، دار الفاروق للنشر و التو يع، القاهرة، ص 
 

  من خالل الجدول أعاله نستخلص أنال ب مكان المؤسسة تحقيقها لم ايا تنافسية من خالل التمّي  في مجاالت
عديدة عند قيامها بمجموعة من األنشطة  و المتمثلة في كل من الشراء، التصميم، التصنيع، النقل و 

تويات و الخدمات و تحقيق مسالتسليم، التسويق،..الخ  و هذا من خالل تطوير أساليب و طرق إنتاج السلع 
أفضل من الناحية الكمية و النوعية في جميع األنشطة التي تقوم بتصديتها و تحسين األداء و تحقيق الكفاية 

 تسويقية فّعالة بهدف إرضاء العمالء. استراتيجيةو الفعالية و انتهاج 
  مجاالت تنافس المؤسسة و استراتيجياتها التنافسية :الثانيالمطلب 

تمثل التنافسية تحديا مت ايد الخطورة يتطلب من المؤسسات المعاصرة مراجعة شاملة ألوضاعها التنظيمية    
و قدراتها اإلنتاجية و أساليبها التسويقية، و إعادة هيكلة و ترتيب تلك األوضاع، و تفعيل استثمار ما لديها من 

 لضغوط المت ايدة من المنافسين من مختلم أنحاءالموارد بهدف بناء و تنمية قدراتها التنافسية بما يواكب ا
العالم. و تجدر اإلشارة إلى أن حسن اختيار ميادين التنافال يعتبر من النقاط الهامة في تحقيق المي ة التنافسية. 

لمؤسسة ل التنافسية المتاحة االستراتيجيةو يهدف هذا المطلب للتطرق إلى مجاالت التنافال و إلى معرفة 
 يد المنافسةلمواجهة تهد
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    : مجاالت التنافس بين المؤسساتاألولالفرع 

أصبح امتالك و تطوير المي ة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى المؤسسة االقتصادية لتحقيقال في ظل التحديات    
التنافسية الشديدة للمناخ االقتصادي الجديد و على هذا األساال فان هناك مجاالت عدة للتنافال بين المؤسسات 

 (1) تتمثل في:

المؤسسات على اختصار الوقت في كل العمليات خاصة تلك يجري التنافال بين : التنافس بالوقت -أوال
المرتبطة بالدورة )إمداد، تموين، إنتاج، تسويق(، و اختصار الوقت بين كل ابتكار و تقديم منتوج جديد، أي 
تقليص دورة حياة المنتوج، و على هذا األساال أصبح الوقت مورد من موارد المؤسسة، و عامال مهما، و اخذ 

و لذا فقد أصبحت المؤسسات ترتك   (2)( ،Juste A Tempsيجيا مثل ما هو معمول بال في نظام )بعدا استرات
لمؤسسة، و ا الستراتيجيةعلى ما يسمى "بتسيير الوقت االستراتيجي" الذي يعتبر الوقت كعامل نجاح و مورد 

 يرتك  على ثالث عناصر أساسية هي:
لتقليصال  ، الذي تسعى المؤسساتاالستراتيجيةو هو الوقت المستغرق التخاذ القرارات الوقت االستراتيجي:  -

بطريقة عقالنية، من اجل التكيم و التصقلم مع التغيرات السريعة للمحيط، و يتم ذلك باالعتماد على حجم 
عانة بالنصائح الستكبير من المعلومات، و التقييم السريع للحلول الممكنة، و اتخاذ القرار في أسرع وقت مع ا

ارات متالئمة و متوافقة مع القر  االستراتيجيةو اإلرشادات في ذلك، و الحرص على أن تكون هذه القرارات 
 ،و المخططات األخرى 

إن للمؤسسة العديد من التدفقات المتمثلة في تدفقات السلع القادمة من الموردين، و تدفقات  وقت اإلمداد: -
و المستهلكين، و التدفقات الداخلية، و تدفقات المعلومات، و تسعى المؤسسة المنتجات الموجهة لل بائن 

لتقليص و تسريع حركة مرور تدفقات اإلمداد أي تقليص وقت اإلمداد، ومن األساليب التي تعتمدها 
"اتجاه تسييري تتبعال المؤسسة إلنتاج  ( و الذي يعرف على انال:JATالمؤسسات لتحقيق ذلك نجد: نظام )

خدمات خالل اقل وقت ممكن، و بصقل تكلفة ممكنة، فهو نظام يهدف إلى اإلنتاج بكميات صغيرة،  سلع أو
و ضبط حركة اإلنتاج، و إتاحة نظام للعمليات بدون وقت عاطل سواء للوحدات أو العاملين أو ا الت أو 

                                                           

 .922، مكتب االستشارة و التطوير اإلداري، القاهرة، ص اإلدارة و تحديات التغيير(: 2001)( سعيد يال عامر، 1) 
و  ، مجلممممة االقتصممممماداآلثةةةةار المحاسةةةةةبية للمةةةةنهج اليابةةةةةاني فةةةةي إدارة اإلنتةةةةةاج: مةةةةةنهج المخةةةةزون الصةةةةةفري : (1880)عصممممام الممممدين مصمممممطفى،  )2(

 .02ص مصر،  كلية التجارة، جامعة عين شمال، القاهرة، ،2، ملحق2العدد  ،التجارة
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وب تعتمده المؤسسات من فهذا النظام يعتبر كصهم أسل (1) لتسليم السلع و الخدمات لل بائن و المستهلكين".
 ،اجل تقليص وقت اإلمداد و تدعيم قدرتها في مجال التنافال بالوقت

في ظل التنافسية السائدة لجصت المؤسسات إلى تسريع حركة التجديد، أي تقليص  وقت التجديد )االبتكار(: -
طريق التخطيط  عنوقت االبتكار و التجديد، روبة منها في تحقيق مي ة تنافسية في السوق، و يتحقق ذلك 

و التحكم الجيد في عملية تصميم و تطوير و طرح منتوجات جديدة في السوق، و التجديد الدائم لها. أي 
 التقليص في دورة حياة المنتوج.

: ما من شك فان الجودة تعد أهم سالح تنافسي للمؤسسة، و شرط أساسي لقبول أي التنافس بالجودة -ثانيا
بالسوق المحلية أو العالمية، و مصدر لتمي  المؤسسة، و ارتفاع قدرتها التنافسية، و منتوج بشكل عام سواء 

 (2) يتطلب التنافال بالجودة عدة مقومات أهمها:
 حاجات المستهلك هي أساال تصميم المنتجات. -
 جعل الجودة أهم أولويات اإلدارة العليا. -
 تنمية و تطوير ثقافة الجودة في المؤسسة. -
 تحفي  قوة العمل من اجل األداء المتمّي . اختيار و تدريب و -
 تصميم سليم للمنتجات، و تنفيذ سليم للتصميمات. -
 تطوير عالقة المؤسسة مع الموردين. -
 تبني فلسفة الجودة الشاملة بدال من مراقبة الجودة. -
 اإليمان التام بضرورة التحسين المستمر في ظل إدارة الجودة الشاملة. -
 اإلعالم و االتصال.استخدام تكنولوجيا  -

 

"قدرة المؤسسة على تخفيف التكاليم الوحدية إلنتاجها  : تعرف تنافسية التكلفة بصنها:التنافس بالتكلفة -ثالثا
حيث انال ال يمكن إعداد سياسة سعرية لمنتجات المؤسسة دون  (3)بنسبة اقل من المؤسسات المنافسة األخرى".

التحكم المستمر في التكاليم، بغرف ترشيدها و السيطرة على مستويات اإلنفاق، الن ذلك سيساهم في تخفيف 

                                                           

 .525، ص مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، إدارة اإلنتاج و العمليات في الصناعة و الخدمات: (1888)حمد سيد مصطفى، أ (1)
 .921مرجع سابق، ص  حمد سيد مصطفى،أ (2)

)3( CALABRE Sarge. (1997) : Filières nationales et marches mondiaux de matières premières, 

Economica, paris, p : 306. 
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 سعر تكلفة المنتوج، و بالتالي حرية اختيار األسعار المناسبة، ومن ثم  يادة هامش األرباح مقارنة بالمنافسين،
 .السيطرة على التكاليم استراتيجيةالكثير من المؤسسات المتمي ة تنافسيا تعتمد في ذلك على  (1)

: بهدف بناء مرك  تنافسي تتنافال مؤسسات القطاع الواحد حول الحصول على التنافس التكنولوجي -رابعا
الحصول  ات جديدة، واحدث تكنولوجيا اإلنتاج التي تسمح بتحسين و تطوير المنتجات القديمة أو طرح منتج

على م ايا تنافسية قائمة على أساال التكلفة األقل، و تقديم منتجات متميّ ة من خالل البحوث و االبتكارات 
الحديثة، و المعارف العلمية و براءات االختراع، حيث تشكل هذه األخيرة بعدا تنافسيا، و حاج ا يمنع دخول 

من اجل ذلك فالمؤسسات اليوم تعمل و بشكل مستمر على تتبع المؤسسات الجديدة كقوة تنافسية محتملة، و 
التطور التقني التكنولوجي الذي ال يؤثر على مكانتها و مرك ها التنافسي فحسب بل على السلوك المستقبلي 

 (2) ل بائنها و مورديها و منافسيها كقوى تنافسية، باتخاذ اإلجراءات الوقائية.
السعر أهم سالح تنافسي للمؤسسة، و من أسهل السياسات التي تلجا إليها  : يعتبرالتنافس باألسعار -خامسا

 (3) للتنافال، و لكن اعتماد المؤسسة على هذا المجال من التنافال يرتبط بمجموعة من القيود:
و يقصد بها سياسة الصرف المطبقة في الدولة و التي تقوم يتدخالن دورية ألجل تعديل  القوانين: -

ش، و تحقيق التوا ن التجاري، و توا ن مي ان المدفوعات، و بالتالي تتحكم سقم األسعار و الهوام
ي سياساتها ا فاألسعار  فهذه القوانين إذن تتحكم في حرية المؤسسات في تخفي ضاو رفع أسعاره

 (4)التنافسية السعرية،
حيث أن قدرة المؤسسة على تخفيف أسعارها، يرتبط بمدى قدرتها اإلنتاجية على  القدرة اإلنتاجية: -

 ،تلبية حجم الطلب الكبير الذي يرافق هذا االنخفاف في األسعار
و تعتبر أهم قيد يؤثر على تحديد أسعار المنتجات، حيث أن قيمة أسعار البيع  تكاليف اإلنتاج: -

 ،ترتبط بسعر التكلفة
و يقصد بها بنية السوق التي تنتمي إليها المؤسسة من  مي إليها المؤسسة:نوع السوق التي تنت -

حيث درجة المنافسة و عدد المنافسين، و الموردين و المستهلكين و ال بائن، حيث أن مستوى 
 ،األسعار يصخذ بعين االعتبار نوع السوق و العناصر المستهلكة لها

                                                           

لملتقى ات اضمن فعالي، مداخلة مقدمة مداخل التنافسية و استراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة العالمية( رابح بلقاسم، ميلود وعيل، 1)
   نوفمبر  10و  8يومي المنعقد الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 

 .11 شلم،، صاللية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة ، بك2010
)2 (NEZEYS Bertrand. (1994) : les politiques de compétitivité, Economica, paris, p : 05. 

(3 ) DAYAN Armand. (1999) : Marketing industriel, Vuibert, 4ème édition, p p 112-115. 

 .19، ص بقامرجع س( رابح بلقاسم، ميلود وعيل، 4)
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ر المنتوج بالمرحلة التي يمر بها، فالمؤسسة ال حيث يرتبط مستوى سع مرحلة دورة حياة المنتوج: -
تحتفظ بنفال المستوى لألسعار خالل كل مراحل دورة حياة المنتوج، بل إن لكل مرحلة المستوى 

 ،المناسب لها
و يعتبر قيد مهم لتحديد األسعار حيث أن حجم الطلب يتمي  بمرونتال مع تغير مستوى  الطلب: -

 ،ن تراعي ذلك في تنافسيتها السعريةاألسعار، لذا البد على المؤسسة أ
حيث يجب على المؤسسة أن تصخذ بعين االعتبار األسعار السائدة في  السعر المطبق في السوق: -

السوق، بالخصوص األسعار المنافسة، وذلك بدراسة و تحليل األسعار المنافسة، وردة الفعل اتجاه 
 .  أسعارها التي تقاال انطالقا من السعر التنافسي القديم

  من خالل ما سبق ذكره نستنتس أن في ظل المنافسة العالمية الشرسة، و تناقص األرباح، يتحتم على
المؤسسة األخذ بمجاالت التنافال كاستجابة لعالمية األسواق، و خدمة لمصالح المستهلك و ذلك من خالل 

سين القدرة يا و السعر بهدف تحمجاالت التنافال العديدة و المتمثلة في الوقت، الجودة، التكلفة، التكنولوج
 راتيجيةاالستالتنافسية للمؤسسات. و يمكن القول أن التنافال هو أساال نجاح و إخفاق أي مؤسسة، و إن 

التنافسية هي العملية التي تسعى من خاللها المؤسسة الحصول على مي ة تنافسية مؤكدة و مستمرة، بهدف 
 االستمرار.تضمن للمؤسسة البقاء و تصسيال مكانة راسخة 

 

 لمؤسسةلستراتيجيات التنافسية الالفرع الثاني: ا
أصممممممبح مممممممن المتطلبممممممات األساسممممممية لكممممممل المؤسسممممممات الحاليممممممة البحممممممث عممممممن الوسممممممائل و الطممممممرق بغممممممرف   

التحسممممممممين و التطمممممممموير لتممممممممتمكن مممممممممن البقمممممممماء و االسممممممممتمرار فممممممممي ظممممممممل تنافسممممممممية البيئممممممممة، و يعتبممممممممر تبنممممممممي 
التنافسممممية مممممن أهممممم العوامممممل المممممؤثرة فممممي تحقيممممق تكيممممم المؤسسممممة مممممع المتغيممممرات السممممائدة فممممي  االسممممتراتيجية

مجموعممممة متكاملممممة مممممن التصممممرفات التممممي تممممؤدي إلممممى تحقيممممق ميمممم ة تعممممرف بصنهمممما:" حيممممث أنهمممما  بيئممممة أعمالهمممما.

التنمممممافال ممممممن خمممممالل ثمممممالث مكونمممممات  اسمممممتراتيجية". و تتحمممممدد تنافسمممممية متواصممممملة و مسمممممتمرة عمممممن المنافسمممممين
 (1) أساسية و هي:

 :ع،...الخ.التو ي استراتيجيةالتسعير،  استراتيجيةالمنتس،  استراتيجيةو تشتمل  طريقة التنافس 
 :و تضمن اختيار ميدان التنافال، األسواق و المنافسين. حلبة التنافس 

                                                           

، مؤسسمممممممة شمممممممباب الجامعمممممممة و التنميةةةةةةةة المتواصةةةةةةةلةإدارة األعمةةةةةةةال االقتصةةةةةةةادية و العالميةةةةةةةة: مفةةةةةةةاتيح التنافسةةةةةةةية (: 1888) فريمممممممد النجمممممممار، (1) 
 .21للنشر، اإلسكندرية، ص 
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 :و يشمل األصول و المهارات المتوفرة لدى المؤسسة، و التي تعتبر أساال المي ة التنافسية  أساس التنافس
 المتواصلة و األداء في األجل الطويل.

ؤسسة ضمن إطار تهتم بخلق المي ة التنافسية للم التي االستراتيجيةالمؤسسة التنافسية هي تلك  ستراتيجيةاإن   
كن أن يتحقق ذلك من خالل التركي  على قطاع أعمال، منتجات، و قطاع األعمال الذي تعمل فيال، و يم

  ما بين التنافال أن نمي استراتيجيةعموما فانال يمكننا ضمن و  خدمات، منفعة سوقية محددة أو مستهلك معين.
ثالثة خيارات، كل نوع من هذه االستراتيجيات يتطلب خطوات مختلفة عن ا خر بحسب المستوى الذي تبنى 
عليال المي ة )منتس معين، سوق معين أو قطاع معين( و كذا الهدف االستراتيجي الذي على أساسال تسعى 

 (1): كا تي Porterو التي حددها  المؤسسة لتحقيق هذه المي ة باالستراتيجيات الثالثة
جين تكلفة التي تكون المؤسسة فيها اقل المنت االستراتيجيةو هي  ف:يلاالتكب الهيمنة الشاملة استراتيجيةأوال: 

في قطاع الصناعة و ذلك من خالل االستثمار األمثل للموارد و اإلنتاج بمعايير نموذجية و البيع باألسعار 
اءة أساليب و أدوات محكمة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكف االستراتيجيةالرائدة في السوق، و تتطلب هذه 

الحظة المستمرة للتكلفة بغرف خفضها، و رقابة صارمة على التكلفة و هامش الربح، و خفف العالية، و الم
تكاليم بعف الوظائم مثل: البحث و التطوير، اإلعالن و الترويس و ويرها. و تمتع المؤسسة بوضع ريادي 

مح للمؤسسة مواصلة سفي التكلفة يوفر لها حظا دفاعيا ضد المنافسين ا خرين، فالتكلفة المنخفضة للمنتجات ت
 الستراتيجيةاتحقيق األرباح أثناء اشتداد حدة المنافسة، كما أن الحصة السوقية الكبيرة للمؤسسة في ظل هذه 

تعني أن للمؤسسة قوة مساومة عالية مع الموردين. كما أن البيع بصسعار منخفضة سوف يشكل حاج ا أمام 
د المؤسسات التي يمكن أن تتحمل المخاطر في منافستها دخول ا خرين إلى الصناعة، و ذلك بسبب قلة عد
 و الدخول في الصناعة على أساال التكلفة األقل.

 كيف يتم تحقيق ميزة التكلفة األقل؟ 
هناك مجموعة من محددات رئيسية يمكن استخدامها في تحقيق مي ة التكلفة األقل بالمقارنة مع المنافسين 

 (2) و المتمثلة في:
 اقتصاديات الحجم؛وفرات  -
 وفرات منحى التعلم أو الخبرة؛ -

                                                           

 ( تم االعتماد على المراجع التالية:1) 
 .141-142ص ص األردن، ، دار وائل للنشر و التو يع، عمان، االستراتيجيةأساسيات اإلدارة  (:2005) مؤيد سعيد سالم، -
 .99، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التو يع، عمان، األردن، ص أبعادها االقتصاديةالعولمة و (: 2010)احمد اسعد عبد المجيد،  -

 .141، ص بقامرجع سالجنابي،  أميرةعالء فرحان طالب،  (2)
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 النسب المرتفعة الستغالل الطاقة؛ -
 تخفيف تكاليم األنشطة المرتبطة مع بعضها؛ -
 درجة مشاركة وحدات نشاط أخرى في استغالل الفرص المتاحة؛ -
 وفرات التكلفة المتحقق نتيجة التكامل الرئيسي؛ -
األول في السوق بغرف تحقيق وفرات في تكلفة البناء  استغالل عنصر ال من في حالة مي ة المتحرك -

 و االحتفاظ باسم العالمة؛
 تخفيضات التكلفة من خالل اختيار مواقع المصانع و مكاتب المؤسسات و المخا ن و عمليات الفروع. -

بدخول   Beryيعرف التماي  على انال "درجة اختالف المخرجات" بحيث يعرفال يز:االتم استراتيجيةثانيا: 
على  يةالتنافسية المنطو  االستراتيجيةالتماي  هي تلك  ستراتيجيةا و (1) المؤسسة أسواق جديدة بمنتجات جديدة.

االنفراد بخصائص استثنائية في السلعة أو الخدمة و بشكل يتم إدراكال من طرف المستهلك على انال شيء فريد 
جيا، وة، الجودة و المواصفات، المنافع أو الممي ات، التكنولو أو ممّي . و يتمثل التميي  في تصميم المنتس أو العب

التنافسية المؤسسات من تحقيق عائد على االستثمار  االستراتيجيةخدمة العمالء و وير ذلك. و تمكن هذه 
يفوق المستوى المتوسط في صناعة معينة بسبب وجود الوالء للعالمة التجارية من جانب العمالء و الذين تقل 

ي. إضافة إلى أن يتحملال المشتر  االستراتيجيةتهم للسعر، كما أن ارتفاع التكاليم الناتجة عن إتباع هذه حساسي
الوالء للعالمة يمكن أن يمثل احد الحواج  األساسية لدخول المنافسين الجدد للصناعة التي تنتمي إليها المؤسسة 

 استراتيجيةبالتميي . إن هذه األخيرة تؤدي دائما إلى معدالت عالية من الربحية بالمقارنة  استراتيجيةالتي تتبع 
 تضع حواج  أفضل للداخلين.  االستراتيجيةالتكلفة المنخفضة، إضافة إلى ذلك فان هذه 

 
 ؟ق ميزة التمييزحقتكيف ت 

 (2) لمتضمنة:تميي  ناجحة من خالل تحقيق عدد من األنشطة و ا استراتيجيةيمكن إتباع 

 شراء مواد خام جيدة بحيث تؤثر على أداء و جودة المنتس النهائي؛ -
 تكثيم جهود البحث و التطوير تجاه المنتس بحيث يؤدي إلى تقديم منتجات بخصائص أداء أفضل؛ -

                                                           
(1) GARIBALDI Gérard. (2008) : Analyse Stratégique, Eyrolles Editions d'Organisation, 

Troisième Edition, Paris, p  p 64-65. 

بدون طبعة،  ،االستراتيجيةالتفكير االستراتيجي و اإلدارة (: 2002)طارق رشيدي جبة، و  جمال الدين محمد المرسي، مصطفى محمود أبو بكر (2)
 .215-214الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص ص 
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 عملية التصنيع ترك  على تفادي العيوب في التصميم ألداء جيد من الناحية الهندسية؛ -
 للملفات و التسليم في الوقت المحدد؛إعداد نظام دقيق  -
 أنشطة تسويقية لخدمة المستهلك و مساعدتال في كيفية استخدام المنتس. -

إلى قطاع محدود من السوق المستهدف أو إلى مجموعة  االستراتيجيةتتوجال هذه  التركيز: استراتيجيةثالثا: 
الل ة تنافسية في السوق المستهدف من خمعينة من المستثمرين. و تسعى المؤسسة هنا إلى االستفادة من مي  

تقديم منتجات ذات أسعار اقل من المنافسين بسبب التركي  على خفف التكلفة أو تقديم منتجات متمي ة في 
بديلين، التركي  مع خفف التكلفة و  االستراتيجيةالجودة أو المواصفات أو خدمة العمالء... الخ. و لهذه 

 التركي  مع التماي .
  يز؟لتركا استراتيجيةتنافسية في ظل  كيف تتحقق ميزة 

ال التركي  هناك خطوتين رئيسيتين األولى متمثلة في تحديد القطاع الذي سوف يتم التناف استراتيجيةللدخول في 
فيال، و الثانية تحديد كيفية بناء مي ة تنافسية في القطاع السوقي المستهدف: و لتقرير أي القطاعات السوقية 

التركي  عليها فال بد من تحديد مدى جاذبية القطاع بناءا على معرفة حجم و ربحية القطاع، مدى شدة يتم 
دى التوافق للقطاع بالنسبة للمنافسين الرئيسيين و أخيرا م االستراتيجيةقوى التنافال الخمال في القطاع، األهمية 

 (1) بين إمكانيات المؤسسة و حاجات القطاع السوقي.
  من خالل ما سبق نستنتس بصن هناك استراتيجيات تنافسية يمكن للمؤسسة انتهاجها لمواجهة المنافسة الحادة

عن طريق سعيها لتحقيق  يادة في مستوى أدائها و أهدافها و أنشطتها بصورة أفضل مقارنة بمنافسيها 
ا و خدماتها بصقل يع منتجاتهقيادة التكلفة تعمل المؤسسة بتخفيف تكاليفها لب استراتيجيةحيث من خالل 

األسعار، و بالتالي السيطرة على مستوى األسعار بشكل أقل من المنافسين المتواجدين بنفال القطاع من 
أجل تنافسية مبيعاتها، األمر الذي يجعلها تكتسب مي ة تنافسية عن طريق تخفيف التكاليم. بينما تعتمد 

متمي ة و ذات مكانة خاصة مقارنة بالمؤسسات المنافسة و التميي  على تحقيق سلع و خدمات  استراتيجية
ار و على االبتك االستراتيجيةقد يكون هذا التمّي  على أساال الجودة، العالمة أو الخدمة و ترتك  هذه 

التركي   اتيجيةاستر التطوير في المنتس أو الخدمة بهدف تعظيم الربح و كسب المي ة التنافسية، و من خالل 
ة إلى التركي  على منتوج أو خدمة واحدة أو على عدد قليل و مترابط من المنتوجات أو تلجص المؤسس

الخدمات، أو التركي  على سوق ما و قد يكون التركي  على ج ء محدد من السوق أو في المنتوج أو 

                                                           
(1) GARIBALDI Gérard, op-cit, p 69. 
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يشبع  ليتم تحقيق المي ة التنافسية إما بتميي  المنتوج بشكل أفض االستراتيجيةالخدمة، و من خالل هذه 
حاجيات القطاع في السوق المستهدف أو من خالل تكاليم اقل للمنتوج المقدم لهذا القطاع السوقي أو 
بالتميي  و التكلفة معا. يمكن القول بان االستراتيجيات التنافسية تساهم في كسب المؤسسة لمي ة تنافسية 

 سة.المعتمدة من قبل المؤس يجيةاالستراتو تعمل على الحفاظ عليها، و لكن تختلم هذه المي ة حسب 
 

  و من خالل هذا العرف الموج  لالستراتيجيات المقترحة من طرفPorter  يتبين لنا أن سر الّريادة في
 نال:أالسوق هو التمّي ، إذ 

 ؛يدفع المؤسسة للبحث عن مواطن القوة لديها و استغالل مواردها المادية و البشرية على أحسن وجال -
 ؛ار على مستوى جميع وظائم المؤسسةبداع و االبتكيفتح مجال أوسع لإل -
ظرف  مني  في استراتيجيةداف يسمح للمؤسسات الناشئة التغلغل السريع في السوق و تحقيق أه -

 ؛قصير
ادة التميي  ال يعني عدم قدرتها على قي استراتيجيةيمكن اإلشارة إلى أن سعي المؤسسة إلى تبني  -

لتمي  و قيادة ا استراتيجيتيالتكلفة، و هذا ما أثبتتال المؤسسة اليابانية التي استطاعت الجمع بين 
 التكلفة.

تتفرع استراتيجيات أخرى من تلك القاعدية حيث نجد منها التي ال تظهر وجود المنافسة   Porterو حسب  
 (1)بشكل مباشر إال أن إتباعها يعبر في حد ذاتال عن مواجهة المنافسة و المنافسين و نذكر منها: 

مثل: التنويع، التدويل، التكامل )العمودي و  المرتبطة بحافظة األنشطة االستراتيجيةالخيارات  -
 األفقي(، التراجع عن االستثمار )االنسحاب أو االخرجة(.

مثل: استراتيجيات النمو )الداخلي و الخارجي(، االندماج و  الخيارات المرتبطة بتطوير المؤسسة -
 التعاون.

من تنافسية المؤسسة محليا إلى تنافسيتها دوليا :الثالثالمطلب   
لقممممممد أفممممممر ت المتغيممممممرات و التحمممممموالت العالميممممممة وضممممممعا جديممممممدا يتمثممممممل فيممممممما يمكممممممن اعتبمممممماره نظممممممام أعمممممممال   

جديممممد سممممممتال التنافسمممممية، التمممممي تعتبمممممر التحمممممدي الرئيسممممي المممممذي تواجهمممممال المؤسسمممممات و التمممممي تفمممممرف ضمممممرورة 
الدراسممممة الواعيممممة للظممممروف الجديممممدة و ممممما تنتجممممال مممممن فممممرص، و ممممما تفرضممممال مممممن قيممممود و مخمممماطر. و بممممر  
                                                           

 ، مجلةلمواجهة المنافسة: حالة المؤسسة الجزائرية التصاالت موبيليس االستراتيجيةالخيارات  (: 2001) عبد الوهاب بن بريكة، نجوى حبة، (1 ) 
 .01، ص 2001، ديسمبر 02جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ، اإلداريةو االقتصادية و  األبحاث
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موضممممموع التنافسمممممية علمممممى الصمممممعيد العمممممالمي ليصمممممبح ممممممن المواضممممميع األشمممممد جمممممذبا لكمممممل ممممممن المؤسسمممممات و 
الممممممدول، و بممممممات الكممممممل يسممممممعى للبحممممممث عممممممن مصممممممادر التنافسممممممية و سياسممممممات االسممممممتحواذ عليهمممممما، باعتبارهمممممما 

و مممممممن البممممممديهي أن  مممممممن أهممممممم مقومممممممات البقمممممماء، التفمممممموق و التمّيمممممم  فممممممي ظممممممل ظممممممروف المنافسممممممة الدوليممممممة.
ة االقتصمممممادية تنممممممي المنافسمممممة بمممممين المؤسسمممممات ممممممن جهمممممة، و تفمممممتح لهممممما أسمممممواقا جديمممممدة ممممممن جهمممممة العولمممممم

أخممممرى، و مممممع ظهممممور مجمممماالت جديممممدة للمنافسممممة لممممم تكممممن معروفممممة مممممن قبممممل، و يمّيمممم  ضمممممن هممممذا الصممممدد 
Porter :منافسمممممممة متعمممممممددة المحليمممممممات و المنافسمممممممة العالميمممممممة، ممممممممع  (1) بمممممممين نممممممموعين ممممممممن المنافسمممممممة الدوليمممممممة

اإلشمممممارة إلمممممى أن تنافسمممممية المؤسسمممممة فمممممي سممممموقها المحلمممممي ليسمممممت حجمممممة و برهانممممما علمممممى بقائهممممما تنافسمممممية فمممممي 
السممممموق الخمممممارجي، لكمممممون أن التنافسمممممية األجنبيمممممة ليسمممممت انعكاسممممما للتنافسمممممية المحليمممممة و همممممذا بفعمممممل و جمممممود 

سممممموق المممممذي يغيمممممر ممممممن القمممممدرات التنافسمممممية للمؤسسمممممات ممممممن  l’effet prismeمممممما يسممممممى بمممممصثر االنعكممممماال
 خممممممر، سممممممواء بالسمممممملب أو باإليجمممممماب حسممممممب طبيعممممممة السمممممموق الممممممذي تعمممممممل فيممممممال المؤسسممممممة و عليممممممال يمكممممممن 
القممممممول بممممممان انفتمممممماح المؤسسممممممة علممممممى السمممممموق األجنبممممممي و التجممممممارة الدوليممممممة يغيممممممر مممممممن الوضممممممعية التنافسممممممية 

 (2) للمؤسسة من خالل حالتين و هما:
 تواجال منافسة خارجية. مؤسساتال السوق المحلي حيث أن -
سواق األجنبية يمكن أن تمنح للمؤسسات المحلية فرصا جديدة لتحقيق أهدافها و حثها على التدويل. و األ -

 (3) في سياق ذي صلة يمكن التميي  بين نوعين من التنافسية:
ي و هي تلك التي تحدث في البيئة األصلية للمؤسسة، حيث تعتبر الم ايا التنافسية الت التنافسية المستقلة: -

تحو ها المؤسسات أكثر تكيم مع شروط المنافسة بفعل معرفتها الجّيدة للبيئة من جميع جوانبها، و خبرتها 
كانة عالية م الكبيرة في ذلك، كما أن الخصائص التي اكتسبتها المؤسسة مع مرور السنين تجعلها تحتل

في سوقها المحلي، و هذا ال يعني بصن المؤسسات التي ستدخل هذا السوق ستكون ضعيفة أو ستحتل 
مرك  الضعم أو موضع المنه م أمام المؤسسة المحلية، بل ستعتمد على نقاط قوتها التي تسمح لها مع 

في ظل االنفتاح العالمي مرور الوقت بالسيطرة على هذا السوق و منافسة المؤسسات المحلية، خاصة 
 لألسواق و عدم التمّيي  بين المستثمر األجنبي و المحلي من حيث الم ايا و االلت امات.

                                                           
(1) HAGEDOORN John, SCHAKENRAAD Jos. (1995) : l’entreprise à l’échelle de la planète, Revue problèmes 

économiques, n° 2415-2416, 15-22 MARS 1995, p : 22.  

(2) MOATI Philippe, op-cit, p : 176. 

(3) DELEERSNYDER Jean Marc. (1986) : Marketing international, 2ème édition, édition DALLOZ, p : 41. 
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 : فالبيئة األجنبية تضع مؤسسات البلد و تلك التي تتموضع فيال، في موقع أكثر مالئمةالتنافسية المنتشرة -
تحرير  و هذا ما توفره العولمة االقتصادية ولتطوير النشاطات المرتقبة بفعل تساوي الفرص و التهديدات 

التجارة العالمية من هنا نخلص إلى أن االنتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية الدولية، سيكون لال 
 (1)انعكاال يغير من تنافسية المؤسسات على مستويات ثالث و الذي سيتم التعرف إليها فيما يلي: 

 تنافسية مزيج المؤسسةالمستوى األول: تحويل  -أوال
إن تحويل المؤسسة لمنتجاتها أو خدماتها إلى األسواق الدولية، يتطلب م ايا تنافسية إضافية مغايرة لتلك التي 

 كانت بحو تها في السوق المحلي بسبب تدخل كال من:  
تبقى من  احيث يمكن تقييم التحويل المادي للمي ة التنافسية بصنها مرتبطة بقياال م التحويل المادي: -1

كفاءات المؤسسة عندما تتخلص السياسة السوقية عن سياقها الوطني. ضمن هذا السياق تؤكد بعف 
 (2)الدراسات بصن الم ايا التنافسية األكثر عرضة للتشويال متمثلة في: 

: و التي يمكن اعتبارها م ايا تنافسية خارجة عن مواصفات المنتس المزايا التنافسية ذات التمايز األفقي -0-0
العالمة، قنوات التو يع، خدمات ما بعد البيع،... الخ(، و يمكن لهذه المواصفات أن المنتس، )صورة 

تمنح للمؤسسة قوة كبيرة في سوقها المحلي بفعل السنوات الطويلة التي مارست فيها أعمالها في هذا 
تالي يمكنها صنع لنفسها صورة جديدة في أذهان المستهلكين بواسطة االستثمارات الضخمة السوق. و بال

في مجال اإلشهار و االتصاالت، و لكن هذه األمور وير متوفرة في السوق األجنبي. من خالل ما 
ول مرة إلى السوق األجنبي بصنها ال تحو  على ن المؤسسة عند دخولها ألصسبق يمكن أن نخلص ب

يا التنافسية السالفة الذكر، بل ستكون مجهولة من قبل جل ال بائن، خاصة إذا لم تكن مؤسسة الم ا
ن الم ايا التنافسية المكتسبة في السوق المحلي وير عملية، مما يجبرها  معترف عليها عالميا، و منال ف

سويقي صال التمن خالل االت على بذل جهودات معتبرة من اجل إعادة بناء صورتها في السوق األجنبي
و قنوات التو يع و خدمات البيع و جميع أنشطة التسويق و هو ما يستدعي أمواال طائلة قد ال تستطيع 

ؤثر على سعرها باالرتفاع فيصبح وير تالمؤسسة تحملها و توفيرها من جهة، و من جهة أخرى قد 
المؤسسة فتنافسي، و هذا ما يشكل خطر على مستقبل المؤسسة في ظل المنافسة العالمية الشرسة. 

يمكنها مواجهة صعوبات جمة للوصول إلى تسويق منتجاتها و خدماتها من جديد في األسواق األجنبية 
 انت بحو تها في السوق المحلي.و بالتالي يمكنها فقدان م اياها التنافسية التي ك

                                                           
(1) MOATI Philippe, op-cit, p p 173-178. 

 .102، إدارة التو يع، جامعة القاهرة، مرك  التعليم المفتوح، مجمول سنة النشر، ص التسويق الدولي( مصطفى محمود حسن هالل، 2)



  تنافسية المؤسسة دوليا و عالقتها بالذكاء االقتصادي.....................................صل الثانيالف
 

- 101 - 
 

.. .: هذه الم ايا متعلقة بمحتوى المنتس من جودة و تكنولوجياالمزايا التنافسية ذات التمييز العمودي -0-2
الخ هذه العوامل سهلة التحويل مقارنة بالم ايا التنافسية ذات التميي  األفقي، لكونها مكتسبة داخل 

 جودتال و تكنولوجيتال العالية فيمكن المحافظة على هذه المي ةالمنتس حيث هذا األخير إذا كان معترفا ب
 في جميع األسواق المتعاملة معها.

  و عليال فالتحويل المادي يمال بتنافسية المؤسسة في السوق األجنبي بالتدهور و االنخفاف بفعل اختالف
 مكونات البيئة التنافسية التي تنشط فيها المؤسسة.

سمممممية المؤسسمممممة بطريقمممممة ويمممممر مباشمممممرة إمممممما بالتحسمممممين أو بالتمممممدهور، يمممممؤثر علمممممى تناف عبةةةةةور الحةةةةةدود: -2
حسممممب مكونممممات البيئممممة األجنبيممممة و مممممدى قممممدرة المؤسسممممة علممممى التكيممممم معهمممما، و مممممن العوامممممل األكثممممر 

الحمممممممواج  علمممممممى التبمممممممادالت و سمممممممعر الصمممممممرف همممممممذه العواممممممممل تحممممممممل المؤسسمممممممة تكممممممماليم  (1)تمممممممصثيرا: 
الدوليممممممممة، فيصممممممممل المنممممممممتس إلممممممممى السمممممممموق األجنبممممممممي بصسممممممممعار إضممممممممافية كالنقممممممممل، الجمممممممممارك، المقمممممممماييال 

مرتفعممممة، و بالتممممالي انخفمممماف تنافسمممميتال فممممي السمممموق، و قممممد تقلممممل مممممن هممممذا التممممصثير مممممن خممممالل انتهاجهمممما 
لطمممممرق أخمممممرى القتحمممممام األسمممممواق األجنبيمممممة ممممممن ويمممممر التصمممممدير مثمممممل االسمممممتثمار المباشمممممر، الشمممممراكة، 

صممممرف فينصممممب تممممصثيره أساسمممما حممممول إمكانيممممة تحويممممل عقممممود التسمممميير، التممممراخيص إممممما بالنسممممبة لسممممعر ال
الميمممم ة التنافسمممممية السممممعرية حسمممممب ارتفمممماع و انخفممممماف سممممعر الصمممممرف لعملممممة ذلمممممك البلممممد مقارنمممممة بالبلمممممد 
األصمممملي. كممممما أن هنمممماك عوامممممل أخممممرى ت يممممد مممممن تنافسممممية المؤسسممممة فممممي السمممموق األجنبممممي، منهمممما ممممما 

ف المنتجممممات يكفممممي التعممممرف علممممى بلممممد حيممممث بالنسممممبة لممممبع l’effet made in « ،(2)«يسمممممى بمممممممم
 المنشص للحكم على تنافسية المنتس و جودتال.

 المستوى الثاني: تحويل عرض تنافسية المؤسسة -ثانيا
يتعلق األمر في هذا المستوى ب مكانية تحويل الم ايا التنافسية الوطنية إلى السوق الدولي باالعتماد على   

االختالف الدولي ألنظمة المنافسة، الن هذه االختالفات في البيئة قد تمارال تشويهات على القدرات التنافسية 
لمؤسسة ترجيح م اياها التنافسية حسب شكل للمؤسسة أو العكال قد تدعم نقاط قوتها، و هذا ما يحتم على ا

في القطاع الذي تنشط فيال و العناصر التي تعتمد عليها في التنافال، حيث نالحظ أن بعف األسواق المنافسة 
                                                           

 (1)MOATI Philippe, op-cit, p : 175. 

 يمكن االطالع على المراجع التالية: لالست ادة حول الموضوع (2)

 .مجهول دار و بلد النشر، التسويق الدولي(: 1882)عمرو خير الدين،  -

- CROUE Charles. (1999) : marketing international, imprimerie Duclot, 3ème édition, Belgique. 

  .و الدليل على ذلك نجد الحذاء االيطالي مشهور بجودتال عالميا، العطور و األ ياء النسائية بفرنسا و مالبال الرجال في انجلترا...الخ 
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ترك  فيها المنافسة على الجودة و الخدمة، و األخرى على السعر، فالمؤسسة التي تبيع منتجاتها بصسعار معقولة 
على قبول ال بائن لذلك السعر و المنتس، قد تجد صعوبة في تحويل هذه المي ة إلى في سوق ما و تعودت 

األسواق األجنبية األخرى التي قد يفضل  بائنها الجودة ما بعد البيع، و هذا ما يفقد المؤسسة تنافسيتها في هذا 
ا السوق، عند دخولها لهذ السوق تعتمد على الجودة و خدمات ما بعد البيع، و هذا ما يفقد المؤسسة تنافسيتها

و هذا ال يعني أن هذه المي ة ست ول تماما و لكن ستقل فعاليتها و تصثيرها على قرارات ال بائن في تلك األسواق 
و هذا ما يسمى بظاهرة عدم فعالية تحويل المي ة التنافسية بحيث أنها مرتبطة بالسوق المحلي فقط و ال يمكن 

 تجاو ها.
 لث: تحويل مستوى الوضعية التنافسية للمؤسسةالمستوى الثا -ثالثا
إن العمل في األسواق األجنبية يعني بصن المؤسسة ستواجال نوعين من المنافسين )محليين و أجانب( و بالتالي   

ف ن وضعيتها التنافسية قد تتعرف إلى تشويهات مقارنة بالسوق المحلي، مما يعني بصن الم ايا التنافسية التي 
ليها في السوق المحلي قد ال تكون كافية لمواجهة عرف المنافسين ا خرين الذين قد يلقوا قبوال كانت تعتمد ع

أكثر من قبل ال بائن، و باألخص المؤسسات المحلية التي قد تلقى الدعم و المساعدة من حكومتها من نواحي 
مستعملة الم ايا التنافسية ال متعددة، و هذا ما يصعب على المؤسسات األجنبية منافستها باالعتماد على نفال

سابقا في سوقها األصلي، بل يتطلب األمر تعديل عرضها التنافسي حتى يتالءم مع متطلبات السوق األجنبي 
)السوق الجديد( و معطياتال الخاصة، كما أن الدولة قد تكون مدعمة و محفّ ة لالستثمار األجنبي، و هذا ما 

ثل مع نظيراتها المحلية من حيث الضرائب و الرسوم/ توفير المعلومات، يعني معاملة المؤسسات األجنبية بالم
تسهيالت إدارية...الخ، وهو ما يعطي للمؤسسات نفال الحظوظ في النجاح، وما على المؤسسات سواء المحلية 
 اأو الدولية سوى استغالل الفرص المتاحة لها باستعمال كل ما لديها من مؤهالت و قدرات تنافسية و تكييفه

مع ذلك السوق حتى تكون المؤسسة قريبة من  بائنها. و بالتالي الوصول إلى تحقيق المردودية و األهداف 
المسطرة التي تسمح لها بتمديد و توسيع نشاطاتها في األسواق األجنبية و تحسين صورة عالمتها في األسواق 

 في المستوى من كل الجوانب )شكال واألجنبية من خالل تكثيم التعامل مع تلك األسواق و توفير منتجات 
 (1) مضمونا(.
 استراتيجيات الدخول إلى األسواق الدولية   :الرابعالمطلب 

أصبح الفكر االستراتيجي المعاصر مؤسال على بيئة عالمية متكاملة، مع اعتبارها أسواقا محتملة و فرصا   
ينبغي العمل على استغاللها بصورة عقالنية في شتى المجاالت، و تجنب تهديداتها و هو ما يتم من خالل 
                                                           
 (1)MOATI Philippe, op-cit, p : 175. 
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سسات الصدد أدركت الكثير من المؤ  إعداد استراتيجيات عالمية تنمي من قدراتها التنافسية العالمية. ضمن هذا
االقتصادية في السنوات األخيرة أن التركي  على سوق واحد ببلد واحد أصبح ال يضمن البقاء و االستمرارية و 
ذاك لشدة المنافسة بين المؤسسات القائمة فيال، كذلك عدم القدرة على الحفاظ على حصة السوق المعتادة الن 

لي تطوير المؤسسات و استمرارها يكون من خالل التفكير في تنويع األسواق و حواج  الدخول تالشت و بالتا
محاولة التواجد في أكثر من سوق و في أكثر من بلد، األمر الذي يدفع بالمؤسسات اللجوء إلى استراتيجيات 

 قصد اقتحام األسواق الدولية.   
 العالمية  االستراتيجيةالفرع األول: 

المؤسسة سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة، فهي محددة بقيود تدخل في سياق عالمي، من  استراتيجيةإن   
وجهة نظر األسواق، التكنولوجيات محيط المؤسسات الذي توسع بصفة معتبرة، باختصار البد من إعطاء أهمية 

تسابق نحو التنافسية إطار ال المبنية على هذه المتغيرات المستمرة في بيئة األعمال في االستراتيجيةأكثر للقرارات 
"بواسطتها يبحث المشروع  العالمية على أنها: االستراتيجية Porterو في سياق ذي صلة يعرف  (1)العالمية. 

كما  (2)،عن ربح مي ة تنافسية بتواجدها الدولي، إما بانتهاج التركي  أو تنسيق نشاطات متفرقة، أو االثنين معا"

التي من خاللها تحاول المؤسسة بيع منتجاتها في  االستراتيجيةتلك  في تعريم آخر بصنها: " Porterأشار 

فيمي  بين ثالث  Bartlett لممأما بالنسبة  (3). العديد من البلدان و تستعمل من اجل ذلك اقتراب عالمي متكامل"
 (4) العالمية و هي: ةلالستراتيجيتعاريم 
التي  موجهة نحو العالم، للبحث عن المي ة التنافسية استراتيجية: تعرف على أنها العالمية االستراتيجية -أوال

صنع على الصعيد العالمي، مع مراقبة مرك ية  ))Standardiséيستخرج ج ءا منها من التصميم لمنتوج منّمط 
 عالمية بحثة. استراتيجية بصنها Porterالتي يراها  االستراتيجيةللعمليات العالمية و هي 

ا  المرّك ة على بلد، و مبنية على الخيار أو االمتي االستراتيجيةوهي : استراتيجيات متعددة المحليات -ثانيا
الذي بحو ة المؤسسة من اجل تماي  منتجاتها، بغية تلبية حاجات محلية و اإلجابة على مختلم المصالح 

 الدولية. 

                                                           
(1)BOCQUET Rachel. (2001) : mondialisation et stratégies d’entreprises, revue sciences de 

la société, n° 54, p : 11. 
(2)HAGEDOORN John et  SCHAKENRAAD Jos, op-cit, p : 22.  

(3) Ibid. 

(4)HAGEDOORN John et  SCHAKENRAAD Jos, op-cit, p : 23. 
 La standardisation du produit est de Définir les caractéristiques essentielles d’un produit ou d’une prestation qui 

répondent aux attentes et besoins différenciés d’utilisateurs pour une même catégorie d’achat, en réduisant le nombre 

de spécifications techniques. 

http://www.decision-achats.fr/Definitions-Glossaire-Achats/Besoins-6523.htm
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ة بلدان بالتنسيق للعمليات الوطنية من خالل عد االستراتيجيةتتمي  هذه  عابرة الوطنية:  استراتيجية -ثالثا
موجهة لتحقيق اقتصاديات السلم المحقق في السوق الوحيد، مع االحتفاظ باالمتيا  من اجل اإلجابة على 

 المنافع و االفضليات الوطنية. و يمكن تلخيص أهم االستراتيجيات العالمية في الجدول الموالي.
 : مجموعة االستراتيجيات العالميةII  .02 رقم جدول

 السوق  اإلنتاج
 عالمي منطقة دولية وطني

متعددة  استراتيجية وطنية استراتيجية وطني
 الجنسية

 متعددة الجنسية استراتيجية
 شبال عالمية استراتيجية - منطقة دولية
  معقدة استراتيجية شبال عالمية استراتيجية - عالمي

Source : HAGEDOORN John et SCHAKENRAAD Jos, Commission de l'Union européenne, Rapport final 

FAST, DG XIII, 1994. 

أعاله بصن االستراتيجيات العالمية يمكن تصنيفها بالتميي  من جهة بين طبيعة السوق يتضح لنا من الجدول   
)وطني، منطقة دولية، عالمي( و من جهة ثانية بمكان اإلنتاج )وطني، منطقة دولية، عالمي(، و من خالل 

 هذا التقسيم يمكن للمؤسسة إتباع احد االستراتيجيات التالية:
 ( بالعمل في السوق الوطنية.Mono national)وطنية  استراتيجية -
( بالعمل في منطقة دولية )عدة أسواق( و اإلنتاج في عدة  Multi nationalمتعددة الجنسية ) استراتيجية -

 بلدان.
تاج اإلن( باإلنتاج في منطقة دولية و التعامل في السوق العالمي أو Semi mondial)شبع عالمية  استراتيجية -

 عالميا و التعامل في سوق دولية )بلدان متعددة(.
 عالمية معقّدة و تعني التعامل في السوق العالمي و ب نتاج عالمي. استراتيجية -

 الدولية األسواقالفرع الثاني: التدويل كخيار استراتيجي القتحام 

ية كوسيلة للدخول في األسواق الدولللمؤسسات أصبحت اليوم أمرًا واقعًا، و مآل منطقي  إّن عملية  التدويل  
دور يمية وبرو  متعاظم لويرجع ذلك لما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية واتصالية هائلة، وتكتالت إقل

 ، وتحرير واسع النطاق لالقتصاد و التجارة الدوليمة.المؤسسات
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 مفهوم التدويل -أوال
ن متعدد األبعاد بين مختلم جوانبال، بحيث أن هناك اختالف واضح بييعتبر مفهوم التدويل مفهوما اقتصاديا   

"عملية التوسع يرى بصنال:  Ruzzierالباحثين حول تحديد تعريم موحد لظاهرة التدويل،  فبعف منهم أمثال 

"عملية أو مراحل  و يرى البعف ا خر بصن التدويل: (1)،الجغرافي لألنشطة االقتصادية خارج الحدود الوطنية"

متتابعة تقوم على م يس من المهارات المختلفة التي تمتلكها المؤسسة أو التي تسيطر عليها، و التي تسمح لها 

 (2). باكتساب الخبرة تدريجيا في األسواق الدولية"

: "تطوير المنتجات و الخدمات للدخول نالأعلى مصطلح التدويل  يعرفانف Dubois And Kotler حسبأما 

"عملية تدريجية تشمل عدة مراحل للدخول في األسواق  :نالأكذلك يعرف التدويل على  (3)"،في األسواق الخارجية

 (4) .الخارجية"
 التعاريم السابقة يمكن القول بصن عملية التدويل تقوم بجعل نشاط المؤسسة نشاطا دوليا أي  من خالل

تتجاو  الحدود الوطنية أو االنتقال من السوق الوطني إلى السوق الدولي.  و صفوة القول يتبين لنا أن 
خبرة مرين، إما بالالمؤسسات ال تقتحم األسواق الدولية عشوائيا أو بطريقة وير مدروسة، بل البد من ت

 ا و نصيب من السوق المحلي، أو منالمكتسبة من خالل استغالل سوق لال خصائص متقاربة جغرافي
طرف وسطاء أو وكالء. فالتدويل عملية مكونة من مراحل متتالية تسمح للمؤسسة باكتساب الخبرة تدرجيا 

 في األسواق األجنبية. 
 المؤسسات تدويل مراحل -ثانيا
هناك درجات متفاوتة من ناحية االهتمام بغ و األسواق األجنبية، فهناك مؤسسات تفضل العمل في عمليا   

األسواق المحلية لما تمتا  بال من بساطة، و في المقابل هناك العديد من المؤسسات التي تروب في تطوير و 
ن جهة ، و تجنب المنافسة ماختبار منتجاتها خارج الحدود الوطنية، وذلك لهدف تسريح فائف اإلنتاج من جهة

                                                           
(1)AMABILE Serge, LAGHZAOUI Soulaimane et MATHIEU Annelise: Les stratégies de développement adaptées 

par les PME internationales : le cas de pme méditerranéennes, disponible à  partir du site d’internet 

:http://www.medeu.org/documents/MED4/Dossier3/AMABILE-LAGHZAOUI-MATHIEU.pdf, p4. Consulté le 20 

avril 2013 à 13 :08. 

(2 ) LAGHZAOUI Soulimane,  L’internationalisation des PME : pour une relecture en termes de 

ressources et compétences, disponible à partir l’adresse électronique : 

http://www.entrepreneuriat.auf.org/IMG/pdf/A4C11_FINAL.pdf, p 12. 

 (3)KOTLER Philipe et DUBOIS Bernard. (2006) : Marketing management, 12e Edition, Nouveaux 

Horizons, Paris 2006, P : 779. 

 (4) International Investment Perspectives 2007: Freedom of investment in a changing world, revue économique 

de L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques  l’OCDE, 28 septembre 2007, P : 200. 
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أخرى. و في هذا اإلطار، ف ن المؤسسات التي تتخذ قرار التدويل، عادة ما تمر بمراحل متواكبة، يمكن أن 
  نلخصها في الشكل التالي:

 حل عملية التدويلا: مر II  .04 رقم شكل

 
Source : PASCO – BERHO Corinne. (2002) : Marketing International, 4ème éd, Dunod, Paris, p : 33. 

 (1) من خالل الشكل السابق، يمكن حصر أهم مراحل التدويل في النقاط التالية:  
المعنية باألسواق الدولية، مكتفية بتغطية السوق  درجة اهتمام ضعيفة من قبل المنشآت أو المؤسسات -

  المحلية نتيجة للطلب المت ايد على السلعة؛
معاناة بعف المنشآت من وجود فائف من السلع التي لم يتم تصريفها في األسواق المستهدفة، األمر  -

ة )تجار الجملة عيالذي يدفعها لمحاولة تصريفها في بعف األسواق الدولية، من خالل بعف المنافذ التو ي
 أو التج ئة أو الوكالء ...( و في شكل طلبيات؛

                                                           
(1 ) PASCO – BERHO Corinne. (2002) : Marketing International, 4ème édition, Dunod, Paris, p : 33. 

 االهتمام فقط بالسوق المحلية

 تتلقى المؤسسة طلبية تصدير، و ال تبحث المؤسسة عن طلبيات أخرى 

 تقوم المؤسسة بتلبية تلك الطلبية )تقوم بعملية التصدير(

جغرافيا و ثقافياتقوم المؤسسة بالتصدير للدول القريبة   

 تتزايد خبرة المؤسسة في مجال التدويل

 تنتقل المؤسسة من التصدير إلى أشكال أخرى:

التراخي ،عقود االمتياز،عقود اإلدارة...-  

تتخطى المؤسسة تلك الدول القريبة جغرافيا و 
أخرى  لثقافيا و تنتقل إلى دو  

 تنتقل المؤسسة من العالمية إلى العولمة

 تنتقل المؤسسة من التدويل إلى العالمية
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نظرًا للت ايد المستمر في الفائف من السلع المنتجة، من قبل الشركات المعنية، تبدأ إدارة الشركات التفكير  -
ءة اجديًا في التصدير التجريبي إلحدى الدول المتقاربة معها ثقافيًا و اقتصاديًا، مما يكسبها خبرة و كف

 بالتصدير لهذه الدول؛
في هذه المرحلة من مراحل االهتمام باألسواق الدولية، تبدأ الشركات المعنية بدخول أسواق دولية عن  -

طريق وسطاء محليين، أو خارجيين معتمدين لشركات أجنبية أخرى، و ضمن تعاقدات أو ترتيبات تصخذ 
ناسبة صدير إليها. األمر الذي يفرف إجراء تعديالت مشكل االلت ام و االرتباط بتلك األسواق التي سيتم الت

في الم يس التسويقي على السلع التي سيجري تصديرها لألسواق الخارجية، بما يتناسب مع أذواق و 
 إمكانات و توقعات المستهلكين في تلك األسواق الدولية المستهدفة؛

ة تدعمها أكثر، كمنح تراخيص لجهات دوليتدرك المنشصة أشكااًل مختلفة للتواجد في األسواق الخارجية ل -
إلنتاج بعف السلع لديها في األسواق الدولية التابعة لها، مع اكتفاء الشركة األم بعائد التراخيص. و والبًا 
ما تقترن تلك التعاقدات و االتفاقيات بترتيبات لتصدير المهارات التسويقية، لتقديم الخبرات الال مة لتلك 

 و خاصة في المراحل األولى من التعامل بينهما؛الشركات المضيفة، 
في هذه المرحلة األخيرة، تت ايد قناعة اإلدارة العليا بصهمية اإلنتاج و التصدير لبعف األسواق الدولية،  -

باعتبارها أسواقًا مربحة للسلع التي تطرحها، و بالتالي يبدأ العمل الفعلي بالتعامل مع تلك األسواق 
ديد التسويقية العامة، و بصبعاد عالمية تتمثل مثاًل في: تح استراتيجيتهاكج ء هام من المستهدفة خارجيًا 

نمط دخول األسواق الدولية، تصميم منتجات و خدمات عالمية، تطوير برامس تسويقية كونية و القيم 
 بتحركات تنافسية على نطاق عالمي.

 

 (1) التالي: عملية تدويل المؤسسات على النحوكما يمكن إيجا  مراحل   
تبعة بصورة الم االستراتيجيةو هنا تقرر المؤسسة تدويل نشاطها مع تحديد األهداف و  اتخاذ قرار التدويل: -0

 مسبقة.
نظرا الستحالة قيام أي شركة بدراسة كافة األسواق العالمية و تسويق منتجاتها  اختيار السوق المستهدفة: -2

فيها، البد من اختيار بعضها بحسب أهميتها من ناحية الربحية و قدرتها المالية على الدفع و قلة المخاطر 
                                                           

 تم االعتماد على المراجع التالية: (1)
 .14، ص األردن، دار  هران للنشر و التو يع، التجارة الدولية(: 2002)محمد جاسم،  -
 .115-114ص ص ، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، التسويق الدولي (: 2001) هاني حامد الضمور، -
 .141-140، دار الوائل للنشر، عمان، ص ص التسويق الدولي (: 2001) رضوان المحمود العمر، -
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خارجية هناك ال و مالئمتها لنشاط الشركة و منتجاتها و من بين أهم المعايير المستخدمة في انتقاء األسواق
ثالثة معايير متمثلة في: النشاط المرتقب، مردودية السوق للمؤسسة و قابلية الدخول إلى السوق و المخاطر 

 الموجهة.
إن أول إشكال يواجال المؤسسة عند اتخاذها القرار بتدويل  اختيار طريقة الدخول إلى السوق األجنبي: -3

فبعد اختيار األسواق على المؤسسة أن تحدد أحسن  نشاطها هو طريقة دخولها إلى السوق المستهدف،
طريقة للوصول إليها و بشكل عام هناك اختالف بين الباحثين في عدد أساليب دخول األسواق الدولية، و 
من بين أهم األشكال األكثر شيوعا و استخداما في السوق الدولي نذكر التصدير بنوعيال المباشر و وير 

 تفاقيات التعاقدية.المباشر باإلضافة إلى اال
و هنا تقم المؤسسة المصدرة أمام عدة خيارات بشصن المنتجات التي  انجاز مخطط تسويقي دولي: -4

ستصدرها و يتعلق األمر بالقرارات ا تية: قرار تنويع أو تبسيط المنتجات، قرار تنميط أو تعديل المنتس، 
 قرار تميي  المنتجات.

ة أن تنظم عملها على المستوى الدولي وفق طريقتين رئيسيتين و يمكن للمؤسس اختيار طريقة التنظيم: -5
تتضمن الطريقة األولى إنشاء وحدة إدارية خاصة بالتصدير أما الثانية فتتمثل في إنشاء قسم بالنشاط 

 الدولي.
 

 الدولية  األسواق إلىالدخول  أساليب -ثالثا

هناك عدة استراتيجيات يمكن للمؤسسة االعتماد عليها قصد اقتحامها لألسواق الدولية، ومن أبر ها عملية   
 التدويل و الذي يضم األساليب التالية: 

: يعد الوسيلة األكثر سهولة للمؤسسات القتحام األسواق الدولية، حيث جل المؤسسات تبدأ التصدير -0
خالل قيامها بدور المصدر ثم التحول بعد ذلك إلى احد األشكال توسعها نحو األسواق العالمية من 

األخرى، فهي بمثابة المرحلة األولى لتحول المؤسسة نحو العالمية، وهو ما يتحقق إذا تمكنت المؤسسة 
من تطوير منتجاتها بالشكل الذي يجعلهما منتوجات ذات مواصفات تتناسب مع احتياجات ال بائن في 

كما أنها الطريقة األفضل للمؤسسات كونها ال تتطلب استثمارات كبيرة كما أنها تسمح األسواق الدولية، 
لها باكتساب الخبرة الدولية الال مة مع مرور الوقت. و يمثل التصدير اكبر نسبة من نسب تدويل 

 (1) النشاط الذي تعتمده المؤسسات و تجدر اإلشارة إلى أن هناك:
                                                           

 .20-18، مؤسسة وائل للنسخ السريع، ص ص التسويق الدولي (:1884) ( هاني حامد الضمور،1)
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 لمستوردين.: و يتم مباشرة مع اتصدير مباشر -
: باستعمال الوسطاء و يكون عن طريق منح رخص لوكالء معتمدين خارج تصدير غير مباشر -

الوطن و االستعانة بالمكاتب الدولية و المؤسسات المتخصصة لتو يع منتوجات المؤسسة في 
 الخارج،...الخ.

لمحلي ن السوق ا: تعتبر التراخيص احد األساليب التي تمكن المؤسسة من نقل إنتاجها مالتراخي  -2
ضاه اتفاق أو عقد بمقتإلى األسواق الدولية دون اللجوء إلى أي إنفاق استثماري، و تعرف على أنها: "

تقوم المؤسسة متعددة الجنسيات بالترخيص لمستثمر وطني أو أكثر )قطاع عام أو خاص( بالدولة 

ائد ث اإلدارية و الهندسية مقابل عالمضيفة الستخدام براءة االختراع أو الخبرة الفنية و نتائس األبحا

أو بعبارة أخرى هو ترتيب معين يتمكن بمقتضاه طرف أجنبي )المرخص لال( من  (1) .مادي معين"
شراء حقوق تصنيع منتس المؤسسة )المرخص( في موطنال )دولة المرخص لال( نظير أتعاب متفق عليها 
و عادة ما تكون في شكل مدفوعات نقدية تحتسب على أساال عدد الوحدات المباعة. قد يشمل 

ندسية و الصناعية و التدريب و أساليب ضبط الرقابة على الجودة، و الترخيص التصميمات اله
التصميم الداخلي للمصنع )أو المتجر( حيث يترتب على هذا العقد بالنسبة للمؤسسات المرخص لها 

 (2)حقوق وواجبات أهمها ملخصة في الجدول الموالي: 
 حقوق و وواجبات عقد الترخي  :II  .03 رقم جدول

 الواجبات الحقوق 

 حق استخدام االسم التجاري. -
 حق استخدام العالمة التجارية. -
 لعملية اإلنتاج.حقوق المعرفة  -
 حق استخدام براءة االختراع. -
 حق استخدام اسم الشركة. -

 يقوم ب نتاج سلعة مانح الترخيص. -
 تسويقها في مناطق جغرافية محددة. -
دفع مقابل مالي لحامل الترخيص مرتبط  -

 بحجم المبيعات المحققة من هذه المنتوجات.
 

 
 .54-59، ص ص مجهول دار و بلد النشر، التسويق الدولي(: 1882)عمرو خير الدين،  المصدر:

                                                           

 .112، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص الدوليالتسويق (: 1889)قحم،  أبو( عبد السالم 1)

 .54-59، ص ص بقامرجع سعمرو خير الدين،  (2)
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: يشبال حق االمتيا  الترخيص من عدة جوانب، و عادة ما يتم اعتماده من قبل المؤسسات حق االمتياز -3
الخدمية، فهو شكل من أشكال عقود التراخيص، لهذا نجد مؤسسات عالمية تمارال عملياتها الدولية 

و منال يمكن  Hiltonو فنادق  McDonaldsطاعم من خالل حق االمتيا  و منها على سبيل المثال م
قيام المؤسسة األم )صاحبة االمتيا ( ببيع حقوق محدودة الستخدام نال: "أتعريم حق االمتيا  على 

عالماتها من جانب )المتمتع بحق االمتيا ( و ذلك مقابل مبلغ مالي و حصة من أرباح المتمتع بحق 

هذا األخير يلت م بقواعد صارمة تحدد كيفية أداؤه للنشاط، فعندما تدخل شركة  (1). االمتيا "
McDonalds  في اتفاق امتيا  مع مؤسسة أجنبية، فهي تتوقع من هذه المؤسسات أن تدير مطاعمها

في أنحاء العالم، كما أن م اياها و عيوبها فهي  McDonaldsبنفال الطريقة التي تدار بها محالت 
 ا مع التراخيص.تقريبا نفسه

: هو احد مشروعات األعمال الذي يمكن أن يمتلكال أو يشارك فيال طرفان )أو المشروعات المشتركة -4
شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة، مع عدم اقتصار المشاركة على الحصة 

ة العالمات التجارية و المساهمة الفنيفي رأال المال، بل تمتد إلى اإلدارة و الخبرة و براءات االختراع أو 
الخاصة بعمليات اإلنتاج و المعرفة التكنولوجية و المساهمة كذلك في كافة عمليات و مراحل اإلنتاج و 

م في "عمليات إنتاجية أو تسويقية تتو بعبارة أخرى فالمشروعات المشتركة تعرف على أنها:  (2 )التسويق.

االستثمار فيها مؤسسة دولية تمارال حقا كافيا في إدارة المشروع أو دولة أجنبية، و يكون احد أطراف 

ة تمي ها عن األساليب السابقة هو إتاحة الفرص ما". و أهم العملية اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليال
للطرف األجنبي المشاركة في إدارة المشروع،  يادة عن المشاركة في رأال المال حيث نسبة ملكية 

 .(3) 15-25و لكنها عادة ما تكون بين  80 -10الدولية تتراوح بين المؤسسة 
: يتمثمممممممل فمممممممي قيمممممممام الشمممممممركات المتعمممممممددة الجنسمممممممية ب نشممممممماء فمممممممروع لإلنتممممممماج أو االسةةةةةةةتثمار المباشةةةةةةةر -5

التسممممويق أو أي نمممموع آخممممر مممممن النشمممماط اإلنتمممماجي أو الخممممدمي بالدولممممة المضمممميفة، تكممممون مملوكممممة لهمممما 
و بعبممممممممارة أخممممممممرى افتتمممممممماح فممممممممروع للمؤسسممممممممات فممممممممي الممممممممدول األجنبيممممممممة، و يعتبممممممممر أكثممممممممر  (4)بالكامممممممممل،

                                                           

 .298، ص بقامرجع س، االستراتيجية اإلدارةنبيل مرسي خليل،  (1)
 .282-285، ص ص اإلسكندرية، الدار الجامعية، الدولية األعمال إدارة(: 2001)قحم،  أبو( عبد السالم 2)

 .282، ص مرجع سابق، قحم أبوعبد السالم  (3)
 .110، ص مرجع سابق، قحم أبوعبد السالم  (4)
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االسمممممتثمارات تفضممممميال ممممممن طمممممرف المؤسسمممممات الكبيمممممرة رومممممم كونهممممما أكثمممممر مخممممماطرة و أكثمممممر تكلفمممممة و 
 (1)عادة ما يصخذ االستثمار المباشر احد الشكلين التاليين: 

 إنشاء فروع ذات ملكية تامة للمؤسسة في الخارج. -
 فروع مختلطة مع مؤسسات محلية في الخارج.إنشاء  -

 "مجموعة واسعة من العالقات التعاقدية التي تنشص من: تعرف على أنها: العالمية االستراتيجيةالتحالفات  -6

: "مجموع المؤسسات كما تعرف على أنها (2)"،مؤسسات متنافسة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف معين

 (3) .أهدافها، فهي منظور متماثل معالس و مشترك في المنافسة" التي تشكل تجمعات أو تكتالت لتحقيق
و تشير هذه التحالفات إلى اتفاقيات تعاون بين منافسين دوليين محتملين أو فعليين. بحيث أن المؤسسات 

 الدولية تصخذ بعين االعتبار عدة معايير عند اختيارها للشركائها في التحالم من بينها نذكر:
 ؛تنافسية إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقية لكال الطرفينامتالك لمي ة  -
 ؛مساهمات كل طرف متوا نة -
 ؛العالمية الم مع إتباعها راتيجيةاالستأن يتفق الطرفان على  -
 ؛ال قوي في المستقبل احتماال ضعيفاأن يكون احتمال تحول احد األطراف إلى مناف -
 ؛دال من منافستالمن المفضل التعاون مع الطرف ا خر بأن يكون هناك  -
 أن يكون هناك توافق بين الشركتين على مستوى اإلدارة العليا لكل منهما. -

: تعتبر احدث صورة المشاركة بين المشروعات متعددة الجنسيات و بين المصالح و عقود اإلدارة -7
 وعقود طويلة األجل يقدم فيها المالك المحليين، المشروعات " المشروعات المحلية و تعرف بصنها:

الوحدات و األصول اإلنتاجية مع االحتفاظ بالملكية في حين تتولى مؤسسات دولية مسئولية اإلدارة 

الشاملة و التشغيل و التسويق. كما تشير إلى إعطاء الحق لمؤسسة دولية ب دارة العمليات اليومية 

 ()4 إلحدى المشروعات في دولة أجنبية".

 

                                                           

 .28-29ص ص ، مرجع سابقعمرو خير الدين، ( 1)

 .28، ص نفس المرجع السابق عمرو خير الدين، (2)
(3 ) BAUMARD Philippe. (2000) : Analyse Stratégique, édition Dunod, Paris, p : 17. 

 .20، ص مرجع سابق الدين،عمرو خير  (4) 
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 المبحث الثالث: رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية من خالل نظام الذكاء االقتصادي

أصبح مصطلح التنافال و المنافسة ذو وقع متفاوت الدرجة و األهمية بالمحيط االقتصادي مما أجبر    
المؤسسة االقتصادية تحت وطصة المنافسة الشرسة على االهتمام بتموقعها بالمناخ التنافسي ب حكام سيطرتها 

رورة ملي شدة المنافسة ضعلى أسواقها و حصصها السوقية و مجابهة التغيرات الحاصلة على محيطها كما ت
تحسين المنتجات المقدمة تماشيا مع التطورات االقتصادية و التكنولوجية الراهنة، و في ظل كل هذه التطورات 
و التغيرات تنشط المؤسسة االقتصادية تحت ضغوط تنافسية متفاوتة الشدة مما يتطلب عليها تع ي  قدراتها 

بلد ا، الستغاللها في تنمية الفرص و الحصص السوقية داخل و خارج الالتنافسية بتهيئة و تتبع نقاط القوة به
المتمثل في  و كل هذا مقترن بنظام حديث النشصةالمنتس و التّكيم الفّعال مع المتغيرات المحلية و العالمية. 

فمن خالل هذا المبحث سيتم توضيح دور نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة الذكاء االقتصادي. 
 االقتصادية دوليا قصد تبيان العالقة الموجودة نظريا ما بين متغيري الدراسة.  

 ركيزة ضرورية لمؤسسات العصر الحاليالمطلب األول: الذكاء االقتصادي 

يوفر النظام االقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحديًا كبيرًا وخطرًا محتماًل   
موجودة في الدول النامية. إال أن هذا النظام في الوقت ذاتال خاصة تلك ال لدول العالم، أو باألحرى شركاتال، و

يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن االستفادة منال. فصهمية التنافسية تكمن في تعظيم االستفادة ما 
أن  ىأمكن من الممي ات التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل من سلبياتال. ويشير تقرير التنافسية العالمي إل

الدول الصغيرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات 
في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي. وسواًء اتفقنا مع 

هذا النظام، بصفتال إحدى حتميات القرن الحادي هذا القول أم ال، ف نال ال بد في نهاية المطاف من مواجهة 
 والعشرين.

 الفرع األول: تحديات المؤسسة االقتصادية في القرن الحادي و العشرين

تتسم بيئة األعمال الحالية بمجموعة من المالمح والسمات جعلتها تختلم عن أي بيئة أعمال سادت في فترة   
البيئة اليوم أنها تشهد تغيرات سريعة ومتنوعة شملت كل  منية مضت، ولعل أهم ما يمكن قولال عن هذه 

التغيرات وويرها تشكل في مجموعها تحديا للمؤسسات الباحثة عن البقاء والنمو، وتحتم  هذه، المجالت والجوانب
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عليها العمل بشكل جاد ومستمر. وفيما يلي محاولة لتلخيص أهم المالمح والسمات التي ترسم شكل بيئة 
  الية:األعمال الح
و همممممي تلمممممك الظممممماهرة التمممممي تسمممممود العمممممالم حاليممممما، وتتميممممم  بمجموعمممممة ممممممن العالقمممممات  :ظةةةةةاهرة العولمةةةةةةأوال: 

والعوامممممممل والقمممممموى، تتحممممممرك بسممممممهولة علممممممى المسممممممتوى الكمممممموني متجمممممماو ة الحممممممدود الجغرافيممممممة للممممممدول ويصممممممعب 
متعممممممددة، ومنتجممممممة  ثممممممار السمممممميطرة عليهمممممما، تسمممممماندها الت امممممممات دوليممممممة أو دعممممممم قممممممانوني، مسممممممتخدمة  ليممممممات 

ونتمممممائس تتعمممممدى نطممممماق الدولمممممة الوطنيمممممة إلمممممى المسمممممتوى العمممممالمي، لتمممممربط العمممممالم فمممممي شمممممكل كيمممممان متشمممممابك 
  (1) األطراف يطلق عليال القرية الكونية.

لقمممممد تحمممممول االقتصممممماد العمممممالمي بعمممممد  : تالتوجةةةةةه نحةةةةةو اقتصةةةةةاد المعرفةةةةةة و تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةاثانيةةةةةا: 
اقتصمممممماد ذي كثافممممممة عماليممممممة إلممممممى اقتصمممممماد ذي كثافممممممة رأسمممممممالية، ثممممممم جمممممماءت الثممممممورة الثممممممورة الصممممممناعية مممممممن 

التكنولوجيممممممة لتنقممممممل االقتصمممممماد إلممممممى مرحلممممممة اقتصمممممماد المعرفممممممة، وبالتممممممالي أصممممممبحت الغلبممممممة لمممممممن يعممممممرف، ال 
لمممممممن يملممممممك. وأصممممممبحت المعرفممممممة هممممممي المممممممادة الخممممممام، وعمممممماماًل مممممممن عوامممممممل اإلنتمممممماج، والنمممممماتس نفسممممممال. كممممممل 

تعتمممممد بدرجممممة كبيممممرة علممممى المعرفممممة فممممي اسممممتمرارها ونجاحهمممما، وأصممممبح مممممن المحممممتم عليهمممما المؤسسممممات اليمممموم 
ال كممممممان مصمممممميرها الفنمممممماء. متمممممما  اقتصمممممماد المعرفممممممة الممممممذي تعمممممممل فممممممي إطمممممماره يحيممممممث  أن تتطممممممور وتتحسممممممن وا 

 (2) حاليا بصمور عديدة من أهمها: ؤسسات االقتصاديةالم

يجمماد وتوليممد منتوجمم - ات فكريممة معرفيممة ووير معرفيممة جممديممدة تممماممما، لم تكن امتالك القممدرة على االبتكممار وا 
قناعًا للعم  ؛يلتعرفها األسواق من قبل، والمساهمة في خلق منتوجات أكثر إشباعًا وا 

جد المواد و المنافسممة في ظل اقتصمماد المعرفة ترتك  على المعرفة، فهي التي تصممنع القوة، وتوفر المال، وت -
 ؛الخام، وتفتح األسواق

يجاد  يتضمممممممن اقتصمممممماد - المعرفة قوى اقتصممممممادية جديدة، تدفع إلى االبتكار، والتحسممممممين الدائم المسممممممتمر، وا 
منتوجات جديدة، نظم إنتاج جديدة، نظم تسممممممممممممويق ابتكارية جديدة، طرق إشممممممممممممباع فعالة للعميل، أسممممممممممممواق 

                                                           

    على المراجع التالية:لالست ادة حول الموضوع يمكن االطالع 
 .219، ص 1889، مرك  التمي  لعلم اإلدارة و الحاسب، إدارة القرن الواحد و العشرينسعيد يال عامر،  -
 .02، ص 1889، دار قباء للطباعة، مصر، تطوير أداء و تجديد المنظماتعلي السلمي،  -
 .14، ص 1888، دار الجيل للطباعة، مصر، منظمة القرن الواحد و العشرينسيد الهواري،  -

 .89-81، ص ص  06، العدد:الباحث مجلة  ،الراهن األعمال بيئة تحديات ظل في للتسويق االستراتيجية األهمية: (2009أحمد باللي، ) (1)
ضممممممن ، ورقمممممة عممممممل مقدممممممة التسةةةةةويق االبتكةةةةةاري كمةةةةةدخل للتغييةةةةةر والتطةةةةةوير بمنظمةةةةةات األعمةةةةةال (:5009) ،محممممممد محممممممود ومجمممممدي طايمممممل  (2)

 00-55إدارة التغييممممممر ومتطلبممممممات التغييممممممر فممممممي العمممممممل اإلداري نحممممممو إدارة متغيممممممرة فاعلممممممة، جممممممدة السممممممعودية،  حممممممول الملتقممممممى اإلداري الثالممممممثفعاليممممممات 
 .911-910ص ص ، 5009مارال
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 ؛ ومناطق تسويقية جديدة

نما يراد برأفي ظل اقتصاد المعرفة ال يؤخذ كل عنصر بشري على أنال رأسمال بشري يعت - ال المال د بال وا 
البشمممري العناصمممر المفكرة والقادرة على االبتكار المسمممتمر الذي يكون المي ة التنافسمممية الوحيدة للمؤسمممسمممات 

 في صراعها من أجل البقاء ويطلق على مثل هذه النوعية من العنصر البشري عمالة المعرفة.

مجال التقني أفر ت واقعًا جديدًا يقوم على االتصال شهد العالم طفرات هائلة في الالتغير التقني: ثالثا: 
والتواصل المباشر من خالل األقمار الصناعية والبث الفضائي وشبكات المعلومات وترتب على ذلك أن العالم 
يعيش اليوم عصر المعلومات والمعرفة. وأفر  ذلك تقنيات جديدة في التعلم وأساليبال وفي بنوك المعلومات 

وترتب عليها ا دهار التعليم عن بعد، وسهولة الحصول على المعلومات والوصول إلى المعرفة  ومراك  البحوث،
 (1)دون عناء. 
يحضى العنصر البشري اليوم بصهمية كبرى في عالم األعمال، باعتباره أهم عامل  :يرأس المال الفكررابعا: 

مى أنهم هم الثروة وأصبح يطلق عليهم مسمن عوامل المنافسة، وبسبب هذه األهمية أصبح ينظر لألفراد على 
رأال المال الفكري، ويعتمد هذا المفهوم على أن اإلنسان هو أساال تكوين األصول الفكرية وليال المؤسسة، 
فبواسطة األفراد وما يمتلكونال من معرفة متراكمة ومهارات تستطيع المؤسسة تحقيق مي ة تنافسية تضمن لها 

 .مال الحاليةالنجاح والتمي  في بيئة األع
و الذي يتطلب التركي  على العمالء ورفع مسممتوى اإلنتاجية وتحسممين  األداء العالي في المؤسةسةات:خامسةا: 

دراك التنوع في قوة العمل،  الجودة، وا عطاء قيمة وأهمية عالية للموارد البشمممممممرية و يادة صمممممممالحيات العاملين، وا 
  (2). يةولية االجتماعؤ المس وااللت ام بصخالقيات العمل و

ن المؤسسمممممممة فمممممممي وقتنممممممما الحاضمممممممر تعممممممممل فمممممممي بيئمممممممة تتميممممممم  بسمممممممرعة التغييمممممممر صلقمممممممد بّينممممممما فيمممممممما سمممممممبق بممممممم  
و تواجممممممممممال تحممممممممممديات كبيممممممممممرة، و عليممممممممممال ال يمكممممممممممن للمؤسسممممممممممات االكتفمممممممممماء بالعمممممممممممل فممممممممممي السمممممممممموق المحلممممممممممي 
فقمممممممممممط، و إنمممممممممممما البمممممممممممد ممممممممممممن التفكيمممممممممممر دوليممممممممممما و عالميممممممممممما، و يمكمممممممممممن إضمممممممممممافة تحمممممممممممديات أخمممممممممممرى يمكمممممممممممن 

 (3)لعشرين مثمثلة في: للمؤسسة مواجهتها ضمن تداعيات العصر الحادي و ا

                                                           

، بنةةةةةاء أنمةةةةةوذج للمنظمةةةةةة المتعلمةةةةةة كمةةةةةدخل لتطةةةةةوير األجهةةةةةزة األمنيةةةةةة بالمملكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودية :(5002)محممممممد بمممممن علمممممي الرشمممممودي،  (1)
الفلسمممممفة فمممممي العلممممموم األمنيمممممة، جامعمممممة نمممممايم العربيمممممة للعلممممموم األمنيمممممة، كليمممممة الدراسمممممات العليممممما، قسمممممم العلممممموم ويمممممر منشمممممورة، تخصمممممص أطروحمممممة دكتممممموراه 
 .58، ص السعودية -اإلدارية، الرياف

 .033، ص مرجع سابق، محمد محمود ومجدي طايل  (2)

 .219، مرك  وايد سيرفيال لالستشارات و التطوير اإلداري، القاهرة، ص إدارة القرن الواحد و العشرين(: 1885سعيد يال عامر، ) (3) 
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 التكتالت االقتصادية اإلقليمية؛ -
 تكتالت و تحالفات الشركات العالمية؛ -
 سطوة الشركات متعددة الجنسيات؛ -
 ا ثار التنافسية لالتفاقية العامة للتعريفة و التجارة )الجات(؛ -
 ؛8000معايير الجودة العالمية اي و  -
 .تواكب مع مستجداتهاتكنولوجيا المعلومات و معضلة األخذ بها و ال -

ن هناك تحديات متعددة و متغيرات كثيرة تؤثر على المؤسسة عند تصديتها لنشاطاتها في عصر صنستنتس ب  
العولمة، سواء كانت محليا، إقليميا أو عالميا و من اخطر مخلفات العصر الجديد في مجال األعمال، برو  

الشركات و ذلك بدرجة كبيرة لم تكن معهودة فيما سبق، و هذا التنافسية كحقيقة أساسية تحدد فشل أو نجاح 
 يق الم ايا التنافسية. ما يفرف على المؤسسات العمل باستمرار من اجل تحق

إضافة إلى ما سبق التطرق لال يمكن ذكر التحديات و التوجهات المؤثرة على نشاطات المؤسسات في العناصر 
 (1) التالية:

 ة مذهلة )عصر العلم و التكنولوجيا(؛تطورات تكنولوجية و علمي -
 نهضة شاملة و سيطرة متكاملة للمفاهيم و األساليب المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات )عصر المعلومات(؛ -
 توجال شامل نحو اختراق الحواج  اإلقليمية و قيام سوق عالمي؛ -
 ير التجارة؛اتساق و تطور اإلمكانات التكنولوجية و التوجال نحو العالمية و حركة تحر  -

نخلص إلى أنال أصبح ضروريا على اإلدارات في مختلم المؤسسات أن تكون عالمية و تفكر عالميا بسبب   
هذه التغيرات المستمرة و ما يترتب عنها من نتائس بالنسبة للمؤسسات )فرص و تهديدات(. و أن المنافسة 

حد و تنافسية هي التحدي األكبر في القرن الوالالستحواذ على األسواق هي السمة الرئيسية و البحث عن م ايا 
 العشرين.

كما نالحظ بصن هناك حقائق يعيشها عالم االقتصاد و األعمال في شتى المجاالت )اقتصادية، سياسية،   
اجتماعية، تكنولوجية،...( و ما ينجم عنها من فرص متجددة و مخاطر و تحديات متجددة، فضال عن هذه 
                                                           

 .02قباء للطباعة والنشر و التو يع، القاهرة مصر، ص دار، الطبعة األولى، أداء و تجديد المنظمات تطوير(: 1889علي السلمي، ) (1)
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و في ظل المنافسة العالمية الشرسة، وتناقف األرباح يتحتم عليها األخذ  21في القرن  التحديات ف ن المؤسسة
كاستجابة   منال بعين االعتبار تحديات أخرى و التي من بينها ظهور ما يسمى بالمنافسة المعتمدة على عنصر

سواق، و خدمة لمصالح المستهلك ومنال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، و تتمثل أبعاد المنافسة لعالمية األ
 (1)على أساال ال من في مجموعة من العناصر أهمها: 

و يتم ذلك من خالل اختصار  (Time to Market): تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى األسواق -
 دورة حياة المنتس، بفعل ت ايد معدالت االبتكار و التغير التكنولوجي؛

تتمثل في القدرة المنقضية بين شراء المدخالت من  (Lead time): تخفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات -
تكاليم  ون، تخفيفالمواد و إنتاج المنتس النهائي و يترتب عن ذلك تخفيف المساحات المخصصة للمخ  

 اإلنتاج،...
 : تتمثل في  القدرة المنقضية بين طلبية العميل للمنتس و تسليمال إياه؛تخفيض زمن الدورة للزبون  -
: و هو حجر ال اوية لما يعرف باإلنتاج و التخ ين في الوقت تخفيض زمن تحويل أو تغيير العمليات -

يف لوطات اإلنتاج و من ثم تخفيف المرونة في مما يترتب عليال إمكانية تخف (Just in time)المحدد 
 عمليات التصنيع؛

: لتسليم المكونات الداخلة في عملية التصنيع و في كل مرحلة من االلتزام بجداول زمنية محددة و ثابتة -
 مراحل العملية الصناعية.

  ا يمكن االقتصادية، كممما سبق نجد أن بيئة األعمال بمالمحها الحالية تمثل تحديا كبيرًا للمؤسسات
اعتبار هذه التغيرات و التحوالت الحاصلة فيها بمثابة خريطة سياسية، اقتصادية، تكنولوجية و سوقية 
جديدة تحتاج لمن يحسن قراءتها و التكّيم معها بطريقة ذكية و مرنة، ترتبط فاعليتها بصفة كبيرة 

حقيق على الم ايا التنافسية  و القدرة على ت بالقدرة التنافسية للمنتجات و المؤسسات، و مدى حيا تها
النجاح، ولهذا فمن الضروري على المؤسسة االقتصادية الج ائرية أن تعي أهمية هذه البيئة وتسعى 

 يم والتصقلم معها، واتخاذ كافة اإلجراءات للتنبؤ بمتغيرات هذه البيئةبشكل جدي لدراستها من أجل التكّ 
ال دف اقتناص أكبر قدر من الفرص التي تقدمها هذه البيئة، وفي الوقت نفسمستقباًل واستباقها، وهذا به

                                                           

 .19، ص مرجع سابقنبيل مرسي خليل،  (1) 
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محاولة تجنب أكبر قدر من المخاطر التي يجلبها العمل في هذه البيئة، و كل هذا ال يصتى إال بتبنيها 
  لية الذكاء االقتصادي. 

 الفرع الثاني: أسباب التوجه العالمي للمؤسسة االقتصادية 

لعالمية و الكبيرة لم تعد تكتفي بالنشاط في بلدها األصلي، و حتى البلدان المجاورة فقط، بل إن المؤسسات ا  
أصبح تفكيرها عالميا بوضعها استراتيجيات عالمية و أهداف عالمية، و قد كان وراء هذا التوجال الجديد، العديد 

ه يال جذابا للنمو، و قد تصنم هذمن المستجدات و المتغيرات و األسباب، التي جعلت من األعمال الدولية بد
 (1)األسباب على النحو التالي: 

 البحث عن أحسن الشروط للعرف )تكاليم، تموين و تكنولوجيا(؛ -
 البحث عن أحسن الشروط للطلب )السوق، دخولال، حجمال و تنويع جغرافي(؛ -
 البحث عن أحسن وضعية تنافسية )الرد و الهجوم أمام المنافسة العالمية(. -

 (2) :يمكن تصنيفها باختصار فيما يليالمؤسسة االقتصادية نحو العالمية عوامل تدفع ب نال هناكأكما   

العوامل التجارية)ضيق السوق الوطني و تشبعال، تخصص المؤسسة، تعديل مبيعات المؤسسة و دورة  -
 حياة المنتس (؛

 العوامل الصناعية )البحث عن اقتصاديات السلم و خفف تكاليم اإلنتاج(؛ -
 عوامل المحيط؛ -
 عوامل الفرص )طلب دائم، إنتاج فائف، تحفي  المسيرين(. -

 الفرع الثالث: دوافع تبني المؤسسة االقتصادية للذكاء االقتصادي 

تعيش مؤسساتنا اليوم تحديات عديدة ابر  سماتها التبدالت السريعة، و االكتشافات المكثفة و اإلبداعات   
 يتغير فيال كل شيء إذ تتحول األسواق و تتطور التقنية و يتضاعم المنافسون، المتالحقة. ففي عالم اليوم الذي

و تصبح المنتجات متقادمة، و لم تعد المؤسسة تعمل في بيئة مستقرة بحيث يمكن التنبؤ بالمستقبل بسهولة 
تغيرات مووضع الخطط و الموا نات القريبة من الواقع، و أتى القرن الواحد و العشرين الذي تكاثرت فيال ال

                                                           
   (1)MUCCHIELLI Jean- louis, (1998) : multinationales et mondialisation, édition du Seuil, p p 135-155. 
   (2)BEHO Pasco, (2000) : marketing international, 3ème édition Dunod, paris, p p 26-29. 
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دخلت شركاتنا إلى القرن الحادي و العشرين فوجدت نفسها في البيئية و آثارها في منظمات األعمال. بحيث "

ياسية، ريطة س، هذا العالم يمثل خعالم تغير كثيرا عن ذلك الذي كان في الربع األخير من القرن العشرين"
اقتصادية، تكنولوجية و سوقية جديدة تحتاج لمن يحسن قراءتها و التكّيم معها في تعامل رشيق، و هو تعامل 

 (1) ترتهن فاعليتال لحد كبير بقدرة المؤسسة على تصميم و إدارة استراتيجيات التغيير.

إن ما تقدم يقودنا بوضوح نحو ضرورة إعادة النظر في أساليب و آليات التغيير و إدارة التغيير التقليدية، و   
البحث عن أساليب و آليات و تقنيات جديدة، قادرة على االحتياط و االستعداد و من ثم استيعاب أي تغيير أو 

 حديثة نظام الذكاء االقتصادي هذا األخير الذيتجديد يفرف أو تقرر هي إحداثال. ومن أهم و ابر  األساليب ال
أضحى ضرورة للمؤسسات و الدول في ظل تحديات العصر الحادي و العشرين و من أهم دوافع تبني المؤسسة 

 (2)االقتصادية لذات النظام يمكن ذكر: 

ذكاء ألسلوب الإن من أهم األسباب التي دفعت المؤسسات إلى اعتمادها  االنتقال إلى اقتصاد السوق: -أوال
االقتصادي هو انتقال اقتصادنا إلى اقتصاد السوق الذي يترجم بانفتاح السوق الج ائري على المنتجات و 
االستثمارات األجنبية، ارتقاء مؤسسة المعلومة و اقتصاد المعرفة، هذا ما يفرف على االقتصاد الج ائري حراسة 

ستغالل و بث المعلومة. و يمكن اعتبار هذا السبب هو فّعالة للمحيط الوطني و العالمي عن طريق جمع، ا
 السبب الرئيسي الذي ينجم عنال عدة أسباب أخرى.

ات التي تفرف على المؤسسة استعمال التكنولوجي سرعة التطورات التكنولوجية و العلمية و التقنية: -ثانيا
الجديدة و التي أهمها تكنولوجيا المعلومات و االتصال التي تشمل االنترنت، الهواتم النقالة، الحواسب السريعة 
إضافة إلى تطور استخدام اإلعالم ا لي و ويرها من التقنيات الحديثة. فالثورة التكنولوجية هي نقلة نوعية في 

ام و تطبيق معطيات العلم في كل ميادين الصناعة، إذ خلقت قدرة وير محددة على امتالك العناصر استخد
التقنية الضرورية لمعالجة البيانات و تو يعها، و استرجاع المعلومات و السيطرة عليها، و تخ ينها بكميات 

ات الجديدة لمؤسسة، فقد ويرت التقنيهائلة، و تحديثها و االستفادة القصوى منها باعتبارها من بين أهم موارد ا

                                                           

 يال سعيد تحرير التغيير، وتحديات اإلدارة كتاب ، ضمنالعربية للمنظمات التنافسية القدرة لتعزيز كمدخل التغيير (:2001مصطفى، ) أحمد سيد (1)
 .03، ص القاهرة اإلداري، والتطوير سيرفيال لإلستشارات وايد مرك  عامر،

 .49، الطبعة األولى، درا اليا وري العلمية، عمان، األردن، ص نظم المعلومات اإلدارية(: 1889ياسين سعد والب، ) (2) 
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التي أفر تها الثورة التكنولوجية بشكل جوهري حياة اإلنسان و عالم األعمال، مثلما ويرت شكل و مضمون 
 العلمية اإلدارية. 

 و من أهم خصائص البيئة الجديدة نذكر ما يلي:  تغير طبيعة البيئة: -ثالثا

لمبني على المنتس إلى الطلب المبني على الوظائم المتعلقة : إن انتقال الطلب من الطلب اتغير الطلب -
 بالمنتس يفرف على الصناعات إيجاد مهارات و قدرات جديدة للمحافظة على التحكم في نشاطها األساسي.

 اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي؛ -
 الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ -
 القوانين الجديدة لنشاط العولمة؛ -
 حاجة إلى التكيم مع قواعد السوق الجديدة؛ال -
حماية المؤسسة من التهديدات الخارجية الناتجة عن المؤسسات المتضررة من األ مة المالية و التي هي  -

 في بحث مستمر عن الفرص في البلدان النامية التي لم تتصثر بهذه األ مة؛
 البحث عن الفرص من اجل استغاللها؛ -
لعملية التي تسمح للمؤسسة بالتفاعل مع محيطها عن طريق القدرة على اليقظة، توفير الحلول التقنية ا -

 الضغط على السلطات العمومية مع إدراك المخاطر التي تترصدها؛
 رفع الحواج  الجمركية و بالتالي حرية االستيراد و ضياع السوق. -

 بني نظام التفكير في ت كل هذه األسباب و التحديات التي تم عرضها أدت بالمؤسسة االقتصادية إلى
الذكاء االقتصادي الذي يضمن لها البقاء و االستمرارية في ظل محيط التغير و عدم التصكد عن طريق 

 الرصد لكافة التغيرات و التحوالت الداخلية و الخارجية.

الموضحة في المجاالت  ضمنوضيح حاجة الدول وخاصة المؤسسات لنظام الذكاء االقتصادي تيمكن  و  
 :لتالياالشكل 
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 المؤسسات لنظةام ذكةةيحةاجة : II  .05 رقم شكل

 
Source: LECRIVAIN Gérard, Management des organisations et stratégies : Veille et intelligence 

économique, université du Littoral cote d’opale, (ULCO) , Nord-Pas-de-Calais, France, Dossier n°10, p 6 . 

Disponible dans le site suivant : http://www.managmarket.com/managementdesorg/dossier10-veille-et-

intelligence-conomique.pdf 

 

 (1) أو تكتيكية، يمكن أن تقسم كالتالي: استراتيجيةإن هذه الحاجات قد تكون  و

 لمهتمين ت ويد الموظفين انها محاجات تكتيكية مستعجلة الهدف إلى يمكن أن تصنم  و :حاجات تكتيكية
د يحاجات تكتيكية مستمرة تعتمد على فكرة ت و . وحاجات بالمعلومات السريعِة ولَتوليد الدخِل اإلضافيِ 

 ؛قاعدة منتظمة بالمعلومات التي يطلبونها على ؤسسةأقساَم مختلفة في الم

  مستعجلة تدعو إلى القرارات واإلدارة الجريئة  استراتيجيةحاجات  يمكن أن تكون  :استراتيجيةحاجات
أقل  ةاستراتيجيمبادرات تهدف إلى تدعيم مستمرة ، وأخرى دعم من ناحية تنمية األعمالال إلى يحتاجون و 
 .ؤسسةفي الم الاستعجا
 

 الذكاء االقتصادي نظام فّعال في خدمة المؤسسة االقتصادية  المطلب الثاني:
 ةالمعرف عمال مهام ودعم القرارات جودة تحسين إلى الحاجة بسبب كان االقتصادي الذكاء حقل ظهور إن  

مي ات تطبيق فما هي م. والتكنولوجي التنظيمي اإلداري  واإلبداع االبتكار ميدان في التنافسية القدرات وتع ي 
 نظام الذكاء االقتصادي بالمؤسسة؟ هذا التساؤل سيتم اإلجابة عنال ضمن فروع مطلبنا.

 
 

                                                           
     (1)SEWDASS Nisha, The implementation of Competitive Intelligence tools and techniques in Public Service 

departments in South Africa to improve service delivery: a case study of the Department of Home Affairs, University 

of Pretoria, April 2009 , p 34. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord-Pas-de-Calais
http://www.managmarket.com/managementdesorg/dossier10-veille-et-intelligence-conomique.pdf
http://www.managmarket.com/managementdesorg/dossier10-veille-et-intelligence-conomique.pdf
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 الذكاء االقتصادي نظام وظائفالفرع األول: 
مجموعممممممممممة نشمممممممممماطات اليقظممممممممممة و اإلنممممممممممذار المبكممممممممممر، الدراسممممممممممة و مكممممممممممون مممممممممممن الممممممممممذكاء االقتصممممممممممادي إن   

كنظمممممام لرصمممممد و مراقبمممممة بيئمممممة المؤسسمممممة الكتشممممماف الفمممممرص  يعمممممدالتلخممممميص، التمممممصثير و التمممممصثير المضممممماد، و 
و التهديمممممدات، كمممممما أنمممممال مبنمممممي علمممممى البحمممممث، التجميمممممع المنسمممممق، الممممممنظم و المسمممممتمر للمعلوممممممات بمختلمممممم 
أنواعها)علميمممممممة، تقنيمممممممة، اجتماعيمممممممة، تجاريمممممممة، نظاميمممممممة، ماليمممممممة و اقتصمممممممادية،...( ممممممممن مصمممممممادر مختلفمممممممة، 

و التكتيكيمممممة ذات القيممممممة المضمممممافة العاليمممممة لتسممممممح فمممممي  راتيجيةاالسمممممتورضمممممال األساسمممممي إنتممممماج المعلوممممممات 
النهايمممممة بخلمممممق و الحفممممماظ علمممممى الم ايممممما التنافسمممممية للمؤسسمممممة و بمممممذلك تعتبمممممر المعلوممممممات جممممموهر و عصمممممب 

 (1) وظائم الذكاء االقتصادي في العناصر التالية: إيجا و يمكن  نظام المعلومات.

 :وظيفة توليد المعرفة و الخبرة -أوال
 الاالستعم الجمع، خالل من منهما تتغذى أنها إذ المؤسسة، مال رأال يشكالن والخبرة المعرفة من كل إن   

 والممارسة تدريبال التعليم، خالل من اكتسابها تم محدد بشيء الواسعة المعرفة إلى تشيرف الخبرة أما والتقييم،
 وسعأ بمعنى شيء، أي انجا  على المؤسسة لقدرة المهمة العناصر تمثالن والخبرة فالمعرفة إذن (2) .العملية

  . واألهلية بالجدارة يسمى ما
 وتتطلب عنية،الم المؤسسة في والدراية المعرفة في حكموالت البحث في تتمثل االقتصادي للذكاء وظيفة أول  
   )3(:التالية بالعناصر اإللمام الوظيفة هذه

 ؛(المكتسبات)  المعرفة وحماية تحديد -

 للموجودين؛ بالنسبة إجمالية يقظة -

 .الخارجي والكسب الداخلي بالتطور يسمح بالمعرفة االوتناء -
 

دارة المشاريع.   دارة المعرفة و  إن التحكم المعرفة يسمح بتع ي  إنشاء وتطوير األفكار، خلق منتجات جديدة وا  ا 
 والتحكم فيها في المؤسسة تقوم على مبدأين كالتالي:

التالي في قاعدة البيانات، وب عندئذ تقوم بتخ ينهاتختار المؤسسة تقنين المعرفة بشكل منظم: إما أن  -
 تكون متاحة لجميع الموظفين في الشركة؛

                                                           
   (1)LEVET Jean-Louis, (2001) : l’intelligence économique : mode de pensée, mode d’action, édition Economica,  

Paris, P P 55- 90. 

 .365، ص الدار الجامعية للنشر و التو يع، اإلسكندرية ،نظم المعلومات: مدخل لتحقيق ميزة تنافسية" (،5005)فهمي حيدر، ،معالي (2)
    (3)LEVET Jean-Louis, op-cit, p 60. 
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في هذه الحالة تبقى المعرفة ضمنية، إذ  بين أعضاء الشركة تمنح امتياز لتبادل المعلوماتإما أن  -
 يتطلب على المؤسسة أن تكون لديها ثقافة التبادل، سهولة الحركة وكذا العمل باستخدام الشبكات.

لذكاء االقتصادي ، في كل الحاالت ااالستراتيجيتينق بين م ايا هاتين يتنسلفي الواقع كل مؤسسة تسعى جاهدة ل
تميي  كن يمو  عملية االبتكار واإلبداع. يثريوالمعلومات درة على تقسيم، جمع وحده ي ود إدارة المعرفة بالق

 (1) بمجموعة من المعايير، والموضحة كالتالي:توليد الخبرة والمعرفة وظيفة 

إن هذا المعيار يقتضي أن المؤسسات ال تملك دائما فكرة دقيقة : : تحديد وتقييم المعرفة والخبرةاألول المعيار
تسمان في الغالب بصفة خاصة ضمنية أو وير مقننة، يقود تومختصرة عن مهامها، ومن ثم المعرفة والخبرة 

نقصها في التقييم إلى انخفاف قدرة االبتكار في المؤسسة. وهذا المعيار يقوم على تحديد الموارد المعنوية في 
 المبيعات، خدمات ما بعد البيع، الخدمات اللوجستية تلم مجاالت المؤسسة )البحث والتطوير، اإلنتاج،مخ

 عامة.وبيئتها ال االستراتيجية...(، وتقييمها بمصداقية، مما تسمح للمؤسسة بمعرفة وتخمين أهدافها 

المعايير معرفة القواعد والقوانين و : والمعنويةقوانين ومعايير الملكية الصناعية  معرفة قواعد و: الثانيالمعيار 
ف حماية مواردها وير المادية )المهارات والمعار بسمح للشركة تالتي تحكم ملكية الملكية الصناعية والتجارية 

 والمهارات( والحد من خطر وقوع ضرر.

 ،لشركةل االستراتيجيةالمعرفة والخبرة من بين األصول : : قواعد السالمة واألمن الصناعيالثالثالمعيار 
تساهم في  يادة فعالية أعمالها، وتطوير أنشطتها واالستدامة. ويتم توفير سالمة وأمن المعلومات من  احمايتهم

خالل تنفيذ التدابير، القواعد واإلجراءات لحراستها ضد اإلجراءات وير المشروعة والممكنة من خالل تطبيق 
 ظ على سرية هذه المعلومات. برنامس التوعية لجميع الموظفين للحفا

الذكاء االقتصادي يعتبر أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات : تكنولوجيا المعلوماتتحكم في ال :الرابع المعيار
دارة المعرفة (TIC)واالتصاالت  لمثال، ، على سبيل اترانتاالنو لتسهيل تبادل وتقاسم المعلومات. ، لمراقبة وا 
 نة. مخاطر القرصالتعرف ليمكن أن تستخدم لنقل البيانات بصمان ودون التي خرى دوات األاألأداة من بين 

المعرفة يخلق التكاليم التي والبا ما تفرق بين إن التحكم في : الوعي لتكلفة المعلومات :الخامسالمعيار 
حديد ئل تخدمات مختلفة وحتى في مكاتب الشركة، مع األخذ بعين االعتبار تكاليم إدارة المعلومات وسا

الخرائط من التكاليم المرتبطة بمصادر )االكتتاب، وقواعد البيانات االستعالم، التو يع الداخلي، واتخاذ تدابير 

                                                           
      (1)LEVET Jean-Louis, op-cit, p p 63-66. 
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الحماية...( وهكذا ، وتحديد تكاليم نقص المعلومات أو المعلومات التي لم ذات الصلة ينبغي أن تؤخذ بعين 
 االعتبار. 

 المعرفة يف التحكم مع ءالبط تستل م االقتصادي الذكاء يؤديها التي الوظيفة هذه أسال إن الصدد، هذا في
  .ممكنة تنافسية مي ة ذات رابحة ورقة تكون  للمؤسسة التنظيمية الذاكرة أن توضح كذلكو  والدراية،
 وظيفة الكشف عن المخاطر، الفر  و التهديدات -ثانيا
إن الذكاء االقتصادي عملية إعالمية تسمح بتوقع الفرص و تقليل المخاطر و التهديدات التي تتعرف لها  

في حالة عدم اليقين. إذ يقوم بجمع البيانات و المعلومات عن البيئة الخارجية و الداخلية بشكل مستمر حيث 
اصلة و التي تتولد من التغيرات الح من خاللال تستطيع المؤسسة أن تحدد فرصها و التهديدات المحيطة بها،

في عوامل تلك البيئة التي تعيش في كنفها المؤسسات المعنية، لهذا يتوجب عليها أن تقوم بالبحث عن الفرص 
و السعي الوتنامها قبل فقدانها، و أن تحدد التهديدات التي يمكن أن تعرقل وصولها إلى األهداف المرجوة و 

أن نظام الذكاء االقتصادي يعمل على تحليل البيئة الداخلية حيث ه التهديدات. أن تتخذ وسائل الوقاية تجا
  Robinson و earceP عرفال كال من الذي SWOTالتحليل االستراتيجي  االعتماد على أداة والخارجية من خالل

 نتاج توافق ما بين نقاط القوة والضعم الداخلية والفرص لالستراتيجيةتشخيص وبشكل نظامي "  على أنها

 (1) ". والتهديدات الخارجية

 يمكن توضيح هذه الوظيفة من خالل المعايير التالية: و  

مكن استباق التهديدات والفرص التي تنشص في بيئة األعمال يتطلب الت: : التحكم في تقنيات اليقظةاألول المعيار
صادي تحديد يجب على الذكاء االقت ،اليقظة )التكنولوجية، التنافسية والتجارية والبيئية(من تقنيات وممارسات 

  . جميع التقنيات وبرمجيات اليقظة المتاحة في السوق واختيار األدوات المالئمة للقيام بهذه الوظيفة

 ية: أربع مراحل أساستستند دورة معلومات الذكاء االقتصادي على : : تطبيق دورة المعلوماتالثانيالمعيار 

 تحديد االحتياجات من المعلومات؛  -

 البحث وجمع المعلومات؛  -

 معالجة المعلومات )التحقق من صحة، والتحليل والتوليم(؛  -

                                                           
 SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.  

أداة تخطيطية للنجاح في التعامل مع البيئة المتغيرة، وهو تقييم يتفحص ظروف البيئة الداخلية والخارجية سواء كانت مناسبة أو وير  حيث تعرف على أنها
 مناسبة، وذلك من خالل نقاط القوة والضعم النسبي والفرص والتهديدات الخارجية والمستقبلية

 .105، ص مرجع سابق، حسن علي ال وبي (1) 
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 ألشخاص المعنيين. لنشرها  -

لمخاطر ال لمعالجة اأو سلوك جد فعّ  استراتيجيةإن استباق الخطر يعتبر : : استباق المخاطرالثالثالمعيار 
استشراف المخاطر يتطلب جهدا للكشم عن مصدر الخطر، ولذا فمن الضروري على  ، حيث أنتحققت التي

من خالل تعيين: قائمة بنقاط الضعم،  إرثال الالمادي عناصر منالمؤسسة أن توضع نظام دفاعي عن 
 واقع الهجوم ونتيجة الدفاع. إجراءات الحماية، نوع من االستجابة لهجمات محتملة، و

 وظيفة التنسيق بين األعوان و األنشطة -ثالثا
تعتبر هذه الوظيفة القلب النابف للذكاء االقتصادي بصفتها تسمح بالتنسيق بين مختلم اإلجراءات التي  

 يمكن الجماعي النهس ،Levet لم وفقاقامت بها الجهات الفاعلة الفردية من خالل مقاربة جماعية و متضافرة. و 
 :كالتالي متكاملين بمعنيين يتسم أن

 الثانية و. ةالمعرف وتو يع نشر يحدث التكنولوجي أو/و العلمي المجتمع داخل :المعرفة بتوزيع تتعلق األولى
 النهس مسد أن حيث االستراتيجيات، تنسيق ،جديدة ومهارات معرفة بناء على الفاعلة الجهات بقدرة تتعلق
 . الثاني النهس تنفيذ الحال بطبيعة يتطلب األول

 (1)يلي:  تنسيق االستراتيجيات، وتشجيع التفكير الجماعي، يفترف ماكما أن 

 وضع معنى للحوار والذكاء الجماعي؛  -

تحديد المعارف والخبرات التكميلية، سواء داخل الشركة أو بين الشركات )من حيث البحوث ومكملة  -
 التجارة،...(؛  التنمية، وسياسة اإلنتاج و

 ثقافة جماعية للمعلومات وتنفيذ دورات مسبقا لها؛   -

االستخدام العملي لمجموعة من المعلومات المفتوحة )معلومات المتاحة والمعرفة المقننة( ومعلومات  -
  ؛مغلقة )حقل المعلومات شبكة من االتصاالت...(

 القدرة على تعبئة األفراد والشبكات: ألنال ي يد التمسك بهذه السياسة. -

 

 الذكاء االقتصادي و يمكن توضيحها في الشكل الموالي: نظام لوظائم  اتتقسيم  cohenكما قدم   
 
 

                                                           
  (1)LEVET Jean-Louis, op-cit, p p 95-92. 
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 وظائف نظام الذكاء االقتصادي :II  .14 رقم جدول
  pro activitéالنشاط ال ائد  

  coordination التنسيق
 sécurisation األمن

  protection الحماية
  connaissance des besoins من المعلوماتالتعرف على الحاجات 

  animation et communication التنشيط و االتصال
   analyse et conception التحليل و التركيب

  information اإلعالم
   anticipation التوقع

Source : COHEN Corine, (2004) : veille et intelligence stratégique, éditions Lavoisier, 

France, p 108. 

من خالل الجدول أعاله يمكن القول بصن نظام الذكاء االقتصادي يملي عدة وظائم إذ يمكن تلخيصها فيما 
 يلي:

عن طريق االنتباه الجيد لما يجري في بيئة المؤسسة و بالتالي توقع التهديدات )المنافسة،  الوظيفة التوقعية: .1
التشريعات، تطورات األسواق...( و الفرص )التحالفات المحتملة، تصور منتوج جديد، التموقع في سوق 

 خارجي،...( و كشم الوضعيات المستقبلية.

ئم الذكاء االقتصادي، فيما أن أساال اليقظة و الذكاء هو تعد وظيفة قاعدية من وظا الوظيفة اإلعالمية: .2
 الت ود بالمعلومات فان هذه الوظيفة تقوم ب شباع الحاجات المعلوماتية.

: أي تحليل المعلومات المجّمعة بوسائل عدة من اجل استنتاج قيمتها المضافة الوظيفة التحليلية والتركيبية .3
 هيل عملية اتخاذ القرار.و تركيبها في شكل عناصر مهمة من اجل تس

االتصال مع أحسن مستلم للمعلومات المجّمعة و المحللة و المركبة من اجل  وظيفة التنشيط و االتصال: .4
 إعطائها اكبر قيمة و استغاللها أحسن استغالل و تنشيط شبكة التصثير لتسهيل تدفق المعلومات.

عملية البحث و ترتيب األفكار و سرعة : من اجل تسهيل وظيفة التعرف على الحاجات من المعلومات .5
 اتخاذ القرار.

 متمثلة في حماية اإلرث العلمي للمعارف و الممتلكات التكنولوجية و الصناعية. وظيفة الحماية: .6

 تعمل على التنسيق بين االستراتيجيات من اجل االختيار األمثل بينها. وظيفة التنسيق: .7
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 تحويل األنشطة للوصول إلى فائدة و قيمة اكبر للمعلومات. فالذكاء االقتصادي هو وظيفة األكثر نشاط: .8
 

  أهمية و أشكال نظام الذكاء االقتصادي في المؤسسة: الفرع الثاني
و االتصال و  يادة درجة االنفتاح االقتصادي جعل المنافسة  اإلعالمالتقدم الهائل في مجال تكنولوجيا  إن  

التقاط  نال يجب عليها معرفة تمثل بالحرب االقتصادية، أي كل شيء عبارة عن سوق، و بالنسبة للمؤسسة ف
عن طريق التحكم في  إالبنفال درجة توخي المخاطر المواجهة لها، هذا ال يتحقق  أمامهاالفرص المتاحة 
و  ألساسيةاي يسمح بوضع استراتيجيات ناجحة تستطيع الوقوف في وجال المنافسين، و المادة المعلومات الذ

ضرورية لكل مؤسسة مهما كان حجمها متمثلة في الذكاء  أضحتالتي البد منها في هذا المجال التي 
قتصادي ء االنظام الذكا أهميةو التحكم فيها و تظهر  االستراتيجيةاالقتصادي الذي يسمح بحماية المعلومة 

 يلي: فيمامؤسسات الناشطة في العصر الراهن لبالنسبة ل
 

 أهمية نظام الذكاء االقتصادي  -أوال
تتمثل المهمة الشاملة و الدائمة للذكاء االقتصادي في االستجابة إلى مختلم االحتياجات و النشاطات الدقيقة   

و الخاصة، فمختلم مراحل حياة و نمو المؤسسة ترتبط دائما باحتياجات خاصة للمعلومة فمثال: إنشاء 
، ليم التصنيع و اإلنتاج، ...الخالمؤسسة، انطالق منتس جديد، دخول منافال جديد في السوق، انخفاف تكا

فكل من هذه الوضعيات تقوم على معلومات مفيدة و خاصة. و التي تحتاج إلى بحث و استغالل في حدود 
 معينة بوضوح. و الشكل التالي يوضح البعد االستراتيجي للذكاء االقتصادي داخل المؤسسة االقتصادية.

 لماذا الذكاء االقتصادي في المؤسسة ؟ :II  .06 رقم شكل

 

 

Source: JAKOBIAK François, (2006) : L’intelligence économique, deuxième tirage, Editions 

D’organisation, Paris, p 173 

من أجل التحسني 
املستمر لتنافسية 

ةؤسسامل  

 توقع األسواق املستقبلية

 إستيعاب األسواق املستقبلية

 بث املعلومات داخل املنظمة بشكل صحيح
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ممممممن خمممممالل الشمممممكل السمممممابق يتضمممممح لنممممما أن الهمممممدف المحممممموري لممممممنهس المممممذكاء االقتصمممممادي فمممممي المؤسسمممممة   
همممممممو التحسمممممممين المسمممممممتمر لتنافسممممممميتها و المممممممذي يمممممممتم عبمممممممر مجموعمممممممة ممممممممن  Jakobiakاالقتصمممممممادية حسمممممممب 

الجهمممممود تتمثمممممل أساسممممما فممممممي توقمممممع األسمممممواق المسمممممتقبلية، اسممممممتيعاب اسمممممتراتيجيات المنافسمممممين، و أخيمممممرا بممممممث 
 (1) المعلومات داخل المؤسسة بشكل صحيح.

و  المنافسة و سرعة التكنولوجيا،فنظام الذكاء االقتصادي مهم جدا للمؤسسات االقتصادية في ظل اشتداد   
ما يصيب االقتصاد العالمي اليوم من جراء األ مة المالية العالمية الحديثة التي رفعت من مستوى التضخم في 
أهم دول العالم و هذا ما أل م المؤسسة في تلك الدول على البحث عن فرص في الدول األخرى خاصة منها 

 مالية بسبب تخلفها االقتصادي، و هنا تبر  أهمية الذكاء االقتصادي كونال يوفرالنامية التي لم تتصثر باأل مة ال
الحماية للمؤسسة االقتصادية من التهديدات الخارجية، و يمكنها من االستيالء على الفرص قبل منافسيها و 

دي بالنسبة اكذا التكيم مع القواعد الجديدة للسوق، و الشكل التالي يوضح بشكل أوسع أهمية الذكاء االقتص
 للمؤسسة االقتصادية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (1)MARTINET Bruno et  MARTI Yves Michel,  (2001), op-cit ,  p13. 

 



  تنافسية المؤسسة دوليا و عالقتها بالذكاء االقتصادي.....................................صل الثانيالف
 

- 128 - 
 

 لمؤسسةلالذكاء االقتصادي  اسهامات :II  .07 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : JAKOBIAK François, (2006) : l’intelligence économique, deuxième tirage, paris : éditions 

d’organisations, p 173. 

 

التحوالت البيئية الجديدة التي تعيشها المؤسسة االقتصادية، و التطور المستمر للتكنولوجيا و االندفاع في ظل    
نحو البحث المستمر لألنشطة ذات القيمة المضافة فتنافسية المؤسسات االقتصادية تتوقم على مدى قدرتها 

ها متعلقة بمحيطها و منال معالجتعلى استشعار التغيرات الخارجية و الحصول على المعلومات الضرورية ال
الة داخل المؤسسات و مجموع هذه النشاطات و أخرى تعبر على منهس الذكاء االقتصادي، حيث بطريقة فعّ 

كن للمؤسسات االقتصادية من الحفاظ على مكامن قوتها و حصصها السوقية و يساعدها على وضع نال يمّ أ

 ماذا يجلب الذكاء االقتصادي للمؤسسة

التكيف مع القواعد اجلديدة 
 للسوق

  محاية املنظمة من على الفرص الءياالست

 التهديدات

االنتقال من تطور الذكاء االقتصادي إلى -
 بناء نظام مخابراتي استراتيجي.

 ة.الصناعييكون توقعي : توقع التغيرات -
 يكون فعال : في دعم الفكر اإلستراتيجي-

.تكون استجابة: لتسيير األزمات 

الذكاء االقتصادي يقدم حلول تقنية 

عملياتية للتكيف مع ظروف كل مؤسسة 

للسماح لها بالتفاعل مع محيطها بتشغيل 

ليقظة، كسب التأييد فعالية ا

(Lobbying) و توفير لها الوعي من ،

 األخطار التي تهددها.

لذا يجب أن 
 يكون :

ختاذ القرارات ا حدة استخبارية وسيولة/سرعة و يف األنظمة املساعدة للتحليل و يفهذا ما يسمح خبلق يف املنظمة 
 اإلسرتاتيجية .
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المحتملة من جهة أخرى و التي من الممكن أن تخل  استراتيجيات للتصثير من جهة، و للتصدي للهجمات
 (1)بتوا نها. 

تطبيقات الذكاء االقتصادي تلعب دورا هاما في مساعدة المؤسسة االقتصادية على وضع استراتيجياتها إن   
المستقبلية و الوصول إلى تحقيقها، و استخدام هذا النوع من التطبيقات لمواجهة تحديات عالم األعمال، كما 

ين و يمكن توضيح ذلك في النقطت كن من دراسة المعلومات المتعلقة بمختلم المتعاملين االقتصاديين.تمّ 
 (2) التاليتين:

 راتيجيةاستإذ أن مقرر أو رئيال المؤسسة بحاجة إلى معلومات   المعلومة عامل منافسة بالنسبة للمؤسسة: .0
 تتعلق بصعمالال من اجل: 

 معرفة موقعال في السوق؛ -
 تحديد نقاط قوتال و ضعفال؛ تعريم و -
 اكتشاف الفرص؛ -
 تطوير المؤسسة؛ استراتيجيةتسيير  -
 إطالق منتجات و خدمات جديدة؛ -
 التموقع في أسواق جديدة؛  -
 التكّيم مع تطورات محيط و بيئة المؤسسة؛ -
 عقد الشركات؛ -
 تنمية و تطوير تصثيره؛ -
 الحصول على م ايا تنافسية. -

كم في المعلومة في إطار قانوني )الضغط، اتصاالت التصثير، استعمال إذن فنظام الذكاء االقتصادي يتح  
 االنترنت...(، و يجعلها كصساال يدفع بالمؤسسة إلى الّرقي و االستمرار.

                                                           
     (1) Institut des Haut Etudes de Défense National Association des Auditeurs Intelligence 

Economique, Groupe N° 1, Gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise, 

Juin 2007, p 13.   

 (2) Cyril BOUYEURE,  op-cit, p p 5-7. 
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إن حماية المعلومة هي رأال مال من اجل تطور و استمرار  من و حماية للمؤسسة:أالمعلومة عامل  .2
 تصال و التواصل بالطريقة التي تضمن لها حماية ممتلكاتهاالمؤسسة، فهذه األخيرة يجب عليها معرفة اال

 المعلوماتية من اجل: 

العمل بكل ثقة مع شركائها و مساعديها داخل المؤسسة، عن طريق وضع مجموعة من األجه ة و  .0.2
 اإلجراءات التقنية، اإلدارية، القانونية و التي تكون سياسة امن المؤسسة تعمل على: 

 التهديدات المحتملة؛ جرد المخاطر و -
حماية النظام المعلوماتي و المعطيات الحساسة لديها )المعرفة، نظام معلومات المؤسسة الخاص  -

 بالمحاسبة، المشتريات، التسويق...، ملفات ال بائن، المنتجات الجديدة...(؛
 وضع وسائل مادية للحماية الفّعالة؛ -
 إدخال بنود سرية داخل عقود العمل؛ -
 استمرارية النشاط في حال التوقم الخطير عن العمل أو حالة أ مة؛إقامة مخطط  -
 االختبار المنتظم للجها  الموضوع. -

 الترابط المنطقي و الواضح بين األفكار حول النشاطات و المشاريع و االستراتيجيات؛. 2.2

، المعلوماتالقدرة على الدفاع في وجال المنافسين المستخدمين طرق وير شرعية )قرصنة . 3.2
 التجسال االقتصادي، الت وير،...(

  مما سبق يمكن القول أن أهمية الذكاء االقتصادي تشمل كال جانبيال الهجومي )المنافسة(: يجعل المؤسسة
تتمتع ب رادة هجومية تعّبر عن قدرتها على السبق و التفاعل و الحرص على إيصال المعلومات المفيدة 

ب، إذ المهم اليوم ليال الحصول على المعلومات و إنما الوصول إليها قبل إلى المقررين في الوقت المناس
ا خرين فالمطلوب ليال فقط أن تكون األحسن بالنسبة للمنافسين و لكن أيضا إبعادهم إذا أمكن ذلك، و 
الجانب الدفاعي )الحماية( يفرف على المؤسسة أن تكون منتبهة لمبادرات منافسيها و توقعات شركائها و 

 ائنها و بالتالي اتخاذ االحتياطات الال مة. ب

و تختلم األهداف المرجوة من تطبيق الذكاء االقتصادي من مستخدم  خر، وير أن الغاية المشتركة بين   
هؤالء جميعا تتمثل في اكتساب الم ايا التنافسية و تصدر األسواق في سياق العولمة و تحرير المبادالت الدولية، 
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تطبيقات الذكاء االقتصادي بالنسبة لمختلم القطاعات و االجتماعية في االنتقال من مجرد كما تظهر أهمية 
بناء المؤسسة المعلوماتية في المؤسسة إلى تحليل األعمال عن طريق تجميع المعلومات عن العمليات التي 

 تقوم بها كالتسويق و البيع و أنشطة الخدمات و سلوك العمالء و أنظمة الموردين.

  القول أن آلية الذكاء االقتصادي تعد كصحد المقومات األساسية الداعمة لتنافسية المؤسسة  وةصفو
طريقة مثلى ب االستراتيجيةاالقتصادية من خالل البحث الدائم و المستمر عن كيفية استغاللها للمعلومات 
ا من خالل ترشيد بلية لهتضمن االستفادة القصوى منها و توظيفها توظيفا يخدم في النهاية األهداف المستق

و هذا ما الحظناه من خالل ما تم التطرق إليال بحيث أننا الحظ جيدا من  القرارات إلى ابعد حد ممكن.
 خالل الشكلين أعاله أهمية الذكاء االقتصادي في المؤسسة من خالل جانبيال الهجومي و الدفاعي.

 أهداف نظام الذكاء االقتصادي -ثانيا
 نظام حسب آراء المؤلفين و يمكن التطرق إلى أهمها كما يلي:لقد تعددت أهداف ال

 (1)في النقاط ا تية:  Jakobiakيمكن اختصار أهداف الذكاء االقتصادي حسب 
 توقع األسواق المستقبلية؛ -
 فهم استراتيجيات المنافسين؛ -
 النشر الصحيح للمعلومات داخل المؤسسة؛ -
 حماية الفرص التنافسية. -

 (2)أنال لنظام الذكاء االقتصادي ثالثة أهداف متمثلة في: يقول   Jakobiakلممممو في مرجع آخر 
 تنافسية النسيس الصناعي؛ -
 حماية اقتصاد المؤسسات؛ -
 تدعيم سياسة التصثير. -

 و االستراتيجيةفان هدف الذكاء االقتصادي يتمثل في إنتاج المعلومات  Besson et Possinأما حسب   
أي توفير  (3)التكتيكية ذات قيمة مضافة عالية قصد توضيح عملية اتخاذ القرار و نشاط المؤسسة أو الدولة. 

أحسن المعلومات و وضعها في أيدي متخذي القرار من اجل اتخاذ أحسن القرارات و ضمان أحسن المراك  
 التنافسية للمؤسسة.

                                                           
  (1)JAKOBIAK François . (2001), op-cit, p 65. 
  (2) Ibid.  

 (3)NIANG Thiendou, (2004) : Enjeux de l’intelligence économique, Ecole de Bibliothécaires, Archivistes, 

Documentalistes (EBAD), Université Cheikh Anta Diop, DAKAR,voir  le site : http://ebad.ucad.sn/forciir 
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الذي تم التطرق إليها في الفصل األول من دراستنا، يمكن  من خالل التعاريم المقدمة من قبل المؤلفين و  
 استنتاج أهداف متعددة لنظام الذكاء االقتصادي منها:

 تحسين تنافسية المؤسسة؛ -

 حماية ارث و نشاط المؤسسة و ضمان استمراريتها؛ -

 حماية اإلرث الوطني في بعديال التكنولوجي و الصناعي؛ -

 الحصول على معلومات قّيمة.السماح للمقررين و مسيري المؤسسة  -

مختلم األهداف و ويرها تؤدي إلى هدف واحد متمثل في تحقيق مرك  تنافسي ضمن تحديات العصر الحادي 
 و العشرين.

 

 أشكال نظام الذكاء االقتصادي في المؤسسة -ثالثا
 إن نظام الذكاء االقتصادي يصخذ أشكاال عديدة في المؤسسة يمكن ذكرها فيما يلي: 

 : مصلحة الذكاء االقتصادي تحت سلطة اإلدارة العامةII  .08 رقم شكل

 
Source : intelligence économique ; un guide pour débutants et praticiens. P 33. article disponible à partir le 

site :  www.madrimasd.org/.../socios.../intelligence-economique-guide-integral.pdf 

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن نظام الذكاء االقتصادي عبارة عن وحدة مستقلة لها عالقة مباشرة مع   
ما ك التعامل يكون دون وسيط و عراقيل بل يتم بصفة مباشرة. أيمختلم مصالح المؤسسة و اإلدارة العامة، 

 أن هناك للذكاء االقتصادي شكل آخر داخل تنظيم و هيكل المؤسسة يمكن التعرف إليال في الشكل ا تي: 
 
 

االدارة

التسويق المبيعات العمليات

وحدة الذكاء االقتصادي

المالية
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 : الذكاء االقتصادي من خالل وحدة عملياتيةII  .09 رقم شكل

 
Source : intelligence économique ; un guide pour débutants et praticiens. P 34. article disponible à partir le site :  

www.madrimasd.org/.../socios.../intelligence-economique-guide-integral.pdf 

( يوضح لنا أن الذكاء االقتصادي يتعامل بصفة خاصة مع مصلحة التسويق العتبارها 09الشكل رقم )  
 عالقة مباشرة مع اإلدارة العامة و مع مختلمعصب المؤسسة و الرابط بينها و بين ال بون و التي بدورها لها 

 المصالح األخرى للمؤسسة.
لكل منها وحدة ذكاء خاصة  أيكما أن نظام الذكاء يمكن أن يكون مو ع على مختلم مصالح المؤسسة   

يتحكم فيها الفرع الكبير و الذي هو منشط الذكاء االقتصادي و الذي يختص أيضا باإلدارة العامة. و الشكل 
 تالي يوضح ذلك.  ال
 
 
 
 
 
 
 

االدارة

التسويق

المبيعات العمليات

وحدة الذكاء االقتصادي
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 : الذكاء االقتصادي ضمن وحدات مختلفة في المؤسسةII  .10 رقم شكل

 
Source : intelligence économique ; un guide pour débutants et praticiens. article disponible à partir le site : 

www.madrimasd.org/.../socios.../intelligence-economique-guide-integral.pdf   

كما أن هناك وضعية أخرى للذكاء االقتصادي لتموقع النظام داخل هيكلة المؤسسة و ذات التموقع موضح   
 في الشكل التالي:

 المؤسسة داخل: موقع الذكاء االقتصادي II  .11 رقم شكل

 
Source : intelligence économique ; un dispositif de gestion de l’information stratégique, conférence club 

Intelligence économique du Clusir RhA, le 13 octobre 2010. Disponible le site électronique : www.clusir-

rha.fr/sites/defaut/files/upload/.../presentationie-1-13-10.pdf.    

االدارة

المبيعات

الذكاء 
االقتصادي

العمليات

منشط الذكاء االقتصادي

الذكاء االقتصادي

الذكاء 
االقتصادي المالية

السياسة العامة و استراتيجية المؤسسة 
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( نالحظ أن الذكاء االقتصادي هو من اختصاص السياسة العامة للمؤسسة التي 11من خالل الشكل رقم )  
تقوم بتحديد طرق التحليل االستراتيجي و تحديد سياسة الذكاء االقتصادي، هذا األخير بصفتال يعمل على 
تحديد طرق و أدوات اليقظة التي يجب أن تتواجد بكل مديريات المؤسسة، من اجل أن تجمع كل منها 

ومات المتعلقة بمجالها، و تتيقظ للبيئة المحيطة بها، و بالتالي نستنتس أن الذكاء االقتصادي يتموقع في المعل
 ضمن السياسة العامة للمؤسسة. أيقمة هرم المؤسسة 

 خطوات تطبيق نظام الذكاء االقتصادي -رابعا
، حيث 1890في نهاية العام  Gartnerما تم طرح مصطلح الذكاء االقتصادي من قبل مؤسسة األبحاث  أول  

المؤسسات االقتصادية باالستفادة من بيئتها التنافسية العالية من اجل الحصول على أفضل  Gartnerتنصح 
لشراء مكونات الذكاء االقتصادي األساسية. و أن تكون دائما على استعداد للحصول على التكنولوجيات  األسعار

الحديثة. و أن تستخدم الذكاء االقتصادي في مجال اإلدارة بمختلم مستوياتها و أقسامها و يتم ذلك باتخاذ 
 (1) :الخطوات التالية

 التنويع في طرق إدارة محفظة الذكاء االقتصادي. -
 إحداث التكامل بين الذكاء االقتصادي و متطلبات العمل. -
 إرساء ثقافة التعامل مع المعلومات و تحليلها لدى المستخدمين. -
 الذكاء. استراتيجيةتصسيال بنك معلومات يدعم  -

انطالقا من هذا، تجد المؤسسات نفسها في حاجة ماسة العتماد الذكاء االقتصادي في استراتيجياتها التطويرية 
 من اجل إحكام السيطرة على السوق المتمي  بالتنافال الدائم،  االستباقيةو التحسينية و 

التي يمكن و  رئيسية  عشر خطوات من الضروري أن تؤخذ بعين االعتبار عند تطبيق نظام الذكاء االقتصادي
 (2)كر كالتالي: أن تذ

 

 

 

                                                           

داسي الس، مقال منشور في مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد األول، معوقات مسايرة العولمة االقتصادية للدول العربية (:2004) منير نوري، (1)
 .99ص ي، الثان
الة ، رسالمالية دراسة حالة بعض االقتصاديات الناشئة األسواقالذكاء االقتصادي كخيار لتفسير عدم استقرار (: 2012) ،فاطمة ال هراء كباش (2)

 .140، ص2012-2011في العلوم االقتصادية، قسم العلوم المالية،  وير المنشورة، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
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 كسب اإلدارة التنفيذية التصييد وااللت ام للذكاء االقتصادي أو العملية لن تنجح؛ :1الخطوة 

 األهدافعن طريق وضع المبادئ،  : يتم تعيين مدير الذكاء االقتصادي، الذي سيقود العملية2الخطوة 
والتوجيهات الواضحة والموضوعية لوظيفة الذكاء االقتصادي، مهام المنافسة، مهارات ومصالح أعضاء الفريق 

 ق؛ت انتباه الفرييدون تشت
لتحديد من هم مستعملي نظام الذكاء االقتصادي، ( stakeholder) المصلحة أصحاب : تحليل سلوك3الخطوة

 ؟سيكون مستعمل ومتى سيكون مطلوبالغرف من احتياجهم للنظام، كيم 
 : تحديد الهدف، االتجاه والسياسات من المعلومات التي تم الحصول عليها في الخطوة الثالثة، وتوسيع4الخطوة 
 ؛التي يتم تسليمهامن الذي سينفعال النظام، والخدمات والمنتجات البيان 

لتي ا توجد بالفعل في المنظمة لدعم االحتياجاتلمعلومات، ما هي المعلومات التي لتدقيق إجراء : 5الخطوة 
 ؛الخطوة الثالثة، ويدعم التركيب الموجود إليصال هذه المعلومات في المنظمة تم تحديدها كما في

لعملية الذكاء  نقاط القوة ونقاط الضعم، الفرص والتهديداتفي تحديد  SWOTتحليل إجراء  :6الخطوة 
 االقتصادي؛ 

للقوة، الذي يمكن من خاللال معرفة العوامل التي يمكن أن تعيق عملية الذكاء  ميدانيتحليل  إجراء: 7لخطوة ا
 االقتصادي؛

 نجاح العملية؛التي تكفل  الحاسمةعوامل النجاح  تحديد: 8الخطوة 

أو تطوير نظام ذكاء اقتصادي ذو قدرة في المنظمة  إلنشاء تاستراتيجيااتخاذ قرار بشصن وضع  :9الخطوة 
 ؛واألساليب التي سيتم اتخاذها

األطر و  االستراتيجيات وتو يع المسؤوليات، لتقديمتحديد خطط العمل التي ستكون ضرورية  :11 الخطوة
 ال منية، وتقييم ومراجعة هذه األعمال؛

أنواع المؤسسات، واستعمال هذه الطرق المنتظمة  جميع المبينة أعاله يمكن أن تتبع في المذكورةلخطوات ا
 لتطبيق نظام الذكاء االقتصادي في المؤسسة يمكن أن تضمن نجاح العملية.
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 شروط فعالية نظام الذكاء االقتصادي بالمؤسسة -خامس
تصكد لقبل الشروع مباشرة في تطبيق نظام الذكاء االقتصادي في المؤسسة هناك عدة شروط يجب توفيرها و ا  

 (1)من جودتها من اجل ضمان الفعالية و االستمرارية متمثلة في: 
من اجل فعالية النظام يجب أن يكون المسيرين مقتنعين بفائدة المشروع و إرادة مسيري المؤسسات:  -1

 أهميتال للمؤسسة من اجل تفعيل كل طاقاتهم فيال؛

بدون هذه الرؤية لن يكون مفيدا الروبة في وضع المؤسسة:  استراتيجيةوجود رؤية واضحة حول  -2
 المؤسسة؛  استراتيجيةذكاء اقتصادي، هذا األخير مرتك  أساسا على مصلحة 

معظم المعلومات التي تستقبلها المؤسسة و يتبادلها العمال فيما بينهم تكون بشكل الوسائل البشرية:  -3
ة تعريم وظائفال في مدّون دي عن طريقوير رسمي، لذا فمن الواجب تطوير ثقافة الذكاء االقتصا

المؤسسة و اإلعداد المستمر للتقارير داخل المؤسسة، و هذا ما يسمح بانتقال المعلومة عبر مختلم 
المستويات التنظيمية دون احتكارها من قبل فئة معينة، إضافة إلى وجود مختصين في المعلومات و 

    الوثائق؛

غذية ت أهم شيء بالنسبة للذكاء االقتصادي فمن الضروري  تعد شبكات االتصالشبكات االتصال:  -4
التبادالت القائمة في الشبكات و معرفة المفيدة منها و تطبيقها، و تحسين االتصال بين الموظفين، 
فبنية الذكاء االقتصادي عليها أن ترتبط مباشرة بمديرية الممثلين لكل قسم من اجل تكريال الوقت 

 المالئم لال؛

: هذه األخيرة يجب أن تشارك بقوة في وضع نظام الذكاء االقتصادي، حيث تعد من سةمديرية المؤس -5
 المستفيدين األوائل من امتيا اتال، كما أن عليها اعتبار الذكاء كوظيفة إدارية يجب االلت ام بها؛

يجب على مؤسسة أن تضع أشخاصا مؤهلين و مختصين في جمع مصادر المعلومات و الوثائق:  -6
المعلومات، يتقنون التعامل مع الكم الهائل من المعطيات، و اختيار أحدثها، و التي تكون في عالقة 

المؤسسة، و أهدافها إلى جانب تنفيذهم للرسملة الذكية للمعلومات المتاحة سواءا  استراتيجيةمباشرة مع 
 رجية، إضافة إلى البث الجيد للمعلومة؛كانت داخلية أو خا

                                                           
(1)BOUADAM Kamel et  HAMMADI Mourad, (2010) : Veille stratégique et intelligence économique: comme 

perception d'une nouvelle approche pour la PME,  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي و رقة عمل مقدمة ضمن فعاليات
، 2010نوفمبر  10و  8للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، المنعقد يومي  الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية

.11-10، ص ص بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الشلم  
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 يتطلب تّبني منهجية خاصة و االعتماد اتيجيةاالستر جمع المعلومات المصادر المنهجية و التقنية:  -7
على وسائل منهجية محددة )تنظيم، إدارة المعارف...( و وسائل تكنولوجية )هندسة معالجة المعلومات، 

 وسائل البحث عبر االنترنت...(.

حيث يجب القبول بتسخير الوقت، و التحكم الجيد فيال الن السرعة أو التماطل في في الوقت: التحكم  -8
 التعامل مع المعلومات يمكن أن يؤدي إلى نتائس وير مرووب فيها؛

ير طصفالمعلومة تعطى لها قيمة أحسن عندما يكون المؤسسة للمؤسسة تالحد األدنى من الهياكل:  -9
ئم محددة بمعنى يجب إعادة تنظيم هيكل و بنية المؤسسة، عن مهيكل من طرف إطارات ذات وظا

 طريق إ الة الفواصل بين الوظائم لتخفيم من المستويات التسلسلية التي تعيق حركية المعلومة.

 و هذا بين مختلم الموظفين.روح جماعية قوية:  -11

 توفير وسائل و مي انية خاصة بالذكاء االقتصادي. -11
 

 كمدخل لحوكمة المؤسسة االقتصادي الذكاء الفرع الثالث:
مصطلح اقتصادي حديث نسبيا، يعني إخضاع   Governance Corporateمؤسساتتعتبر حوكمة ال  

ت ؤسسامالمساهمة للقوانين واألنظمة التي تفرف المراقبة والمتابعة وضمان أن تّتسم بيانات تلك ال المؤسسات
 المالية بصقصى درجات اإلفصاح والشفافية لحماية حقوق المساهمين. وممارساتها اإلدارية و

الذكاء االقتصادي نمط من أنماط الحوكمة يتجلى في خلق ديناميكية المؤسسة، على أساال االستراتيجيات   
القانونية الدفاعية والهجومية، داخليا وخارجيا. وتهدف هذه االستراتيجيات تنمية وحماية نفوذها مع ترقب مستمر 

ية البيئات )التنافسية واالقتصادية والمالوالقدرة على االستجابة للتهديدات والتطورات ألنواع مختلفة من 
 (1)والتكنولوجية واالجتماعية والقانونية والتنظيمية واإلعالمية، واألحداث ...(. 

إن الذكاء االقتصادي مبني على ثالث أبعاد متكاملة ومترابطة تكمن في اليقظة، أمن المعلومات والتصثير   
للمؤسسة على حد سواء إتباع سياسة دفاعية وهجومية لجعلها أكثر ع هذه األبعاد يسمح اإتبإذ أن  .والنفوذ
 قدرة على المنافسة. كفاءة و

                                                           

  ساهم ولقد عديدة، عمالقة ومؤسسات شركات إخفاق حول دراسات نتائس من تراكمات بعد  1999عام بداية مع بوضوح الحوكمة عن الحديث ظهر 
 .بالحوكمة االهتمام ت ايد في وويرها الالتينية وأميركا وروسيا آسيا شرق  جنوب لدول االقتصادي واالنهيار األ مات حدوث

 .198، صمرجع سابقفاطمة ال هراء كباش،  (1)
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ذ يجب على هاتين    في الواقع، الذكاء االقتصادي وسيلة للحوكمة من خالل )القيادة + الرقابة( للمؤسسة، وا 
أال المال، المادي )المساهمين ر  أن تمنح للمؤسسة قدرة منافسة جميع الشرائح من رأسمالها وير االستراتيجيتين

ورأال مال العميل، العالمة التجارية ورأال المال والبيئية واالجتماعية، شركاء رأال المال والموردين، ورأال 
 المال البشري، ورأال المال التنظيمي، والمعرفة التكنولوجية لرأال المال ورأال المال ونظم المعلومات(. 

جميع الموظفين على جميع المستويات، ويبدأ من أعلى مستوى للمؤسسة تطبق الذكاء االقتصادي من قبل 
ويفوف أي نمط من التفكير واالتجاه الرأسي، إذ يّمكن من تطوير الموظفين، وتشجيع الحوار وتبادل ا راء مع 

المساءلة و  ا خرين لتحقيق االستفادة القصوى من وسائل اإلعالم االجتماعية والمساحات التعاونية، وحف  المبادرة
 (1) .والتعرف على خبراء حقيقيين في المؤسسة عن طريق مساهمة فّعالة

وهذا أيضا هو الروبة في الحفاظ على  مام المبادرة من خالل االبتكار التكنولوجي، من خالل شراكات بحثية،   
ات يار السياسمع االنفتاح على مجموعات األعمال في المشروع )مثل التكتالت والتجمعات(، عن طريق اخت

ذات الصلة، على سبيل المثال االختيار بين حماية براءات االختراع ونموذج أكثر تعاونا من "االبتكار المفتوح". 
في الوقت المناسب، إلى الشخص المناسب في السياق الصحيح، للحصول  االستراتيجيةإن تقديم المعلومات 

 على مي ة تنافسية دائمة.

تساؤالت حول  عدتثير ين تمفهومالالتي تربط بين الحوكمة التنافسية  واالقتصادي ء إن العالقة بين الذكا  
وضيح تالقضايا الرئيسية التي تهدف إلى التوصل إلى ممارسات اإلدارة المستدامة. هذا المفهوم يؤدي إلى 

 ( 2) :و المتمثلة في الة بالمقارنة مع الممارسات التقليديةفعّ جوانب ثالثة 

لتعكال درجة من عدم اليقين والمخاطر الكامنة في العمل الجماعي )نهس استراتيجي أكثر الترشيد محاولة  -
 ؛دقة وأكثر صرامة في وضع االختيار والتقييم المنتظم  ثار اإلجراءات المتخذة(

ف و تولي الم يد من االعتبار لتنوع أقطاب متعددة الستخدام السلطة لوضع إجراءات للحوار والتبادل والتفا -
 ؛بين أقطاب النفوذ

الروبة في تطوير استراتيجيات المشاركة إلشراك أصحاب المصلحة في قرارات التنمية من خالل إشراكهم  -
 في بناء االختيارات الجماعية.

                                                           

 .198 ، صمرجع سابقفاطمة ال هراء كباش،  (1)
(2)DELBECQUE Eric, (2008) : Management et l’intelligence économiques, cahiers de la sécurité, N°4, 

Avril- Juin 2008, p 38. 
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عملية لاثير االنتباه إلى تعدد الجهات الفاعلة، في إطار منطق مختلم، والتي تشارك في تفي الواقع وكمة الح  
  العمل الجماعي. وهو ينطوي على المشاركة والتفاوف والتنسيق وبناء توافق ا راء االستراتيجي. باعتماد على 

نهاعلى أساال السلطة والتسلسل الهرمي، يكون حوكمة هذا النمط من ال  الثقة والتعاون. هذه هيتساند  وا 
  (1) سببين على األقل:لذكاء االقتصادي لالعناصر األساسية ل

من جميع األنواع طلب مت ايد على المشاركة في صنع القرار ألنهم قادرون على تقديم الجهات الفاعلة  -
  ؛حلول جديدة للمشاكل الجماعية

جة . هناك حامحققةلديال الم يد من المعرفة والموارد الال مة من أجل حل المشاكل ال يوجد أي عون ليالال  -
 إلى عملية متكررة من التفاعل / التفاوف بين األطراف المعنية وير المتجانسة على نحو مت ايد. 

 . فيدةم استراتيجيةالشكل الموالي يوضح عالقة الذكاء االقتصادي بالحوكمة من خالل تقديم معلومات  و  

 : عالقة الذكاء االقتصادي بالحوكمةII  .12 رقم شكل

 
Source : BOULIFA Ines, Intelligence Économique et Veille Stratégique: Rôle dans le processus 

d’innovation, Unité de Recherche – ETHICS, I.H.E.C – Carthage, p5. Disponible sur le site suivant : 

www.medinnov.com/doc/E_3M1.ppt 

 

 حيث تعتبر المعلومات من خالل هذا الشكل يتضح أن الذكاء االقتصادي عبارة عن نمط من أنماط الحوكمة  
مورد أساسي للذكاء االقتصادي من خالل تحليل االقتصاد الكلي والج ئي واتخاذ اإلجراءات  االستراتيجية

                                                           
(1)DELBECQUE Eric, op-cit, p 38. 

http://www.medinnov.com/doc/E_3M1.ppt
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تاجيها مع ضمان إتاحتها للجميع بنفال القدر، كما أن الذكاء االقتصادي الال مة لحمايتها، وتوصيلها إلى مح
 يعمل على التنسيق بين الجهات الفاعلة في االقتصاد، مما يسهل على المؤسسات تبني مبادئ الحوكمة.

 المؤسسة أداء لتحسين كنمط االقتصادي الذكاء الفرع الرابع:

 والبقاء الربح أهداف في تتمثل التي منها األمد طويلة والسيما أهدافها تحقيق على ؤسسةالم قدرة األداء يعكال  

 .المتغيرة البيئية الظروف ظل وفي العاليتين، والفاعلية بالكفاءة والبشرية المادية الموارد باستخدام والتكيم والنمو
 بحصة واالستئثار ال بائن، ىبرض مقروناً  ذلك يكون  أن بشرط العالية اإلنتاجية تحقيق في ؤسسةالم مرآة فاألداء

 تعمل التي البيئة تجاه واالجتماعية األخالقية بالمسؤوليات والقيام مناسب، مالي عائد توفير تستطيع جيدة سوقية

 .المجتمع وتجاه فيها
 تقنية مجال في والسيما االستقرار وعدم بالتقلب تتصم مستقرة وير بيئة في تعمل األعمال منظماتمادامت   

 وقوف يستوجب ذلك كل ف ن ،المعرفي االقتصاد نحو حالياً  تتجال هاأولب أن لىع فضالً  واالتصاالت المعلومات

 .السوق  في وموقعها التنافسية وقيمتها قدراتهاو  إمكاناتها عن للكشم أدائها مستوى  على ؤسسةالم
جراء القرارات التخاذ راجعة معلومات يعد األداء ناتس إن   يادةال إلى أخرى  مرة تقود أن يمكن التي التعديالت وا 

 .الريادة و التفوق  وفي األداء فاعلية في
 من للمتاح والبرامس والسياسات واألهداف الخطط مالئمة مدى عن الكشم في تساعد األداء نتائس أن كما  

 الموارد قدرة مدى وعلى والعمليات، النشاطات ،الوظائم مختلم بين التنسيق مستوى  عن الكشم وكذلك الموارد،

 .الال م النحو على بها المنوطة بالمهام القيام على البشرية
 (1): ا تية بالنقاط فيتمثل جيد أداء مستوى  إلى الوصول في االقتصادي الذكاء دور أما

 فريق وجود أن كما المنظمة، داخل العمل تسهل وتطبيقها وتو يعها وخ نها والمفيدة الجديدة المعرفة توليد إن -

 فعالة قيادة ووجود وتفاعلهم، العاملين مشاركة عن فضالً  استثمارها، على والتشجيع المعرفة التقاط في متخصص

 :إلى يؤدي وهذا بينها؛ فيما والتناوم التناسق إلحداث العمليات تلك تقود
 وتكاليم المبيعات مردودات و المعيب واإلنتاج الهدر تكاليم تقليل طريق عن للعمل اإلجمالية التكاليم تقليل 

 .العمل ووسائل التقنيات مع التعامل سوء
  البيع وسريعة مبتكرة وأخرى  متقنة منتجات إنتاج طريق عن للمنظمة المالية العوائد  يادة. 

                                                           

 .199ص ، مرجع سابقفاطمة ال هراء كباش،  (1) 
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ن للمدخالت الكمء االستخدام على يدل العالية اإلنتاجية تحقيق إن -  مجاالت في االقتصادي الذكاء تطبيق وا 

 .فاعلية أكثر طرق  ابتكار إلى يؤدي المختلفة األداء
 العاملين لدى الثقافي الوعي و يادة جديدة بصشياء واإلتيان واالبتكار اإلبداع تحقيق إلى االقتصادي الذكاء يقود -

 .روالحوا والتعلم التدريب خالل من
ن خاللها وم، تطبيق نظام الذكاء االقتصادي على الشركات الكبرى في هذا الصدد أجريت دراسة عالمية على 

  (1): تم استخالص المنافع التالية للذكاء االقتصادي
 تحسنت نوعية وجودة المعلومات المستلمة؛ -

 تعجيل اتخاذ القرارات؛  -

 تحسن بشكل منظم، جمع وتحليل المعلومات وكذلك نشرها؛  -

 تع   التصثير و اد الوعي؛  -

 تحسين عملية تحديد الفرص والتهديدات؛  -

 والتكلفة.توفير الوقت  -

 دور نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية  المطلب الثالث:

تعد التنافسية أداة رئيسية لتطوير قدرة االقتصاديات المتقدمة و النامية على التعايش في ظل بيئة دولية   
ي الذي تواجهال افسية التحدي الرئيسمتسمة بالعولمة و انفتاح االقتصاديات و تحرير األسواق، و تعتبر كذلك التن

المؤسسة و التي تفرف ضرورة الدراسة الواعية للظروف الجديدة وما تنتجال من فرص، وما تفرضال من قيود و 
 (2) مخاطر. و عليال وجب تحسينها و هذا من خالل تركي  المؤسسات على النقاط ا تية:

 :ن المستقبل يعني ذلك التركي  على نظم إنتاج و تصنيع مرنة و مختلفة أل التركيز على تكنولوجيا العمليات
سوف يكون لمن ينتس أفضل. حيث أن التركي  على هذه التكنولوجيا يعد ركي ة أساسية من ركائ  اقتصاد 
المعرفة، و التي تظهر أكثر جالء في االستعمال المكثم و الضروري لمختلم البرمجيات كقطاع رئيسي 
                                                           
(1)SEWDASS Nisha, op-cit, p 32. 

 تحسين التنافسية من خالل اعتماده على المراجع التالية: أسالو  آلياتاستخلص الباحث  (2)
 .515، ص 2001، القاهرة، اإلسكندرية، الدار الجامعية، الدولية دراسات و بحوث ميدانية األعمال إدارةقحم،  أبوعبد السالم  -
بشرية مداخلة مقدمة للملقى الدولي حول التنمية ال، دور الموارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةعبد الحميد  عباط،  -

، 2004مارال  10و  08و فرص االندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية، كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يومي 
 .219ص 
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المعلوماتية، كما تمثل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت حاليا ثورة صناعية ثالثة بكل ما تحملال  في قطاع
 هذه الثورة من تحوالت و قف ات علمية و معرفية عالية المستوى و التقانة.

 :يهدف هذا الحصول على سبق تكنولوجي يعطي الريادة  التركيز على نشاط البحث و التطوير و اإلبداع
ميم و إنتاج منتجات جديدة بخصائص أفضل. فوظيفة البحث و التطوير أضحت ذات مكانة رفيعة في تص

داخل المؤسسات التي تبحث عن  يادة األسواق، كونها أهم مصدر من مصادر المي ة التنافسية  استراتيجيةو 
ية و ات التكنولوجالجديدة أو المتجددة، كما تعد هذه الوظيفة داخل المؤسسات، المغذي الرئيسي لإلبداع
 خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على مخابر و إمكانيات مادية و بشرية معتبرة.

 :يساعد التعلم عن طريق شراكة المؤسسات من  االستفادة من تجارب اآلخرين و المنافسين األقوياء
 تطوير القدرة التنافسية لها.

  االلتزام بالمواصفات الدولية للجودة(ISO): الت ام المؤسسة بالمواصفات الدولية للجودة يضمن لها  إن
و يحقق لها مجموعة منافع كثيرة منها السمعة المشرفة في السوق، التمتع بمي ة  ISOالحصول على شهادة 

 .ISOالتقدم للمناقصات التي تشترط الحصول على شهادة 
 

النقاط التي تم التطرق إليها و ويرها تعمل على تحسين الوضعية التنافسية للمؤسسات الناشطة في بيئة   
األعمال الراهنة، و لاللت ام بالنقاط المجتمعة يمكن اللجوء و تطبيق الذكاء االقتصادي الذي يعد كنظام لمراقبة 

جل اكتشاف التهديدات و تجنبها، و الثاني بيئة المؤسسة من خالل ارتكا ه على جانبين: األول دفاعي من ا
هجومي هدفال معرفة الفرص و استغاللها، هذه العملية تتم من خالل البحث، جمع و معالجة المعلومات المفيدة 
الخاصة بمحيط المؤسسة بطرق رسمية و في ظروف مالئمة من حيث الجودة، ال من و التكلفة و بثها لألعوان 

تصكد و المثلى التي تؤدي إلى تقليص عدم ال االستراتيجيةلها في اتخاذ القرارات االقتصاديين من اجل استغال
بالتالي ضمان استمرارية المؤسسة و دعم مرك ها التنافسي. و يمكن القول بصن الذكاء االقتصادي يجمع في 

رفة، جماعات نطاقال مجموعة من المفاهيم المتمثلة في: اليقظة، األمن االقتصادي، المعلومات، إدارة المع
 الضغط، إال انال يظل مفهوم مستقل. و الشكل ا تي يوضح المفاهيم المرتبطة بنظام الذكاء االقتصادي.
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 الثورة االقتصادية

 المفاهيم المرتبطة بالذكاء االقتصادي :II .13  رقمشكل 

 
 

Source : IAAT : Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires, (2005) :  la veille stratégique du 

concept à la pratique , note Synthèse, JUIN 2005, p3.   

 

من خالل الشكل أعاله يمكن استنتاج بصن نظام الذكاء االقتصادي يقوم على منهس إلدارة المعلومات ذي   
مثل إجراءات حدهما دفاعي يأأبعاد ثالث أولها بعد استعالمي يحدد معالم بيئة النشاط، يسانده بعدين إضافيين، 

التصثير على األطراف الخارجية. و  األمن و الحماية، و ا خر هجومي ينفذ والبا بغرف ممارسة الضغط و
للتعمق في هذه المسالة، سيتم إفراد هذا العنصر عن أبعاد المفهوم المذكور، بدءا بنشاط االستعالم، مرورا 
بمقتضيات امن و حماية اإلرث المعلوماتي، وصوال إلى التوظيم الهجومي للمعلومات عبر تقنيات الضغط و 

 العالقة النظرية بين كل أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية المؤسسة. و فيما يلي سيتم تبيان التصثير.

 كبعد استعالمي لتدعيم تنافسية المؤسسة االستراتيجيةالفرع األول: اليقظة 

عن البعد االستقصائي لنظام الذكاء االقتصادي، و المتمثل في المتابعة المنهجية  االستراتيجيةتكشم اليقظة   
و الدائمة لبيئة النشاط، بغية التمكن من جمع المعلومات ذات الصلة بكل ما يهم المؤسسة. فبهذا يعتبر البعد 

يث يعتبر للدول، ح االستعالمي لنظام الذكاء االقتصادي ذات أهمية قصوى بالنسبة للمؤسسات و كذا بالنسبة
من و التنافسية للمؤسسة و هو األمر الذي يض االستراتيجيةكمسار معلوماتي ووسيلة هامة لتحسين القرارات 

 لها مكانة تنافسية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها محيط المؤسسة. 

االمن االقتصادي

جماعات الضغط

االتصالاالعالم
المعلومات

دارة المعرفةا

 اليقظة

 المعرفة  التأثير  البيئة 

 التنقيب 
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ال من علومات مهمة في مجو الذكاء االقتصادي يرك  تركي ا خاصا على اليقظة االستراتيجية التي تقدم م  
مجاالت المؤسسة، فرصدها للمحيط بطريقة استراتيجية يسمح لها بالتنبؤ باألحداث المتوقعة قبل حدوثها، ما 
يسمح بالتحرك و التصرف في وقت مبكر لتفادي أي نتيجة وير متوقعة تؤثر بشكل مباشر او وير مباشر 

 من خالل الشكل الموالي:على أنشطة المؤسسة، و مكانتها ضمن كل هذا تظهر 
 الذكاء االقتصادي نظام موقع اليقظة ضمن: مخطط II  .14شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : LESCA Nicola, CARON-FASAN Marie-Laurence, (2006) : veille anticipative, une autre approche de 

l’intelligence économique, Lavoisier, Paris, p 184. 

 
صادي و تمثل البعد االستعالمي للذكاء االقت االستراتيجيةو بالتالي يمكن القول في هذا السياق بصن اليقظة   

 كذا السياق المعلوماتي الذي بواسطتال تتمكن المؤسسة اإلصغاء المسبق و اإلرادي لبيئتها الخارجية بغرف فتح 
ث األخطار و تفاديها و التقليل من آثارها، حي منافذ على الفرص المناسبة الستغاللها في وقتها، أو لمعرفة

ا بغرف تغذية و نشره االستراتيجيةتجميع و تو يع و تحليل المعلومات  االستراتيجيةتتضمن عملية اليقظة 
لها لمواجهة لت ويد المؤسسة بالمعلومات التي تؤه استراتيجية، لذلك يمكن اعتبارها عملية االستراتيجيةالقرارات 

 ومن أبر ها و األكثر إتباعها نذكر: كل أفضل باالعتماد على أسال و مقاييال علميةالمنافسة بش
تعتبر دراسة السوق أسلوبا مهما لممارسة عملية اليقظة و تطويرها، حيث أن دراسة  دراسة السوق: -أوال

السوق تتكون من مجموعة من األبحاث المتعلقة أساسا بمختلم جوانب التسويق و المتمثلة في ال بائن الحاليين 
لمنافسين و عروضهم، ا و المرتقبين )حاجات و روبات ال بائن، عادات االستهالك و الشراء...(، تقدير الموردين

وما يعرضونال من منتجات، األسعار، تموضع المنتوج في السوق، تحليل المنافسة، سياسات االتصال التسويقي 

التحكم في المعلومة البحث، المعالجة 
 والبث  طريقة استخدام المعلومات

 تنظيم الشبكة المعرفية
تطبيقات هجومية العمل 
على التصثير في بعف 
 الفاعلين للتحكم في المحيط

تطبيقات دفاعية تنظيم و 
 ضمان االمن المؤسسة/البلد

 الذكاء االقتصادي

 اليقظة االستراتيجية

 اليقظة االستراتيجية
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و آثارها في السوق،... و للقيام بهذا الدراسات والبا ما تتبع المؤسسة مجموعة من الخطوات و التي هي 
(1)موضحة في الشكل التالي: 

 

 خطوات دراسة السوق :II .15  رقم شكل

 
Source : KOTLER Philip et  DUBOIS Bernard, (2000) : marketing management, dixième édition, publi-union, 

Paris, p 142. 
 

: هو تحليل بيئة المؤسسة من خالل تشخيص البيئة الداخلية الذي يسمح SWOT التحليل االستراتيجي -ثانيا
بمعرفة نقاط القوة و نقاط الضعم و كذا تشخيص البيئة الخارجية التي تّمكن من كشم الفرص و التهديدات. 

فيلة و تنافسية ك استراتيجيةتجميع المعلومات الضرورية في بناء خيارات  إلى SWOTحيث يهدف تحليل 
هجومية  راتيجيةاستبضمان استمرارية المؤسسة تتمتع بقدرات و كفاءات داخلية، فهذا سيتيح للمؤسسة تبني 

ي فالستغالل تلك الفرص بغية النمو و  يادة حصتها التسويقية و خلق م ايا تنافسية جديدة و حاسمة. أما 
ها دفاعية تخفف من أخطار التهديدات و آثار نقاط ضعف استراتيجيةالحالة العكسية فالمؤسسة يمكنها اختيار 

 (2)و الحفاظ على الم ايا التنافسية التي تمتلكها. 

 الفرع الثاني: حماية اإلرث المعرفي كبعد دفاعي لتدعيم تنافسية المؤسسة 

ظل ظهور الترتيب االقتصادي الجديد مطمعا لحلفائها و في للمؤسسة  االستراتيجيةأصبحت المعلومات   
ليدية عن في ظل عج  الطرق التقير الضمانات الكافية لحمايتها. و منافسيها على حد سواء، وهو ما يتطلب توف

تصمين المعلومات، ف ن الذكاء االقتصادي يعد من أكثر التطبيقات اإلدارية الحديثة و الرائدة للمؤسسات 
االقتصادية و الذي يقوم على مقاربة أمنية شاملة و متكاملة، توفر الحماية القانونية و التقنية، بما يكفل الحفاظ 

                                                           
(1)KOTLER Philip et  DUBOIS Bernard, (2000) : marketing management, 5ème édition, publi-union, 

Paris, p 142. 

مان، ، عاإلسكندرية، الدار الجامعية، منهج تطبيقي :االستراتيجية اإلدارةالتفكير االستراتيجي و (: 2002، )آخرون ( جمال الدين محمد المرسي و 2)
 .240، ص األردن

تحديد المشكل 
المراد حله

مخطط 
الدراسة

جمع 
المعلومات

تحليل 
البيانات

عرض 
النتائج
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 على اإلرث المعرفي و التقني من أنشطة التجسال و االختراق و التسرب في خضم كل المستجدات الحاصلة.
(1) 

وجال التجسال االقتصادي و الممارسات الغير ن المحافظة على سرية معلومات المؤسسة و حمايتها من أإ  
ن من بين أث حي مشروعة من قبل المنافسين تعتبر الهدف األهم الذي يسعى الذكاء االقتصادي للوصول اليال.

 (2)المخاطر التي يتعرف اليها اإلرث المعرفي نذكر أهمها فيما يلي: 

هي كل ما يتعرف لال اإلرث المعرفي من اخطار مفاجئة تكون السبب في  االخطار الغير متوقعة: -
 االضرار بال، من بينها الكوارث الطبيعية، االنفجارات،....

التجارية االستراتيجية، و اختراق مختلم األنشطة من  لألسراراالستهداف المقصود  االخطار المفتعلة: -
 لتنافسية.بحث و تطوير، و ذلك بغرف تدمير قدرات المؤسسة ا

ن المعلومات وير الدقيقة قد تؤثر على اتخاذ القرار في المؤسسة او في إ عدم دقة المعلومات: -
االقتصاد ككل، و بالتالي فان أي لبال في المعلومة المتحصل عليها قد يؤدي الى انحراف عن المسار 

ل من دقيقة قد مفتعوير  الصحيح لتحقيق األهداف، و تجدر اإلشارة هنا الى ان تسريب أي معلومات
 اجل تضليل المؤسسة او بمحف الصدفة. 

إن المعلومات االستراتيجية للمؤسسة مستهدفة بقوة من طرف المنافسين، حيث اشتداد الروبة في االستيالء   
عليها بشتى الطرق حتى و إن تطلب األمر سلوك الطرق وير المشروعة و التي تتجسد أساسا في أنشطة 

لذا البد من إيجاد ضمانات كافية حماية اإلرث المعرفي تتمحور أساسا في تبني إجراءات  التجسال االقتصادي
التحليل و نشر و إثراء المعلومات القائمة على نظام المعلومات البحث و  أمنية للذكاء االقتصادي الذي يعمل على

ستجيب يال، فالمؤسسات تبالمؤسسة، و هذه األخيرة تلعب حلقة وصل بين المؤسسة و المحيط الذي تتواجد ف
ألدنى تغييرات في البيئة مع المحافظة على المعلومات، و عليال يمكن وضع استراتيجيات للحفاظ على قدرتها 

حيث أن حماية اإلرث المعرفي ترتبط بالجوانب التقنية و القانونية و األخالقية  التنافسية و ضمان استمراريتها.
تعامل الشفاف مع المعلومات ذات المصادر المفتوحة، و تجنب الوصول للذكاء االقتصادي، التي تقوم على ال

                                                           

 أعممممممالمداخلممممة مقدمممممة ضمممممن  ،مةةةةن المؤسسةةةةةأالةةةةذكاء االقتصةةةةةادي و  (:2002)عبممممد القممممادر فاضممممل،  و الممممدين سممممحنون  جمممممال (1) 
المؤسسممممات الصممممغيرة و المتوسممممطة فممممي الممممدول العربيممممة، جامعممممة حسمممميبة بممممن بممممو علممممي الشمممملم،  تصهيمممملالملتقممممى الممممدولي حممممول متطلبممممات 

 .02، ص 2002افريل  19و  11يومي 
 .108 ، ص مرجع سابق( منصم ميقاويب، 2)
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و  متكاملة تشمل كافة اإلجراءات األمنية استراتيجيةوير المشروع للمعلومات السرية. و عليال يتوجب وضع 
 (1) التقنية و القانونية ذات الصلة، وتقوم على:

و الحساسة الواجب حمايتها في المقام األول مع وضع حدود النشر المتعلقة  االستراتيجيةتعريم المعلومات  -
بها، إضافة إلى تحديد مسار دقيق لسريانها، بما يكفل إيصالها لمن يحتاجها مع الحيلولة دون وقوعها في 

 حو ة من ال يحق لال ذلك، سواء كان داخل المؤسسة أو خارجها.
ل فسين تقوم على تحديد األساليب التي يمكن لهم استخدامها للحصو مضادة الستعالم المنا استراتيجيةوضع  -

على معلومات المؤسسة، من خالل تقدير تكلفة و كفاءة كل أسلوب منها، تمهيدا لوضع اإلجراءات الكفيلة 
 بمواجهتها، و تقليص المخاطر الناجمة عنها.

رية ورات التكوين و التدريب، و سإتباع إجراءات وقائية بسيطة تقوم على التكتم، يدخل ضمنها سرية د -
المراسالت اإلدارية، إضافة إلى تشديد معايير الدخول و الخروج من المؤسسة، و كذا إعالم و تحسيال 

 للمعلومات، ليدركوا بصنفسهم ضرورة حمايتها. االستراتيجيةالمرؤوسين باألهمية 
 المعلومات الخاصة للبيانات و حماية المؤسسة من القرصنة االلكترونية وعمليات التخريب المعتمد -

بالمؤسسة من طرف المنافسين: حيث ان تتجسد هذه االعمال وير المشروعة مثل اطالق فيروسات او 
ويرها من البرامس الضارة لتدمير األجه ة او البرامس المملوكة للمؤسسة او تدمير نظام التشغيل او تعطيل 

ة او انتحال شخصيات  بائن المؤسسة، و يمكن التصدي و سرقة هويات العاملين بالمؤسسأشبكة المؤسسة 
 بمجموعة من اإلجراءات الوقائية من بينها:  ةالالأخالقيلهذه األعمال 

  حفظ نسخة احتياطية من الملفات والمجلدات، بحيث أنال لو فقدت بيانات او معلومات نتيجة
 البتالئها بالفيروسات يكون هناك نسخة منها؛

 ة امن االنترنت و التي تمكن من السيطرة على ملفات تعريم االرتباط استخدام برنامس حماي
Cookies  لمنع ارسال المعلومات الى المواقع؛ 

  على القائمين بالنشاط االلكتروني داخل المؤسسة مراقبة الحركة في موقع المؤسسة، و تصكد من
للدخالء خالل أجه ة ان موقع الويب الخاص بهم آمن على النحو المطلوب و انال يمكن الترصد 

 الكشم و ذلك للحماية من االختراق؛
 استخدام جدران الحماية الى اقصى حد ممكن؛ 

                                                           
 (1)DELBECQUE Eric, op-cit, p 73. 



  تنافسية المؤسسة دوليا و عالقتها بالذكاء االقتصادي.....................................صل الثانيالف
 

- 149 - 
 

  الخادماتServeurs  التي تدير مواقع عامة يجب ان تكون محمية بشكل منفصل عن شبكة
 العمليات.

التكتم عن االسرار الصناعية و المتمثلة في براءة اختراع او أية معلومة هامة تتعلق بالجانب االقتصادي  -
للمؤسسة فانال يجب اإلشارة الى ان القانون ال يقر سوى حماية قانونية ضعيفة تشوبها العديد من التغيرات 

حماية  ة تعتبر ك جراء أساسي مهمتالالخاصة بموضوع سرية المؤسسة هنا يمكن القول بان الناحية القانوني
 (1)اسرار المؤسسة التي تنحصر فيما يسمى بحماية سرية الصنع؛ 

اللجوء إلى أساليب حماية حقوق الملكية الفكرية، الصناعية و االقتصادية من االستغالل وير المشروع و  -
يع، و قوق النشر و التصنبخاصة أن معظم التشريعات العالمية تقر تدابير لحماية براءات االختراع و ح

تردع الغش المادي و االلكتروني، و تتيح متابعة المخالفات المذكورة قضائيا. و باإلضافة إلى األساليب 
المذكورة آنفا، تظهر الحاجة إلى رسملة معارف المؤسسة و تثمينها، للمساعدة على الحفاظ على ارثها 

ية و ن اهة أنشطة الذكاء االقتصادي، ظهرت في المعلوماتي من الضياع و الفقدان. و لضمان مشروع
معظم الدول المتقدمة جمعيات مهنية تعنى بهذه المسالة، تعرف بجمعيات محترفي الذكاء االقتصادي، 
الذي تبذل جهودا حثيثة في سبيل الرقي بصخالقيات الذكاء االقتصادي كمهنة مشروعة و بعيدة كل البعد 

 (2) كالجوسسة و ويرها. عن الممارسات الخاطئة أو الضارة

أن المحافظة على اإلرث المعرفي و السرية التامة للمعلومات ضرورة ملحة لكافة و أخيرا يمكن القول   
المؤسسات االقتصادية إال أنال قد تجد المؤسسة نفسها مطالبة من قبل محيطها الداخلي و الخارجي بتقديم و 

ية داخليا و خارجيا، لذا تجد المؤسسة نفسها بين مفترقين السر  نشر معلومات متعلقة بمكانة المؤسسة اقتصاديا
من جهة و موقعها التنافسي من جهة أخرى. و عليال ال يجب على المؤسسة حجب كافة المعلومات المتعلقة 
بها لكي ال تفقد مصداقيتها و ال ينساب الغموف حول وضعيتها خاصة بالنسبة لشركائها تجنبا لعدم ارتيابهم 

 ل معها.من العم

 

 

                                                           

 .03، ص مرجع سابقعبد القادر فاضل، الدين سحنون و ( جمال 1)
(2)BRYANT Patrick, (2001) : Setting the Record Sraight, competitive intelligence review, V12,Issue 1 (1 st quarter 

2001), John Wiley and Sons, Inc, p 01. 
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 الفرع الثالث: أنشطة الضغط و التأثير كبعد هجومي لتدعيم تنافسية المؤسسة

إن الذكاء االقتصادي يعكال تبادل عالقات التفاعل بين المؤسسات ومتغيرات بيئة نشاطها القريبة و البعيدة،    
ي القرارات دعم متخذحيث يتضمن في شقال األساسي تحصيل المعلومات قانونيا، وبثها داخل المؤسسة بهدف 

فيها، و كذا إلى خارجها بهدف ممارسة الضغط على عناصر البيئة الخارجية و التصثير على مواقفها و 
سلوكياتها، وهكذا بضم نشاطي الضغط و التصثير إلى الذكاء االقتصادي، فانال يصبح حلقة دائرية، الن المصادر 

 دفا الستقبالها في النهاية. من هنا يمكن فهم تطبيقاتالتي انطلقت منها المعلومات في البداية، أصبحت ه
الضغط و التصثير على رفف لقبول البيئة كقيد، و لقوانينها و عناصرها كمعطيات، و مفهوم نشاط الضغط و 

كل نشاط منظم على مستوى المؤسسات، أو الهيصت أو التجمعات المهنية أو االقتصادية، التصثير يعكال: "
حقوق و مصالح فئة أو جهة معينة، أمام التنظيمات التي من شانها اتخاذ القرارات المؤثرة يستهدف الدفاع عن 

 (1) ".عليها

إن سياسات الضغط و التصثير تعد من المكونات األساسية للذكاء االقتصادي الممارال من قبل الحكومات و   
أهمية من سابقتها، و هو ما يمكن مؤسساتها الرسمية و االقتصادية على حد سواء، و إن كانت األخيرة اقل 

 (2) االستدالل عليال من خالل النماذج التالية:

خلق شبكة الت امات، عبر تقديم خدمات صغيرة للطرف المعني، كتقديم هدايا أو خدمات لمتخذي  -
 القرار في الهيئات العمومية، لخلق شعور لديهم بااللت ام نحو الجهة المانحة للهدية.

عند تعذر إقناع جهة أو شخص ما برأي أو بوجهة نظر معينة، يتم التوجال إلقناع الضغط االجتماعي:  -
 بعف المقربين منال بالفكرة، ليتولوا هم مسئولية إقناعال بها.

 االعتماد في تسويق بعف القرارات على األشخاص ذوي التصثير األدبي، الفكري أو العلمي. -
 ها.التي تنجح أكثر من ويرها في إقناع المتلقي بقيمت االعتماد على المعلومة السرية و الخاضعة للرقابة -
الدعاية المضللة ضد خصم منافال ما بهدف  ع عة موقعال التنافسي، و هو ما يمكن مواجهتال بالتحكم  -

 الجيد في المعلومات و بث الحقيقة.

                                                           
 (1)JAKOBIAK François, (2006) :  l’intelligence économique : la comprendre, l’implanter, l’utiliser , 2ème  tirage, 

Paris, organisation, p 172. 

 (2)DESSELAS Stéphane, lobbying et intelligence économique : des disciplines concurrentes ou complémentaires ? , 

disponible sur le site électronique :www. Abhatoo.net.ma/…/intelligence – économique/lobbying- et –intelligence vu 

le (01/04/2013 à 14 :51). 
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 ن للذكاء االقتصادي بعدا هجوميا يتمثل في نشاط الضغط و التصثير صمن خالل ما سبق آنفا يمكن استنتاج ب
و التي تمثل مجموعة منظمة  (Lobbying)حيث يتم نشاط الضغط عبر المجموعات الضاوطة أو اللوبيات 

أو هيئة تسعى للتصثير على قرار أو مشروع ما، كما يمثل نشاط الضغط أداة لخدمة سياسات التصثير و الذي 
امال بغرف دعم الموقع التفاوضي للمؤسسة، من خالل التصثير على القرارات العمومية الصادرة يمكن استخد

عن الحكومة المحلية، أو الحكومات األجنبية من جهة و كذا إلضعاف المنافسين أو العمالء أو الموردين 
 و ويرهم من المتعاملين من جهة أخرى.

و خالصمممممة القول أن نظام الذكاء االقتصمممممادي يدعم و يحسمممممن الوضمممممعية التنافسمممممية للمؤسمممممسمممممة في عصمممممرنا   
أنشممممممممممممممطة ترصممممممممممممممد البيئة الداخلية و الخارجية، بغية تشممممممممممممممخيص نقاط القوة و  من خالل اعتماده علىالراهن، 

معلوماتي إلرث الالضممعم، و كشممم التهديدات و اسممتغالل الفرص و اسممتباق التغيرات المختلفة، وكذا حماية ا
و خاصممة في المجاالت العلمية و التكنولوجية، إضممافة إلى ممارسممة أنشممطة الضممغط و التصثير لصممالح الجهات 

 الخاصة أو العامة.
كما يمكن توضيح مساهمة الذكاء االقتصادي في تحسين تنافسية المؤسسة االقتصادية من خالل التصثير    

تتمثل في الربحية، الحصة السوقية، اإلنتاجية و التكاليم، حيث أن  على مؤشرات القدرة التنافسية و التي
تحسين الجودة يؤدي إلى تخفيف الخطص و يحول الفاقد في ساعات العمل بالنسبة للعمال و بالنسبة لآلالت 
 إلى تصنيع السلع و تقديم الخدمات بشكل أحسن، مما يؤدي إلى تخفيف التكاليم و بالتالي  يادة اإلنتاجية و
الذي يعكال على تخفيف األسعار، و يعمل على تحسين الحصة السوقية للمؤسسة و كذلك الربحية و بالتالي 
تحسين تنافسية المؤسسة، و يمكن توضيح مساهمة و دور الذكاء االقتصادي في تدعيم تنافسية المؤسسة 

 (1)االقتصادية من خالل العناصر التالية: 

  :تصثير نظام الذكاء االقتصادي على إنتاجية المؤسسة االقتصادية  إنالمساهمة في تحسين اإلنتاجية
يظهر من خالل التغيرات المستمرة في طريقة أداء المؤسسة في إنتاج معين، هذا التصثير يشمل أيضا 
العالقات بين المؤسسة و الموردين و العمالء و المنافسين باعتبارهم عوامل مؤثرة في اإلنتاجية، و هذا ما 

مؤسسة بالتعرف أكثر على نتيجة استعمال نظام الذكاء االقتصادي في تحسين اإلنتاجية من خالل يسمح لل
 تصثيره على مجموعة من العوامل الفرعية لإلنتاجية.

                                                           

 .124، ص ، دار وريب للنشر، القاهرةالتغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية (:2001)حمد مصطفى، اسيد ( 1) 
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  :تعتبر التكلفة احد محددات القدرة التنافسية، كما أنها تعلب دورا هاما المساهمة في تخفيض التكاليف
أسعار تنافسية دون ضبط مستمر للتكاليم، حتى أن الكثير من المؤسسات  كسالح تنافسي فال يمكن تحديد

المتمّي ة تنافسيا تستهدف أن تكون الرائدة في خفف عناصر التكلفة بين منافسيها في نفال النشاط، فتحليل 
 ةعناصر التكلفة بهدف ترشيدها يسهم في تحسين الكفاءة و تحديد أسعار تنافسية، و تقوم المراقبة الفاعل

على استخدام معايير معينة كصدوات تخطيطية باعتبارها أهدافا، و كذا باعتبارها أدوات رقابية تستخدم في 
القياال و التقييم، و هنا يكمن دور نظام الذكاء االقتصادي الذي يتولى الرقابة على التكاليم و اإلنتاجية 

مة هذه التكاليم مما ينشئ قي إذ يعمل على تحديد االنحرافات باإلضافة إلى اكتشاف فرص تخفيف
مضافة. و نشير في هذا المجال إلى أهمية نظام الذكاء االقتصادي في خفف التكاليم من خالل جمعال 
للبيانات عن الموردين و تحليلها للوصول إلى المعلومات الكفيلة باختيار أحسنهم، باإلضافة إلى ما يساهم 

ما يساهم بدوره في ترشيدها أو تخفيضها، و بالتالي تكون بال هذا النظام في قياال أداء هذه التكاليم م
ن  ف إضافة الى ذلك المؤسسة قد حققت قيمة مضافة تضمن بها مواجهة المنافسة و االستمرار و البقاء.

الذكاء االقتصادي من خالل نظم المعلومات الذي يعتمد عليها تعمل على تخفيف تكاليم االستغالل، 
اج،...الخ و ذلك بهدف تقديم منتجات و خدمات بتكلفة منخفضة ب مكانها منافسة الت ود بالمواد و اإلنت

المؤسسات األخرى في السوق. و من بين امثلة تطبيقات نظم المعلومات المساعدة على تخفيف التكاليم 
 (1)نذكر: 
o  ان كلي من يحل االنسان ا أفي العملية اإلنتاجية، حيث يمكن  نظم الذكاء االصطناعياستخدام

 االنسان في الكثير من الصناعات منها صناعة السيارات، و يؤدي ذلك الى التقليل من اليد العاملة
 و بالتالي التقليل من التكاليم؛

o  ب ن تربط الشبكة مجموعة من الحواسيأذ يمكن إللمشاركة في التجهي ات  شبكات االتصالاستخدام
ب تاحة جها  واحد لعدة مستخدمين مما يؤدي  و فاكال واحد، و هذا ما يسمحألة طابعة واحدة آمع 

الى تخفيف تكاليم تواجد هذه المصادر ألكثر من موقع ضمن المؤسسة الواحدة و االكتفاء 
 بصعداد محدودة منها.

o   نظام التبادل االلكتروني استخدامEDI  لتبادل البيانات مع المؤسسات ذات المصالح المشتركة
ضمن اطار التجارة االلكترونية. و قد حققت تطبيقات نظم  كالمؤسسة و مورديها و يدخل ذلك
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-Wal)المعلومات م ايا عديدة للمؤسسات فيما يخص التقليل من التكاليم، فنجد مثال وال مارت 

wart)  التي تنافال على مستوى السعر، تعتبر المو ع رقم واحد في الواليات المتحدة و ذلك بفضل
نظامها إلعادة التموين المتواصل، و الذي ساهم بقسط كبير في تخفيف تكاليم االستغالل لدى 

 المؤسسة. 
  :سيها من ن منافيساهم نظام الذكاء االقتصادي في تمّي  المؤسسة عالمساهمة في التمّيز عن المنافسين

خالل التفوق في مجال معين بالمي ة التنافسية و التي تتمثل في ذلك االختالف و التمّي  الذي تحو ه 
المؤسسة عن منافسيها، و الذي يقودها إلى الحصول على هوامش ربح مرتفعة و تطبيق أسعار تنافسية و 

ا و هناك عدة مجاالت للتمّي  من أهمهكبر و بالتالي تحقيق النمو و البقاء. أالحصول على حصة سوقية 
كنولوجيا كما يمكن لت التكنولوجيا، المنتس خصائص العاملين، قنوات التو يع و الخدمات المقدمة للعميل.

المعلومات المساهمة في تحقيق تمّي  المؤسسة على مستوى منتجاتها، فكل من المنتجين و المو عين 
لق منتوجات و خدمات شخصية، و التي تتطابق و تتوافق يستعملون نظم المعلومات خاصة من اجل خ

 (1) مع روبات ال بائن. فعلى سبيل المثال يمكن ذكر:
 Data)تكنولوجيا التنقيب عن البيانات و  (Data Ware Housing) بيوت أجهزة البياناتاستخدام  -

Mining)  في البحث عن البيانات الشخصية لل بائن ليتم من خاللها تطوير منتجات على أساال تلك
 الخصائص لل بون؛ 

لتحقيق جودة المنتس، اذ يختص هذا النظام بتحديد  (MRP)نظام تخطيط االحتياجات من المواد استخدام  -
 سية محددا مواعيد اطالق أوامرالمطلوب من األج اء و المواد األولية للوفاء بمتطلبات خطة اإلنتاج الرئي

 الصنع او الشراء؛
تمّيمممممم  فممممممي تحقيممممممق  (CAD-CAM)نظةةةةةةم التصةةةةةةميم و التصةةةةةةنيع بمسةةةةةةاعدة الحاسةةةةةةوب اسممممممتخدام  -

المنممممممتس، و هممممممي التقنيممممممة التممممممي تعنممممممي اسممممممتخدام الحواسممممممب إلنجمممممما  وظممممممائم محممممممددة فممممممي الصممممممميم و 
و همممممممما الفعاليتمممممممان اللتمممممممان  اإلنتمممممماج، و تتحمممممممرك همممممممذه التقنيمممممممة باتجممممممماه التكامممممممل للتصمممممممميم و التصمممممممنيع

كثيمممممرا مممممما تعمممممامالن علمممممى انهمممممما وظيفتمممممان منفصمممممليتان و مختلفتمممممان فمممممي العمليمممممة اإلنتاجيمممممة. و يمكمممممن 
القاعممممممدة التقنيممممممة للمصممممممنع الممممممذي يممممممدار عبممممممر الحاسمممممموب او ممممممما يشممممممار  (CAD-CAM)اعتبممممممار نظممممممم 
   .(Computer Integrated Factory)اليال اصطالحا 
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المعتمد على تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في  (JIT)نظم اإلنتاج في الوقت الحقيقي تطبيق  -
تحقيق تمي  المنتس، حيث يهدف هذا النظام الى انتاج نوع محدد من الوحدات الصناعية أو المنتجات 

 المطلوبة في الوقت المحدد بالضبط و بالكميات المطلوبة. 
كل هذه النظم و ويرها تعتبر البنية التحتية لنظام الذكاء االقتصادي حيث أن من خاللها يتم تحقيق 

و من خالل نظام التجميع المدعم بمواصفات مطلوبة  (Dell)م ايا عديدة للمؤسسة، فنجد مثال شركة 
 (1)تالية: طوات المن طرف ال بائن، ب مكانها ان تبيع مباشرة الى ال بون، حيث تتم العملية وفق الخ

حيث توضح نوعية أجه ة الكمبيوتر من حيث  (Dell)تصل الطلبية عن طريق الموقع االلكتروني لشركة  -
 المي ات و المواصفات المطلوبة؛

تحول الطلبية الى مصلحة تسيير المنتوج، و التي تتولى تحديد الموقع الذي يتكفل بتجميع الكمبيوتر و  -
ة من ال بائن. و بذلك يكون نظام المعلومات )نظام التجميع( قد ساهم في ذلك وفق المواصفات المطلوب

 تمّي  الشركة عن طريق منتجات تتوافق تماما مع ميوالت و روبات ال بائن. 
 ن الذكاء االقتصادي يعمل على الوصول الى سوق محدد إ: المساهمة في التمركز على سوق معين

ة بالمنافسين. فب مكان تكنولوجيا و نظم المعلومات دعم هذه و تقديم احسن الخدمات و المنتجات مقارن
االستراتيجية من خالل انتاج و تحليل معلومات خاصة بعادات الشراء، االذواق و تفضيالت ال بائن 
من اجل توجيال الحمالت االستثمارية و التسويقية نحو سوق محدد. و من امثلة تطبيقات نظم المعلومات 

و  (Cluck Stream Tracking Tools)أدوات تتبع روبات ال بون بالنقر المتتابع  المعتمدة في ذلك نجد
هو نشاط يستخدم لجمع البيانات عن ال بون من خالل المواقع االنترنت و يتم تخ ينها في سجل األداء. 

لى عحيث تلعب البنية التحتية للذكاء االقتصادي و المتمثلة في نظم المعلومات دورا كبيرا في الحفاظ 
حصة المؤسسات في بيئة تنافسية من خالل رفع حواج  الدخول )إجا ة الدخول، اقتصاديات الحجم، 

 بلوغ موارد نادرة،...( و ذلك للحيلولة دون دخول منافسين جدد الى السوق. 
 لتحقيق ذلك ف ن الذكاء االقتصادي  :المساهمة في دعم العالقات المتمّيزة مع الزبائن و الموردين

يعمل على تقوية الروابط مع الموردين و ربط العالقات مع ال بائن اصبح ممكنا. و في ذات االطار 
لربط سلسلة  (CRM)و نظم إدارة العالقة مع ال بون  (SCM)يمكن استخدام نظم إدارة سلسلة الت ويد 

قيمة ال بائن، فهذه النظم تعمل على ربط طلبات قيمة المؤسسة مع سلسلة قيمة الموردين و سلسلة 
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شراء ال بائن مباشرة بالموردين في نفال وقت الطلب، ليقوم الموردون بشحن المنتجات للمستودعات 
إلحالل المنتجات المباعة طبقا لطلب ال بون. كما يمكن تدعيم الروابط مع ال بائن باستخدام نظم 

الى منتس اخر، او تسهيل اقتنائهم لحاجاتهم كالبيع على  المعلومات من خالل رفع تكاليم تحولهم
الخط مثال أو من خالل الخدمات التي تقدمها المؤسسات عبر الشبكات للدعم الفني و خدمات ما بعد 
البيع، إضافة الى تقديم الخدمات على مدار الساعة من خالل المواقع االلكترونية للمؤسسة. حيث أن 

قتصادي ف ن العديد من المؤسسات حققت م ايا عديدة فيما يخص دعم من خالل تطبيق الذكاء اال
و ويرها من  (Toyota)و  (Renault)، (Chrysler)العالقات المتمّي ة مع ال بائن و المورد فنجد مثال 

مصنعي السيارات، تعتمد على نظم معلوماتها من اجل إعطاء الموردين حرية االطالع على برامس 
ا تعطي لهم إمكانية تحديد كيم و متى يكون باإلمكان ارسال قطع الغيار الى مصانع اإلنتاج لديها، كم

تستجيب لميوالت و روبات  بائنها عند  (Amazon)التركيب، اما من جانب ال بائن، فشركة اما ون 
اقتنائهم لكتب او أقراص، كما تقترح عليهم عناوين تم اقتناءها من قبل  بائن اخرين. و بالتالي فعن 
طريق نظم المعلومات تتمكن المؤسسة من تقوية عالقاتها مع الموردين و كذا ال بائن من خالل إشراكهم 
في بعف قرارتها و االستماع الى توجيهاتهم، و هو ما من شصنال أن يقلص إمكانية انتقال  بائن 

ا يوفره ن جودة مالمؤسسة الى المنتجات المنافسة و بالتالي  يادة والءهم، كما يسهم ذلك في الرفع م
 (1)الموردون من منتجات تحتاجها المؤسسة. 

 :تتحقق الجودة عندما ينجح المنتس في تصميم و تنفيذ و تقديم منتس يشبع  المساهمة في ترقية الجودة
حاجات و روبات العمالء و إرضائهم، و تعد الجودة بال شك سالحا تنافسيا فاعال فهي تمكن من 

تحويلهم من المنتجات المنافسة إلى منتجات المؤسسة، كما أن الجودة تمثل كسب والء العمالء و 
شرطا جوهريا لقبول المنتجات بشكل عام سواء في السوق المحلية أو الخارجية، و يستل م تحقيق 
الجودة تصميم نظام للذكاء االقتصادي في إطار نظام معلومات المؤسسة يعمل على توفير المعلومات 

ات و روبات العمالء و درجة رضاهم عن المنتجات و يقيال جودة هذه المنتجات من المتعلقة بحاج
خالل عدة معايير، و بالتالي يؤثر تصثيرا ايجابيا على جودة منتجات المؤسسة مما يساهم في ترقية 

 قدراتها التنافسية.

                                                           
 (1)  LAUDON Kenneth et LAUDON Jane, (2010) : management des systèmes d’information, 11ème  édition, Pearson 

éducation, Paris, p 98. 
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 خالصة الفصل

ات و ، كما يمكن اعتبار هذه التغير الدولو تحديا كبيرًا للمؤسسات بيئة األعمال بمالمحها الحالية وفر ت    
بمثابة خريطة سياسية، اقتصادية، تكنولوجية و سوقية جديدة تحتاج لمن يحسن قراءتها  االتحوالت الحاصلة فيه

و التكّيم معها بطريقة ذكية و مرنة، ترتبط فاعليتها بصفة كبيرة بالقدرة التنافسية للمنتجات و المؤسسات، و 
الم ايا التنافسية  و القدرة على تحقيق النجاح، ولهذا فمن الضروري على المؤسسة االقتصادية مدى حيا تها على 

الج ائرية أن تعي أهمية هذه البيئة وتسعى بشكل جدي لدراستها من أجل التكيم والتصقلم معها، واتخاذ كافة 
رص التي تقدمها ناص أكبر قدر من الفاإلجراءات للتنبؤ بمتغيرات هذه البيئة مستقباًل واستباقها، وهذا بهدف اقت

هذه البيئة، وفي الوقت نفسال محاولة تجنب أكبر قدر من المخاطر التي يجلبها العمل في هذه البيئة، و كل 
ي من دراستنا ليال في الفصل الثانإفمن خالل ما تم التعرف  إال بتبنيها  لية الذكاء االقتصادي.  ىيتصتهذا ال 

  تية الذكر: يمكن استنتاج النقاط ا
النظري للتنافسية و الذي تطرقنا إليال من خالل المبحث األول للفصل الثاني لدراستنا يقود  ن اإلطارإ -

ط عد وسيلة لتطوير قدرة المؤسسات على التعايش في ظل محييالتنافسية مفهوم ن أالى استنتاج مفاده 
 و كذا مساعدة المؤسسة على التموقعدولي متسم بالعولمة و انفتاح االقتصاديات و تحرير األسواق، 

  ؛بين القوى التنافسية التي تشكل المحيط التنافسي للمؤسسة
ضمن تحديات القرن الواحد و العشرين مجرد اإلنتاج بصقل التكاليم بل تّعدت ضمن لم تعد التنافسية  -

م من ارتفاع ى الرواقتصاد تنافسي معولم إلى ترسيخ مبدأ الجودة/التّمي ، و هو ما يسمح بالمنافسة عل
التكاليم و يحتاج النهوف بالجودة و النوعية إلى موارد بشرية علمية تستطيع السيطرة على التكلفة و 
إبداع أشكال التمّي  و اإلتقان في المنافسة. بحيث يعتبر دعم التنافسية الوسيلة الرئيسية لالقتصاديات 

صر الراهن و هو األمر الذي جعل التنافسية المتقدمة و النامية على حد سواء لرفع التحديات الع
موضع اهتمام الدول و المنظمات الدولية و الشركات و أصبح لها مجالال و هيئات و إدارات و لها 

 ؛سياسات و استراتيجيات و مؤشرات
ار االقتصادية التي تعمل في إطدورا استراتيجيا كبيرا في المؤسسة  الذكاء االقتصادينظام  يؤدي -

محيط تنافسي تشترك فيال مؤسسات مماثلة و منافسة لها، و عليال قد أصبح من الضروري معرفة 
تطلعات المؤسسات المنافسة و الوقوف عند االستراتيجيات و السياسات التي تتبعها في الوقت الحاضر 

الموارد و  المالئمة لتحقيق كفاءة تخصيص و اتجاهاتها في المستقبل من خالل توفير البيئة التنافسية
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ن خالل وذلك ماستخدامها و تشجيع اإلبداع و االبتكار، بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية و تع ي ها. 
مساهمتال في تبني المؤسسة لمفهوم اإلدارة البيئية، كونال يمنحها قدرة التصثير على المنافال )والعناصر 

يحول المؤسسة من مراقب لألحداث البيئية إلى مشارك فيها أو حتى البيئية األخرى(، وهذا يعني أنال 
 ؛واضع لتلك األحداث

دورا كبيرا في تنبي المؤسسة للتصور االستراتيجي من خالل دوره في إخراج الذكاء االقتصادي يلعب  -
لق مكون خالحقيقية والمتوقعة التي تقدم متطلبات التصور االستراتيجي الفعال و  االستراتيجيةالمعلومات 

معرفي، يفتح للمؤسسة النافذة نحو المستقبل المرتقب لها، مما يعطيها القدرة على تحسال وتصور 
 ؛مكانتها في السوق 

ظل مناخ يتصم بالتنافسية االقتصادية و يعتمد على استخدام  آخر المطاف يمكن القول أنال في في -
ني مسعى الذكاء االقتصادي. و لم تتضح الى تب المعلومة، يلجص األعوان االقتصاديون و االجتماعيون 

معالم هذا الوضع الجديد للدول و المؤسسات و األفراد إال بعد أن تعقدت التبادالت و التعامالت و 
ات ة المعلومار دإ ادت المخاطر و بر ت للوجود تجارب متماي ة أثارت اهتمامات المختصين في مجال 

اء االقتصادي هو ضرورة الحاجة اليال في محيط يشهد و المعارف، و لعل أهم ما يمي  اعتماد الذك
اعتبار أن المؤسسات و المجتمعات التي ت ايدا متناميا للمنافسين و الخصوم، هذا ما أدى بنا الى 

تتحكم في المعلومات و تحسن إدارتها هي التي نجحت في فرف نفسها على المستويين اإلقليمي و 
  العالمي.
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  تمهيد:

إذا كان االندماج إلى العالم ضمن منظومة االقتصاد العالمي أمرا حتميا أمام الدول العربية و النامية عموما،   
ن االستفادة من الفرص التي يوفرها لتحقيق النمو الداعم و الرفاه ليست نتيجة حتمية بل تخضع لقوانين إف

ة حتى األفراد، و تتمثل ابرز التحديات التي تطرحها البيئالمنافسة المفتوحة على مستوى الدول و الشركات و 
العالمية الجديدة في تعزيز القدرة على توليد الدخل و استمرارية النمو في ظل هذه البيئة الدولية التي أصبح 
شعارها البقاء لألفضل مما يستدعي تحديث الهياكل اإلنتاجية و تحسين كفايتها و تطويع التقانة و النهوض 

 عنصر البشري و تحسين بيئة األعمال و اجتذاب رأس المال األجنبي.بال

 نظام دول العالم في انتهاجلمحيط العالمي، فإن محاكاتها لأمام االنفتاح المتزايد للدولة الجزائرية على او    
كبر المحاولة عرض أهم و  من خالل هذا الفصلتنصرف الباحثة االقتصادي يمثل أولوية القتصادنا. الذكاء 

النماذج العالمية في مجال نظام الذكاء االقتصادي و إلى تقديم بعض التجارب الناجحة في مجال التنافسية 
على المستوى الدولي. كما أنه سيتم تسليط الضوء على واقع كل من الذكاء االقتصادي و الوضعية التنافسية 

 للجزائر.

 الذكاء االقتصادي  جالأكبر النماذج العالمية في م :األولالمبحث 

م فيها شرطا ، يعتبر التحكاستراتيجيةفي العالم الحالي أصبحت المعلومة االقتصادية التقنية و العلمية مادة   
الدول التي أدخلت العمل بالذكاء االقتصادي  تعددتو ضروريا ألمن الدولة عموما و المؤسسات خصوصا. 

 و مواجهة المنافسة الخارجية، و مراقبة االستثمارات الدولية مثل: لتحقيق التنمية المنشودة استراتيجيتهافي 
روسيا، الهند، البرازيل و اندونيسيا التي أنشأت معاهد وطنية للذكاء االقتصادي و الصين العمالق القادم، تعتمد 

عدة اد حيث يمكن إيجعلى بعث طلبتها إلى الخارج بكثرة قصد التكوين و جلب معلومات لمؤسساتها. كما 
ى ممارسة و بإلقاء نظرة علن تكون تنافسية مقارنة بالدول األخرى، بلدان تبحث عن السبل التي تسمح لها أل

في هذا الصدد سوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى أهم النماذج العالمية الذكاء االقتصادي حول العالم، و 
  .الفرنسيو النظام ، ، األمريكيم اليابانيالمعاصرة في مجال الذكاء االقتصادي و من بينها: النظا
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 ظام الياباني للذكاء االقتصاديالمطلب األول: الن

و  ))Meijiيعود مصطلح الذكاء االقتصادي إلى البيئة اليابانية، ووضع نظام له تدريجيا منذ عهد الميجي   
كافة دنية اليابانية )، حيث في فترة ما من االقتصاد الياباني، توجهت القوة الم8181إلى  8181الذي دام من 

القدرات المادية و البشرية( نحو التنمية االقتصادية الشاملة، مؤدية بذلك إلى بروز تنظيم إداري أصلي و محكم، 
 (1)سمح بجمع كافة المعلومات ذات الطبيعة االقتصادية، الصناعية و التكنولوجية. 

و  الذي صنع من المعلومة قوة و وسيلة تنافسية، نجلوساكسون البلد األولاعتبرت اليابان من قبل الكّتاب األ
أرخبيل حينما قاال بأن اليابان هي "  Jean Bernardو  Pierre Fayardاهتم بها قبل الجميع، و هذا ما أثبته 

و هذا من خالل جعل المعلومات وسيلة للضغط من اجل التنمية االقتصادية، و على  (2)،"من مجتمع المعرفة
العامل الرئيسي للتنمية، و اعتبرها موردا جماعيا قبل أن تكون  المعلومة ابان أول بلد اتخذغرار هذا تعد الي

 فرديا.

فسي د باالختراع من خالل إدماج الذكاء االقتصادي و التناركّزت اليابان و في شتى مجاالت التصنيع على التقيّ  
 الم الخارجي.في إطار البحث و التطوير، و كذا بالنسبة لغزو حصص السوق في الع

إن نظام الذكاء االقتصادي الياباني ملحوظ من خالل األهمية الكبرى التي يليها للمعلومة بصفتها سالح    
من رقم أعمال   %8.1استراتيجي و مورد جماعي، التي تمول من طرف حجم االستثمارات في القطاع بحوالي 

 4-3د مصدر الوقت الممنوح في النشاطات )يستثمر في نفقات الذكاء االقتصادي، دون عالمؤسسات حيث 
منها نذكر في القطاع مكتب للمعلومات حول العالم  37حيث أن اليابان تمتلك  (3) ( ،من وقت المؤسسة %

 155نعد أكثر من  MRI( فمثال في NRI( ومعهد "غونيما" للبحث ) MRIالخاص معهد "ميتسوبيشي" للبحث )
وكما نجد بنوك  متحرين في كل القطاعات ثالثعام فريق صغير من متحري وباحث كما نجد في القطاع ال

  .المعلومات

                                                           

  والذي يعني الحكومة المستنيرة، تلميحا  م(. أطلق عليها اسم مييجي 8181-8181هي الفترة األولى من تاريخ اليابان المعاصر ): عهد الميجي
، والمعروف موتسوهيتو هذا االسم أيضا اللقب الرسمي لإلمبراطورم ـ، كان  1868 أكتوبر 1رسميا منذ يوم الـللحكومة الجديد التي تولت شؤون البالد ـ 

  بـمييجي تينو.
(1) Commissariat Général du Plan. (1994) : intelligence économique et stratégie des entreprises, Rapport de Henri 

Martre, la documentation française, Février,  p : 33.  

(2)DE CHAUNAC Aymar. (2011) : Le système d’intelligence économique japonais, Dossier ANAJ-IHEDN, Comité 

Défense Économique Section Intelligence Économique, N°1, Le Japon, Mars 2011, p : 01. 

(3)NIANG Thiendou. )3007( : Les enjeux de l’intelligence économique, Ecole de Bibliothécaires, Archivistes, 

Documentalistes (EBAD), Université Cheikh Anta Diop, DAKAR,  p : 06.بتصرف  
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في اليابان حول التعاون المثالي بين المؤسسات العامة و  االستراتيجيةيتركز الذكاء االقتصادي و اليقظة   
الياباني  قتصاديالخاصة، و على المشاورات و التوافقات المهمة ما بين المؤسسات اليابانية، فنظام الذكاء اال

، (JETRO)، منظمة التجارة اليابانية (MITI)يرتكز على الوكاالت الحكومية، وزارة التجارة الدولية و الصناعة 
البنوك، وكاالت اإلشهار و الصناعات الكبرى، حيث تعد المعلومة في اليابان مركزية و منشورة، و هذا ما 

مة المساهمة في تدعيم االقتصاد الياباني عن طريق المعلو شعار أثبتته الجريدة اليابانية )نهون كيازي( تحت 
، فمعرفة المؤسسات االقتصادية لخصومها بالعموم، و كذا معرفة ذاتها جعلها االقتصادية الصناعية و المالية
 (1) مؤسسات صعبة القهر تنافسيا.

من ثم معالجتها بطريقة تساعد فوزارة التجارة الدولية و الصناعة تقوم بجمع المعلومات العالمية، و    
المؤسسات، و بالتالي البالد ككل للتوقع حول األسواق، و توجيهها عن طريق المعلومات المنبثقة من منظمة 

هناك منظمة  أنالتجارة الخارجية اليابانية، من خالل استقبال المعلومات و االستيراد التكنولوجي لليابان. كما 
، التي تقوم بجمع و استغالل (JICST)ي و التكنولوجي للمعلومات باليابان متمثلة في المركز العلم أخرى 

ن للدولة دور إالمعلومة العلمية و التقنية العالمية لتطوير العلوم و التكنولوجيا باليابان. و في هذا الصدد، ف
روع شبكة مش الحكومة اليابانية أرستفي جهاز المعلومات الياباني من خالل القيام بتنشيطه، حيث  أساسي

 (2)المعلومات، قصد ربط الباحثين و مهندسي المخابر العمومية و الخاصة في جميع نقاط البالد. 

و يتمثل الواقع المعاش في اليابان في رغبة الدولة في أن يعمل األفراد بمستوى تبادل المعلومات المجسد في   
 (3)نظامين مختلفين: 

 .االستراتيجيةعلومة الحقيقية : و تعني باليابانية الم(HONNEهون ) -

تعني أدبيا حلقة، و تعبر عن المعلومة المتصلة بالجميع سواء كانوا متحالفين أو  (:TATINAEتاتيناي ) -
 غير متحالفين)حلفاء أو متنافسين(.

في تقريره أن النموذج الياباني يقوم على اعتبار الذكاء االقتصادي كرياضة جماعية  Henry Martreو يرى   
ى الطريقة اليابانية مما يجعل هذا النموذج قدوة لغيرها. كما يتميز هذا النموذج بـــالخصائص و المحاور عل

 (4)(: III.01التالية و الموضحة أيضا في الجدول رقم )

 

                                                           
(1) Commissariat Général du Plan, Op-Cit, p :36. بتصرف 
(2) WANG Clement. (2001) : organizational competence analysis : Experience of a Japanese multinational, 

competitive, intelligence Review, volume 12 issue 3, 3 rd quarter2001, p : 13.بتصرف 
(3) LAINEE François. (1991) : la veille technologique : de l’amateurisme au professionnalisme, Edition Eyrolles, 

Paris, p : 169.   

(4) ISRAËL Michel. (2005) : université, recherche : la réforme japonaise, Revue Futuribles, n°309, Juin 2005.  
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 .سياسة اتصال داخلية فعالة، و اهتماما كبيرا بالمعلومات 

 ث إلى نتقال في اقل وقت ممكن من البحبعيدة المدى للتحكم في التكنولوجيا و في اال استراتيجية
التطوير و تغلغل و اختراق تجاري لألسواق العالمية، مبني على مقاربة شاملة، وفق النمط 

 االجتماعي و تقاليد الحياة في كل دولة.

 

 (1) و ينقسم نظام الذكاء االقتصادي تقليديا إلى قسمين من الممارسات و هي:  

 تخص المنافسين.: يهدف إلى الحصول على المعلومات التي جانب هجومي .1

 : يهدف أساسا إلى حماية أصول المعلومات الخاصة به.جانب دفاعي .2

يتحقق  ، والدولة، المؤسسات و المواطنين"إن نظام الذكاء االقتصادي الياباني يرّكز أساسا على الثالثي: "  
باني قائم على و التعاضد بين مختلف الجهات. كما أن النظام اليا (décloisonnement)من خالل االنفتاح 

المعرفة و العلم، مما جعل قضايا الذكاء االقتصادي مالزمة و متأصلة في النظام االقتصادي الياباني. و يمكن 
 إبراز نموذج الذكاء االقتصادي الياباني في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

                                                           

(1)DE CHAUNAC Aymar , Op Cit, p p 3-5. 

 محاور و خصائص النموذج الياباني للذكاء االقتصادي :III.01  رقمجدول 
 ةمقاربة شاملة / محلية للسوق العالمي

 تغلغل و اختراق تجاري مبني على المعايير االقتصادية، ووفق المنهج و النمط االجتماعي للحياة في كل دولة
 بعيدة المدى للتحكم في التدفقات الكبرى للذكاء االقتصادي استراتيجية

 مسيرة متكاملة مع إدارة العمال من اجل الصناعة
  سياسة االتصال...و اإلعالم )المعلومة(

Source : LAINEE François. (1991) : la veille technologique : de l’amateurisme au professionnalisme, 

Edition Eyrolles, Paris, p : 169. 
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 : المنظومة اليابانية العامة للذكاء االقتصاديIII.01 رقمشكل 

 
Source : Pierre CONESA. (2004) : L’intelligence économique et stratégique: L’organisation française, 

France, Janvier 2004, p : 03. 

 

يتمركز الذكاء االقتصادي في اليابان في وزارة التجارة الدولية و الصناعة،  كما يرتبط بهذه الوزارة كل من   
الشركات التجارية العظمى التي تمول مراكز البحث و التطوير،  (، التي قامتSogo Sochasالجامعات اليابانية )

المنظمات المهنية و الهيئات اإلدارية ذات الطابع البحثي و العلمي. و لقد اعد هذا النظام لفائدة المؤسسات و 
متربصين و لهذا وفقا لقاعدة أن اإلدارة الجيدة للموارد هي التي تخلق القيمة التي تتبنى سياسة متكاملة إليفاد ا

كما يحظى عنصر الثقافة بأهمية كبيرة  (1)المتدربين اليابانيين إلى الخارج، و استقبال المتدربين األجانب. 
 باعتبارها محرك ألداء النظام الذي يفسر نجاح اليابان التي تميل إلى الثقافة الجماعية.

لياباني يقوم على الوزارة األولى و الوزارات أن النظام ا النموذج الموضح أعالهو ما يمكن استنتاجه من خالل   
فكير العامة و الشاملة للبالد، و أخيرا هيئات الت االستراتيجيةاالقتصادية، و عالم األعمال الذي ساهم في تحديد 

(Think Tanks المساهمة في تطوير البحث و إدماج التطوير و اإلبداع عن طريق الدراسة المقارنة و )
 التكنولوجية.

                                                           
(1) Commissariat Général du plan, Op-Cit,  p : 36. 
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ما أن نجاح االقتصاد الياباني ناجم عن التعاضد بين استراتيجيات صناعية و تجارية ال يمكن فصلها عن ك  
االستخدام الهجومي للمعلومات، هذا التعدد المتبع بين المؤسسات التجارية و الحكومات، و الجامعات و 

كمن قوة وهنا ت لمؤسسات المعنية.المؤسسات العامة أعطى انطباعا معقدا في سبب التنوع و العدد الكبير من ا
 (1) بـ: ةللمعلومات اليابانية المتميز  االستراتيجيةالهندسة 

 ؛ةسوق محلية وعالمية شامل -

 كل بلد؛ لتكييف اختراق السوق لنمط الحياة االقتصادية تجاري نفاذ  -

 طويلة المدى للتحكم في التدفقات الكبيرة من الذكاء االقتصادي؛  استراتيجية -

 مل لإلدارة المتكاملة للتجمعات الصناعية؛ نهج محت -

 سياسة االتصال االنتقائي للمعلومات. -

 المطلب الثاني: النظام األمريكي للذكاء االقتصادي

لقد عرف كل من اليابان و أوربا بداية الستينات ازدهارا اقتصاديا معتبرا أدى بها إلى وضعية منافسة مع   
روبية، " األو ارياص" األمريكية منافسة حادة من طرف ""بوينغاجهت شركة الواليات المتحدة األمريكية، حيث و 

" اليابانية، هذا ما دفع باألخيرة تعمل على خلق أريانمن قبل " (NASA)و الوكالة األمريكية للطيران و الفضاء 
خص ما يسوق رائجة للمعلومات و التي أضحت رائدة فيما بعد، و هو ما زاد في فعالية الدور األمريكي في

 (2) الذكاء االقتصادي.

يتوفر االقتصاد األمريكي على ترسانة حقيقية في مجال الذكاء االقتصادي، بعكس اليابان و ألمانيا، هذه 
 (3)الترسانة مشتتة و نادرا ما تشتغل ضمن توجه داعم لسياسة صناعية منّسقة على الصعيد الوطني. 

ي على نهج ليبيرالي، الذي يعكسه في وجود سوق هائلة من إن النظام األمريكي للذكاء االقتصادي مبن  
الهيئات المختصة في خدمات الرصد و جمع المعلومات، و كذا جماعات الضغط و خدمات التأثير و النفوذ 
المختلفة، إضافة إلى قدرة المؤسسات االقتصادية على خلق أجهزة استعالم خاصة بها دون قيد أو شرط. كل 

شترك كافة الهيئات و المؤسسات ت أنع إلنتاج و نشر المعلومات التقنية و التجارية. كما هذا يسهل وجود فرو 

                                                           
(1) Commissariat Général du Plan, Op-Cit,  p : 34. 

(2)CONESA Pierre. (2004) : L’intelligence économique et stratégique: L’organisation française, 

France, Janvier 2004, p : 03. 

(3) Commissariat Général du Plan, Op-Cit,  p : 37. 
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الوطنية ذات األولوية بالنسبة للبلد ككل، و التخطيط لتنفيذها وفقا آلليات عمل محكمة  االستراتيجيةفي إعداد 
 و كما هو موضح في الشكل الموالي: (1) الدقة.

 لذكاء االقتصاديعامة األمريكية ل: المنظومة الIII.02  رقمشكل 

 
Source : CONESA Pierre. (2004) : L’intelligence économique et stratégique: L’organisation 

française, France, Janvier 2004, p : 05. 

 

 (2) يرتكز نظام الذكاء االقتصادي األمريكي على العناصر التالية: 

م، يعمل على تحسين تدفق المعلومات وانسيابها على كافة المستويات الحكومية ال لالستعالوجود نظام فعّ  -
 واالقتصادية، التي توفر كم هائل من المعلومات المنظمة والمقننة؛

للضغط والتأثير على مختلف الحكومات، التكتالت اإلقليمية، والمنظمات الدولية كمنظمة  استراتيجيةوجود  -
 قد الدولي...؛التجارة العالمية وصندوق الن

وجود منظومة قانونية متكاملة تحافظ على المصالح والمؤسسات األمريكية من المنافسة الخارجية غير  -
  ؛المشروعة، من خالل الحماية الفكرية ومكافحة الجوسسة...

                                                           
08. : , pCit-Op, Thiendou NIANG (1 ) 

ة، قتصاديالعلوم ابكلية ال ،، غير منشورةهكتورا ، أطروحة دالذكاء االقتصادي ودور أنظمة المعلومات في اتخاذ القرار(: 1188) منصف مقاويب، )2(
 .811جامعة باجي مختار عنابة، ص 
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وجود جهاز للوقاية من استحواذ االستثمارات األجنبية على الشركات األمريكية يستند عمله على القانون  -
 ؛االستراتيجيةألمريكي الذي يمنع صراحة تغلغل المستثمرين األجانب في القطاعات ا

عمل  يتمثل في دعم التأثير واألمريكية إن الهدف األساسي لعملية الذكاء االقتصادي في الواليات المتحدة   
ف تندرج أهدا وضمن هذا اإلطار ،جماعات الضغط لتحقيق أهداف المصلحة العامة في الداخل كما في الخارج

 (1) فرعية منها:

 للجميع؛ ةواالستراتيجيتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات القيمة االقتصادية  -

 دعم وتحسين التالحم الوطني؛ -

 الموارد بغرض التحكم في تكنولوجيا المعلومات؛ تبديدتقليص  -

 إعادة التفكير في حماية الشبكة الوطنية للمعلومات. -

 

كاء االقتصادي األمريكي تتميز بحجمها الضخم و الممتد إلى كافة أنحاء العالم، مع شركات الذكما أن   
إلى  1555و التي توظف ما بين  Kroll Internationalاستخدامها لطاقات بشرية و مادية هائلة، كشركة 

ل مليار دوالر. كما تعمل على تحلي 85مكتب حول العالم و برقم أعمال يصل إلى  85عامل على  8555
الخطر االقتصادي و التجاري، من خالل عوامل كل من االستعالمات، األعمال و التحقيقات، التحقق من 
السوق المهنية، خدمات األمن و الحماية، امن الشركات المعلوماتية، المساعدة القضائية و التحليل االستراتيجي 

 (2) و التنافسي.

االقتصــــادي تتطور نحو مزيد من التعاون بين االســــتراتيجيات  وفي الوقت الحالي، فإن النظم الوطنية للذكاء  
العامة و الخاصــــــــــة و اإلدراك األكثر فردي و إلى ســــــــــوقية المعلومات. ففي الواليات المتحدة األمريكية يتميز 

 Billنظام الذكاء االقتصـــــــــــادي بتدخل قوي للدولة قصـــــــــــد تطوير المعلومات االقتصـــــــــــادية، حيث أن الرئيس 

Clinton   تضمن ممثلين من اإلدارة و مكتب التحقيقات 8111لهذا الغرض مجلس اقتصادي في عام أسس ،
، حيث خالل الحرب الباردة تم تحويل نظم المعلومات (CIA)ووكالة االســــــــــتخبارات المركزية (FBI)  الفيدرالية

ت العالمية باســتخدام ، و شــبكة االســتخبارا(Echelon) الفّعالة إلى أدوات للذكاء االقتصــادي مثل حالة الشــبكة 
األقمار الصــــــــــــــناعية، التي تســــــــــــــمح بالتجســــــــــــــس على جميع مصــــــــــــــادر المعلومات )الهاتف، الفاكس، البريد 

تحت رعاية الواليات المتحدة، و بالتعاون مع المملكة  8115االلكتروني(. و تأســـــســـــت هذه الشـــــبكة في بداية 

                                                           
(1)  NIANG Thiendou, Op-Cit, p : 08. 

  .888، ص مرجع سبق( منصف ميقاويب، 2)
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حرب الباردة اعتراض االتصـــــاالت لغرض ســـــياســـــي، المتحدة و كندا و اســـــتراليا و نيوزيلندا. فإذا كان خالل ال
فهذه الشبكة كان استعمالها أكثر لغرض اقتصادي، قصد النهوض العتراض المعلومات المفيدة لتعزيز موقف 
الشــركات األمريكية الكبرى في المنافســة الدولية، و في الوقت نفســه لمحاربة المتجســســين عليها. و أخيرا تنفيذ 

، و نطاق 8118شــــــمالية من التجســــــس االقتصــــــادي و الصــــــناعي، المعمول به منذ عام القانون في أمريكا ال
 (1) تطبيق خارج الحدود اإلقليمية، و استكمال نظام الواليات المتحدة من الذكاء االقتصادي.

 كما تدعم الواليات المتحدة الشركات األساسية على المستوى التشريعي، و ذلك في مجال:  

 ر النصوص القانونية ذات الصلة؛االستعالمات و إصدا 

  معاقبة المؤسسات أو الدول األجنبية المكرسة للمنافسة الغير شرعية و الملحقة أضرار بالمصالح
الذي يجيز ألعوان اإلدارة األمريكية تغيير قائمة  (Carrousel 2000)األمريكية و مثال ذلك قانون 

كل ستة أشهر، و ذلك لخلق اضطرابا في  المنتوجات المحتمل تعرضها إلجراءات عقابية جمركية
 أسواق الشركة أو الدولة المعاقبة.

و تبحث الواليات المتحدة األمريكية علي تحسين ربط و تنسيق قنوات المعلومات، و كذا حركية المعلومات   
لدوم مسيرة االمتلقاة في المستوى الفيدرالي، كي تصعد نحو السلطة التنفيذية. و تعتبر السياسة الصناعية على 

من طرف النشاط المركز في المدى القصير من اجل متابعة قانون العرض و الطلب. و تمتلك المجموعات 
األمريكية بالخصوص بنوكا جد مهمة للبيانات، مهنيين مختصين في المعلومات، التكتالت و التحالفات كعوامل 

الية. و التجارية المستقاة من طرف الوكاالت الفيدر لإلنتاج المتميز آخذة بعين االعتبار المعطيات التكنولوجية 
لكن في المدى القصير بما فيها من مسؤولية شخصية، و توافق جماعي و استراتيجي و يعتبر الذكاء االقتصادي 

 (2)غاية األعمال و التجارة. 

ظلت  ادي، إال أنهاو خالل السنوات التالية، بذلت الواليات المتحدة جهودا معتبرة في مجال الذكاء االقتص  
مّركزة و مدفوعة باألهمية الكبرى لسوقها الداخلي، دون االهتمام بالخارج، لكنها في حقيقة األمر اضطرت 
العتماد المنافسة الذكية مع باقي الدول الصناعة و هذا الشتداد المنافسة الهجومية و العدائية القادمة من 

 Society of Competitive) (SCIP)ع التنافسية الذكية طوير مجمّ اليابان و أوربا، حتي أنها قامت بإنشاء و ت

                                                           
(1)LAPERCHE Blandine. (2000) : l’intelligence économique et le marché de l’information stratégique, 

document de travail n°30, cahier du Laboratoire Redéploiement Industriel et Innovation, Université du 

LITTORAL Cote d’OPALE, janvier 2000, p p 5-6.    

 .163، ص ، مرجع سبقمنصف ميقاويب،  )2(
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Intelligence Professional) و هذا في معظم الدول الصناعية كمؤشر على هذا التطور. و ال تزال التنافسية ،
 الذكية في الواليات المتحدة جد موجهة منذ البداية )كنظيراتها األوروبية منذ مدة طويلة(، حيث يأخذ بعين

 (1) االعتبار براءات االختراع كمؤشر للنشاط التنافسي.

  االستراتيجيةبوعلى أساس ما تقدم يمكن استنتاج بأن النظام األمريكي للذكاء االقتصادي يتعلق تحديدا 
التنافسية للشركة، و يعكسه الطابع األكثر تفتتا كما يتميز بحرية المبادرة لما له من هيئات مختصة به و 

 Henri، و إلى جانب ذلك، المهنيين والوكاالت الفيدرالية و المجموعات الكبرى، و هذا ما أثبته الداعمة له

Martre  في تقريره، حيث اعتبر أن النموذج األمريكي للذكاء االقتصادي هو نموذج أقل تمركزا و أكثر
أقساما  خر الخمسينياتحرية مقارنة باليابان، إذ أن المؤسسات األمريكية الكبرى خلقت لنفسها و منذ أوا

 (2)داخلية للتنافسية الذكية المعتمدة على إمكانيات بشرية و مادية هائلة. 

 المطلب الثالث: الذكاء االقتصادي الفرنسي

، و ذلك مع مجموعة عمل مرؤوسة 1993أولى خطوات نظام الذكاء االقتصادي في فرنسا كانت في سبتمبر   
طار المخطط الحادي عشر من اجل تأسيس التقرير الذي نشر سنة ، و الذي اجتمع في إMartreمن طرف 

هذا التقرير سلط الضوء على  (3)"،المؤسسات استراتيجيةالذكاء االقتصادي و ، و ذلك تحت عنوان "1991
ياسة ؤسسات و السخاصة فيما يخص نقص التنافس بين نشاطات الم االقتصاديالجهاز الفرنسي للذكـاء 

ظم في المن االقتصاديالذي  يوصي إلى كل مؤسسة على أي مستوى إشراك جهاز الذكاء  ، والوطنية الحقيقة
 ، و ال يمكنون أن تتبنى المؤسسات هذا السلوك، تحت حجة أن الجهاز الوطني ال يمكنه العمل دبالدها

و  بار،االستخو  االطالعالوصول لذلك إال بفعل المساهمة الفعلية لألشخاص بأنفسهم و اهتمامهم  بروح  
يتضمن هذا التقرير مجموعة من التطبيقات و االستراتيجيات الستعمال المعلومات المفيدة، المّطورة في قلب 
البلد و في مختلف مستوياته التنظيمية، حيث تتعلق هذه المعلومات بالدولة و الحكومة و الصناعة و المؤسسات 

و يهدف هذا التقرير إلى محاولة اإلجابة على  و التعليم، و حتى الشعب و أي مختلف المجاالت الحساسة.
 (4) النقاط التالية:

                                                           

 .167ص ، مرجع سبقمنصف ميقاويب،  (1)

(2)  Commissariat Général du Plan, Op- Cit,  p : 38. 

الة ماجيستير، ، رسللتحسين من تنافسية مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبيلس االستراتيجيةنظام لليقظة  إرساء(: 1112)رفيق عليوات،  (3)
 .881المدرسة العليا للتجارة،  ص غير منشورة، 

(4)HULBER Jean. (2002) : investissement direct français en chine, Revue française de gestion, n° 139, 

Juillet-Aout 2002, p : 65. 
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 ؛تقييم أهمية استعمال المعلومة من منطلق دفاعي و هجومي في ظل الرهانات المنافسة الدولية 
 ؛في النشاط اليومي للمؤسسات - معرفة و فهما -استيعاب وظيفة اليقظة و الذكاء االقتصادي 
 المرافقة للمستوى الوطني، أي دعم حيوية شبكات العالقات و درجة التركيز بين  تعيين المقاييس البنائية و

 .المؤسسات، التكتالت اإلقليمية و اإلدارية في مجال الذكاء االقتصادي

المتعددة،  تاو لقد اخرج هذا التقرير إلى الضوء نقاط النظام الفرنسي في هذا المجال، السيما حدوث االنقطاع  
 ود المؤسسات و سياسة جدية وطنية. و نقص تنسيق جه

و لقد تم إضافة مرسوم طبقا لتقرير المحافظة العامة للتخطيط، بهدف إنشاء خلية من اجل التنافسية و األمن   
( انطالقا من المؤسسات الفرنسية، ADITاالقتصادي، و في هذا اإلطار تهدف وكالة نشر المعلومة التكنولوجية)

التكنولوجية و التنافسية في مختلف اإلدارات و تقدير المعطيات االقتصادية، حيث  إلى تعريف مواضيع اليقظة
قامت هذه الوكالة، من اجل تطوير نشر المعلومة، العلمية و التقنية في القطاع الصناعي الفرنسي بإبرام اتفاقية 

هذه االتفاقية باألساس ، و تخص (INIST) تعاون ثالث سنوات مع المعهد الوطني للمعلومة العلمية و التقنية
إنشاء و نشر المنتجات المشتركة لليقظة الوثائقية، تثمين األدبيات الدولية بالعمل المرتبط بجمع و نشر وتبادل 

 (1) القرارات و المهارات و المنتجات.

ــــــرعيين متكــــــاملين، إحــــــداهما نظــــــام حكــــــومي و    ــــــذكاء االقتصــــــادي الفرنســــــي نظــــــامين ف يتضــــــمن نظــــــام ال
المؤسســـــات الكبـــــرى لتوطيـــــد تموقـــــع هـــــذه المؤسســـــات فـــــي الســـــوق العالميـــــة. كمـــــا يتميـــــز هـــــذا اآلخـــــر نظـــــام 

ـــــــدان  ـــــــي مي ـــــــى جانـــــــب تشـــــــكيل تحصـــــــيل المعلومـــــــات النظـــــــام بوجـــــــود دور مركـــــــزي و قـــــــوي للحكومـــــــة ف إل
، و ، مــــــن خــــــالل الجهــــــود التــــــي تقــــــوم بهــــــا إلســــــتدراك التــــــأخر فــــــي الميــــــدانالمؤسســــــات العموميــــــة الكبــــــرى 

   (2) :في النقطتين التاليتين موضح الدليل على ذلك

يئات العمومية ق الهاإنشاء المجلس األعلى للمعلومة العلمية و التقنية، و الذي يتمثل دوره في السهر على نط .8
المنتجة و الباثة للمعلومات العلمية و التقنية، كمتتبع لتطور صناعات المعلومات في فرنسا و في العالم 

  الخارجـي.
أخرى من خالل هذا الصدد على المستوى الوطني و الجهوي، مما لوحظ إسهامهم إنشاء عدة منظمات  .1

بتجميع، معالجة و نشر المعلومات بالقرب من المؤسسات، كما شاركت أيضا في الجهاز الوطني للذكاء 

                                                           

 .871، ص مرجع سبق ذكرهمنصف ميقاويب،  )1 (
(2)NIANG Thiendou, Op- cit, p : 08.  
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الوكاالت ،  (INIST) المعهد الوطني للمعلومة العلمية و التقنية اإلقتصادي، و من بين هذه المنظمات:
مديرية حراسة ، (ADIT)وكالة بث المعلومة التكنولوجية ، (ARIST) ةهوية للمعلومة العلمية و التقنيالج

شبكة المعلومة ، (DGSE)( المديرية العامة لألمن الخارجي )وزارة الدفاع، (ADST)( األقاليم )وزارة الداخلية
 .(AFDIE) إلقتصاديالجمعية الفرنسية لتطوير الذكاء ا، (RESIS)اإلستراتيجية للمؤسسات 

تطوير الذكاء االقتصادي و عمليات البحث و التطوير على (Marte) اقترح تقريروفي ضمن هذا الصدد،   
المستوى اإلقليمي )الجماعات المحلية( و القطاع الخاص. تم ذلك بإنشاء وكالة نشر المعلومات التكنولوجيا 

(ADIT) جي يتسمى الشركة األوربية للذكاء االسترات وهي مؤسسة عمومية كما تم استحداث شركة خاصة
(CEIS.و التي تقدم خدماتها لمؤسسات صناعية فرنسية و أوروبية ) ألح تقرير  اكمMartre  على دعم تعليم

الذكاء االقتصادي مما أتاح الفرصة لبعض المدارس العليا للتجارة بفرنسا لتقديم دروس في الذكاء االقتصادي 
 . (HECاسات التجارية العليا )على غرار مجموعة الدر 

و مما يلفت النظر هو تبني فكرة دعم الذكاء االقتصادي إقليميا بضمان تدخل أحسن للجماعات المحلية   
لهدف ا)الدوائر اإلدارية و البلديات( و ذلك لصالح المؤسسات الكبيرة و الصغيرة التي تنشط في هذه األقاليم. و 

ت مؤسسات الذكاء االقتصادي في هذه المؤسسات و مساعدتها على تجاوز المتوخى من ذلك هو تحويل مهارا

 العوائق لتحسين اإلنتاج و دعم التنافسية و التصدير.

و مع كل هذا تتهم فرنسا بسنوات من التأخر مقارنة مع منافسيها األوروبيين و األمريكيين في مجال الذكاء   
، ي إنتاج المعلومات العالمية التكنولوجية، التجارية و االقتصاديةاالقتصادي، بالرغم أنها تعد من بين األوائل ف

فهي تحتل المرتبة السادسة عشر من بين المستعملين و هي في حالة تفاوت مع الواليات المتحدة األمريكية 
د اهذا ناهيك عن الوعي الكبير للحكام ألعلى مستوى ألبع في إطار االبتكار كقطاعات اإللكترونيك و اإلعالم.

/ ماستر و أيضا  المعلومة و التكوين في الميدان، فهناك عدة تكوينات تأهيلية )شهادات الدراسات التطبيقية
بها و تطويرها في الجامعة و في أكبر المدارس  االعتناءتم   االقتصاديو الذكاء   السهـردكتوراه ( في 

  (1). ج التكوين و التعليم الكالسيكييتم إدماج السهر بمثابة مقاييس في برام الفرنسية، و غالبا ما

                                                           

(1)DJELFAT Abdelkader. (2005) : gouvernance locale et économie de la connaissance au Maghreb : 

actes de conférence Maghtech 2004, éditeur Dar el Adib, Oran, p : 478.  
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و ال يزال نظام الذكاء االقتصادي الفرنسي يعتمد إلى حد كبير على المبادرات العامة. و هو ما توضحه 
لممارسة فرنسية في هذا المجال و التي تركز على عدة محاور لتوجه استراتيجي و  )Marte(اقتراحات تقرير 

 (1) المتمثلة في:
 الذكاء االقتصادي داخل المؤسسة؛ انتشار ممارسة 
 تحسين تدفق المعلومات بين القطاع العام و الخاص؛ 
 تطوير قواعد البيانات على اساس احتياجات المستخدمين؛ 
 حشد عالم التربية و التدريب الشخصي؛ 
 انشاء وكاالت اقليمية للمعلومات العلمية و التقنية؛ 
 .وضع آليات عالمية للتعاون 

 
 (2) ذج الفرنسي للذكاء االقتصادي رهين لعائقين رئيسيين متمثلين فيما يلي:كما أن النمو   
  خاصة في  الوزير االول(-: بحكم و جود ثنائية الحكم في الجهاز التنفيذي )رئيس الجمهوريةعائق دستوري

مرحلة التعايش السياسي. كما يؤخذ على تركيبة الوزارات ضعفها في تجسيد آليات اليقظة و الذكاء 
 قتصادي و حتى في ابراز االرادة في التغيير؛اال

 :نتج عن ظواهر االنتماء الحزبي و المرجعيات الثقافية و الفكرية لمختلف اسالك الموظفين و  عائق ثقافي
ظاهرة إخفاء المعلومات و التحفظ عليها. كما أن ثقافة الشهادات الممنوحة من مختلف المدارس العليا و 

نوعا من عدم التجانس في الثقافات االدارية و بالتالي ضعف الثقافة المشتركة  الجامعات في فرنسا تكرس
على جلب (Fondations) و الرغبة في التحديث و التطوير. ضف الى ذلك عدم قدرة ما يسمى بالهيئات

الذكاء البشري الخارجي و استخدامه في اقامة آليات الذكاء االقتصادي و االستفادة منه على نحو ما هو 
هيئة  137جاري العمل به في مؤسسات و هيئات التفكير في الواليات المتحدة و اليابان. حيث أن هناك 

هيئة من هذا النوع  في  13000من الناتج الداخلي الخام، في حين توجد  %0.09في فرنسا ال تتلقى إاّل 
  في ألمانيا. 3000هيئة في بريطانيا و  7000من الناتج الداخلي الخام و  %3.1امريكا تتلقى 

ـــــذكاء االقتصـــــادي الفرنســـــي انطالقـــــا مـــــن ســـــنة    ـــــد نشـــــر  1991و تعالـــــت األصـــــوات إلصـــــالح نظـــــام ال عن
ـــــر  ـــــب (Bernard Carayon)تقري ـــــر النائ ـــــرح (Henri Martre)، و مـــــن بعـــــدها تقري  (Carayon). و اقت

                                                           
(1)NIANG Thiendou, Op- cit , p : 09 . 
(2)CONESA Pierre, Op- Cit, p : 09. 
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ـــــذكا ـــــث أن النمـــــوذج الفرنســـــي لل ـــــا للخصوصـــــيات الفرنســـــية حي ـــــذكاء االقتصـــــادي وفق ء االقتصـــــادي نظـــــام ال
( و األمانـــــــة العامـــــــة SGCI)األمانـــــــة العامــــــة للتنســـــــيق بـــــــين الـــــــوزارات يعتمــــــد مؤسســـــــتين هـــــــامتين و همـــــــا: 

كمـــــــا زودت األمانـــــــة العامـــــــة للـــــــدفاع  .و كالمهمـــــــا تحـــــــت ســـــــلطة الـــــــوزير األول( SGDNللـــــــدفاع القـــــــومي )
كثـــــــر مـــــــن و أل (Alain JUILLET) ، بمســـــــؤول أعلـــــــى للـــــــذكاء االقتصـــــــادي، وهـــــــو3007القـــــــومي ســـــــنة 

 (1). (01رقم )الملحق و التفصيل فالنموذج موضح في التوضيح 
 مارس الذكاء االقتصادي ي نظام أنمن خالل النماذج التي تم التعرض لها في مبحثنا هذا يمكن استنتاج ب

ة أضحى ممارس كماعلى الصعيد العالمي و ذلك بدعم أجهزة مخابر الدول و على منظور اندماج المعرفة، 
و مشتركة بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تتدخل بنسب هامة في هذه العملية كل من الجامعات قة منسّ 

المحلية و الدولية، و مراكز الدراسات و التفكير، و كذا هيئات عالم األعمال بهدف ضمان دمج المعلومات 
تنسق  ل مستمر وو المعارف ضمن سلسلة خلق القيمة المضافة، كما أن األعوان االقتصادية تتضامن بشك

. الستراتيجيةاو تمارس مبدأ التبادلية بغرض تبادل المعلومات  يةو اليابان كالدولة الفرنسيةأنشطتها في الدول 
)نظام الذكاء  في كل من اليابان و الواليات المتحدة األمريكية أن هناك ترابط المناهجأن يالحظ  و

ولة(. و تنفذ أنشطة الضغط و التأثير في كل الدول االقتصادي للمؤسسة و جهاز الذكاء االقتصادي للد
، و تم أيضا تطوير أساليبها بغرض تنفيذ القرارات المتخذة و تسهيل لتحويل الذكاء االقتصادي إلى قرار
 السبل للحصول على أحسن النتائج.

 

 التنافسية مجال التجارب الدولية الناجحة في بعضالمبحث الثاني: 
العالمي للقدرة التنافســــية بأنها قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومســــتمر لنمو حصـــة انطالقا من التعريف   

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، فإن الدول النامية تملك فرصــــة أكبر على تحقيق نمو أعلى لمعدل نصــــيب 
ام في اســـــــتخد من الدول المتقدمة التي تكون قد وصـــــــلت إلى الطاقة القصـــــــوى  الدخل الوطني الخامالفرد من 

نــدرج فيمــا يلي أبرز خصـــــــــــــــائص التجــارب النــاجحــة التي قــامــت بهــا بعض الــدول  مواردهــا وفي هــذا اإلطــار
ل من ســـــــــــنغافورة، ايرلندا، تجربة كحيث أننا اعتمدنا على  واســـــــــــتطاعت من خاللها رفع نموها االقتصـــــــــــادي.

                                                           
(1) Ibid. 
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للنهوض بتنافســـــية  التنافســــــية األردني فريقهذه التجارب الناجحة قام بدراســــــتها ال (1) ذج للنجاح.اكنم وتونس
 .القطاعات االقتصادية

 المطلب األول: تجربة سنغافورة في مجال التنافسية
يث أنها تعد حتمكنت سنغافورة من الحفاظ على المرتبة األولى في تقرير التنافسية العالمي لعدة سنوات،    

، بحيث يبلغ عدد 1كلم 821اوز مساحتها من دول جنوب شرق آسيا، و هي دولة في مدينة واحدة ال تتج
سكانها ما يقارب األربعة مليون نسمة. و قد واجهت هذه الدولة تحديات مثبطة للهمة فور نيلها استقاللها خالل 

، حيث أن سنغافورة كانت عشية االستقالل تفتقر إلى المياه و الموارد الطبيعية، كما أنها كانت 8181عام 
 عالية و تعتمد على الجيش البريطاني الذي كان على وشك الرحيل. تعاني من معدالت بطالة

و على الرغم من هشاشة اقتصادها، فقد اتبعت سنغافورة بشجاعة سياسات اقتصادية مفتوحة شجعت التجارة    
 8111حتى عام  %81و االستثمار. و نتيجة لذلك ارتفع متوسط معدل النمو االقتصادي السنوي إلى حوالي 

 (2) لجميع السنوات منذ ذلك الحين. % 7 و تجاوز
ألف  11و تعتبر حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي اآلن من بين األعلى في العالم، إذ أنها بلغت    

دوالر أمريكي سنويا. و تحتل سنغافورة و باستمرار مرتبة متقدمة باعتبارها إحدى الدول األكثر قدرة على 
نها شأنها في ذلك شأن "النمور اآلسيوية"، أثبتت بوجه خاص براعة مثيرة لإلعجاب التنافس في العالم. كما أ

في االستفادة من حجمها الصغير، و ذلك بإتباع أسلوب تدريجي في التحول االقتصادي و إعادة صياغة 
فورة االسياسات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك لالستجابة للظروف الدولية السريعة التغير. و يستند نجاح سنغ

 الملحوظ كليا على االستثمارات و التجارة األجنبية.
و بالفعل فإن حجم التجارة السنوية لسنغافورة يبلغ حوالي ثالثة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي. فضال عن   

 %18إلى  8171في عام  %81ذلك فإن الحصة األجنبية في الناتج المحلي اإلجمالي لسنغافورة ارتفعت من 

                                                           

 .1، ص بقامرجع سنسرين بركات و عادل العلي،  (1 )
  وزارة التخطيط. وقد قام الفريق بعدة دراسات منها: السياحة، التعدين،  ، ويتكون من ستة باحثين ومقره في8117تم إنشاء فريق التنافسية الوطني عام

لمعلومات، وعنقود ا أمالح البحر الميت، اإلسمنت، المحيكات األدوية، التعليم العالي، اإلنشاءات والبنوك. ويعكف الفريق حاليا على دراسة عنقود تكنولوجيا
 اء شبكات الربط بين مجتمع رجال األعمال األردنيين ومجتمع المهاجرين والمغتربين. الزراعة في غور األردن، باإلضافة إلى محاولة بن

الحالية  تيعتمد الفريق في بحثه على المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية كمصدر رئيسي لبياناته. وكان يستهدف خالل بحثه دراسة االستراتيجيا
ظهار الفرص والبدائل المتاحة المتبعة من قبل الصناعات األردنية وبيان مواط ن الضعف والقوة فيها، وتقييم دور الحكومة في بناء اإلطار العام للتنافسية، وا 

لتنافسية للصناعات اأمام الصناعات األردنية، ومحاولة مساعدة القطاعات المختلفة لرسم االستراتيجيات المستقبلية والتي يجب إتباعها لتحسين ورفع المقدرة 
حيث بهذا ويساهم الفريق في صياغة السياسة الصناعية لألردن وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والتي تعمل على تطوير هذه السياسة  األردنية.

 خاص. لتشتمل على أهم العوائق التي تحول دون تحسين القدرة التنافسية للصناعة األردنية بشكل عام والقطاعات االقتصادية التي تم دراستها بشك
 . 81، ص مرجع سابقطارق نوير،  (2)
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من جميع الصادرات المصنعة. و بدال من الخوف من  %11مخرجات الصناعة و ما يقارب من من جميع 
االستثمارات األجنبية في االقتصاد، سعت سنغافورة لجذب هذه االستثمارات إليها. و في الواقع نجد أن الهيأت 

وري، تديرها مجالس ية السنغافاالقتصادية، مثل مجلس التنمية االقتصاد باالستراتيجيةالحكومية الرئيسية المعنية 
إدارة ال تضم فقط ممثلين بارزين من القطاع الخاص في سنغافورة بل تضم أيضا مديريين تنفيذيين لشركات 
أجنبية متعددة الجنسيات. و يمكن إيجاز األساليب الذي أثبتت فعاليتها في التنمية االقتصادية لسنغافورة فيما 

 (1) يلي:
 الة وواقعية للقيادة تركز على النتائج، و ليس الشعارات؛إبراز رؤية قوية و فعّ  -
توفير مناخ اقتصادي تنافسي وحر، حيث نجد أن المؤسسات الحكومية تقوم بتسهيل االستثمار وليس  -

حاليًا،  %18إلى  8118سنة  %21إعاقته. وذلك عبر تخفيض الضريبة على دخل المؤسسات من 
ات المحلية في مستوى الضريبة المطبق، عدم تطبيق سياسة حد وتتساوي المؤسسات األجنبية مع المؤسس

أدنى لألجور مما شجع على التوظيف وحقق معدالت عليا لألجور. باإلضافة إلى تطبيق صارم لقوانين 
 ؛الحماية الفكرية حيث تسجل سنغافورة أدنى مستوى للقرصنة في آسيا

التركيز  ي: ففي السنوات األخيرة، بدأت سنغافورة فيالتركيز القوي على التعليم، بما في ذلك التعليم الفن -
بوجه خاص على رعاية رأس المال الفكري و إدخال التقنيات األكثر حداثة. و برغم التنافس الشديد من 
بلدان آسيوية أخرى، إال أن سنغافورة تحتفظ بالريادة في االقتصاد القائم على المعرفة و الذي يتوقع أن 

 ي القرن الحادي و العشرين؛يهيمن على العالم ف
التحسين المستمر للبنية التحتية األساسية والتكنولوجية )الموانئ، الطرق، المطارات، االتصاالت السلكية  -

أما  .والالسلكية(، وتحتل سنغافورة المرتبة األولى في آسيا من حيث استخدام الكمبيوتر والبريد االلكتروني
)عبر شبكات المعلومات(، فإن سنغافورة على وشك أن تكون الدولة األولى فيما يتعلق بالتجارة االلكترونية 

  في العالم التي ترتبط بشبكة اتصاالت ذات نطاق واحد من الذبذبات العريضة؛
 سنغافورة على شبكة اتصاالت متقدمة للغاية خصوصا في مجال التجارة االلكترونية. دولة توفر -
 

 
 
 

                                                           

 . 81، ص مرجع سابقطارق نوير،  (1)
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 مجال التنافسيةالمطلب الثاني: تجربة ايرلندا في 
مليون نسمة. حيث أنها عانت من ركود  1.8ايرلندا بلد صغير على حافة أوروبا و ال يتجاوز عدد سكانها   

اقتصادي، و اشتهرت بتصدير القوى العاملة التي هاجرت بأعداد كبيرة إلى أمريكيا الشمالية و استراليا و 
د الح في أفق ايرلندا خالل معظم هذا القرن شبح العنف المملكة المتحدة نتيجة لعدم توفر فرص عمل لهم. و ق

 لكنها في عقد التسعينات استطاعت و الحرب، و بعض الفترات ابتليت بأعمال العنف و الحرب األهلية.
 8112سنويا خالل الفترة الممتدة من  %1.1الخروج من هذه الوضعية، حيث حققت نمو اقتصادي بمعدل 

في الوقت الحالي، وارتفع دخل  %8.8إلى  8111سنة  %88بة البطالة من ، وانخفضت نس8117إلى غاية 
هذه الفترة  يرلندا خاللإالفرد إلى حدود متوسط الدخل في بريطانيا، كل هذا كان نتاج السياسات التي طبقتها 

  (1) :النقاط التالية في مالمح نجاح ايرلندا في مجال التنافسيةأبرز يمكن إيجاز حيث 
 حيث ،ة واضحة ومحددة لتشجيع االستثمار األجنبي، خاصة في مجال التكنولوجية المتقدمةأتسمت برؤي -

المباشرة كانت المحرك األساسي لهذا النمو في إشارة إلى تنامي االستثمارات  االستثمارات األجنبية أن
تستثمر  كة أجنبيةشر  8111واتخاذ ايرلندا مدخاًل لالتحاد األوربي منوهة إلى أن هناك أكثر من  األمريكية

إلى اكبر شركة  شركة في قطاع األدوية من كبرى الشركات العالمية إضافة 81في ايرلندا مستقطبة 
 ؛للبيوتكنولوجي

 ؛سعت إلى الحد من البيروقراطية ورسخت بيئة تنظيمية واضحة لتشجيع التنافس -
 حت جماح التضخم وسعت منخفضت العجز في الميزانية بإتباع رقابة صارمة على األموال العامة، وكب -

 ؛أجل ضمان االستقرار لالقتصادي الكلي
رفعت مستوى التعليم ونوعيته والتركيز بالخصوص على البحث والتطوير الفعال وكذا المهارات الفنية  -

 ؛العالية
توسيع العالقات التجارية مع العالم من خالل االنضمام إلى التكتالت االقتصادية الجهوية )االتحاد  -

 ؛وبي( والمنظمات العالمية )منظمة التجارة العالمية(األور 
االعتماد على قطاع الصناعات المتطورة وتحديدا قطاع المعلوماتية. فقد قامت الحكومة االيرلندية باتخاذ  -

المطلوبة لنمو هذا القطاع من خالل تخفيض تكلفة االتصاالت وعقد  األرضيةكفيلة بإرساء  إجراءات

                                                           

 . 81، ص مرجع سابقطارق نوير،   (1)

 



 فسية: رؤية عالمية و جزائريةالذكاء االقتصادي و التنا ........................................الفصل الثالث

 

- 176 - 
 

خفيضات ضريبية ت إقرار و إليهالمساعدة  تصدير المنتج االيرلندي  األوروبيةمع البلدان االتفاقيات التجارية 
  ؛للشركات

علومات وطنية على بناء صناعة تقنية الم استراتيجيةمنذ السبعينات من خالل  االيرلنديةكما ركزت الحكومة  -
افة الحاسب اآللي هذا باإلضوأصبحت اآلن الدولة األكبر في العالم من حيث تصدير برامج  ايرلندافي 

اليا ح االيرلنديةبعد هذه التجربة الناجحة تقوم الحكومة  إلى كونها مركز عالمي لصناعة الحاسبات. و
باستخدام نفس األسلوب الذي اتبع في السابق لتنمية صناعات تقنية جديدة وهي صناعة األدوية والتقنية 

اعات تقنية متخصصة في مجال الصحة والدواء والتقنية حاليًا عدة مناطق صن ايرلنداالحيوية، وتطور 
 الحيوية.  

  واالنفتاح على العالم واستقطاب االستثمارات األجنبية واالنضمام  توسيع القاعدة التعليميةفيمكن استنتاج بأن
 .رلندايإاألسباب الحقيقية ألحداث الطفرة االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها  لالتحاد األوروبي هي

 
  المطلب الثالث: التجربة التونسية في مجال التنافسية

 مســاحتها صــغر مــن الــرغم فعلــى ،تبــرز تــونس كبلــد عربــي حقــق نجاحــا ســريعا فــي األســواق الدوليــة  
 مـن كبيـر حجـم جـذب اسـتطاعت انهأ إال ا،نهجيـرا مـع مقارنـة طبيعيـة مـوارد توفرهـا علـى موعـد

 النـاتج فـي النمـو معـدل بلـغ وقـد الثالثـة، مطلـع األلفيـة فـي الردو  مالييـر 8 فاقـت المباشـرة االسـتثمارات
 فــي القطــاع النمــو معــدل بلــع كمــا ،4.8%حــوالي 8117-8111الفتــرة  خــالل اإلجمــالي المحلــي

 التنافســي األداء فــي ســاعدت التــي العوامـل ومـن .الفتــرة نفــس خـالل %81 مـن أكثـر الصـناعي
 (1) :يلي ما ت نذكرعقد التسعينا خالل التونسي لالقتصاد الناجح

 ،والتجارة االقتصاد وتحرير واالجتماعي السياسي االستقرار -
 ؛اإلدارية اإلجراءات في المستمر والتحسين الدولية، المعايير إلى ترقى لالستثمار مستقرة بيئة وجود -
 خالل من أو للتجارة، العالمية المنظمة في مبكرا بانخراطها سواء العالمي االقتصاد في بسالسة اندماجها -

 ؛األوروبي االتحاد مع دول الشراكة التفاقية توقيعها
 الفكرية الملكية حقوق  انتهاك ومن الضريبي االزدواج من منها األجنبية وخاصة االستثمارات حماية -

 ؛أرباحهم تحويل من األجانب والسماح للمستثمرين والصناعية،
                                                           

 . 11، ص مرجع سابقطارق نوير،  (1) 
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 التعليم على ميزانيتها ربع حوالي تونس تنفق يثح العلمي، البحث وتشجيع التعليم مستويات بكل االعتناء -
 ؛النجاح تحقيق في مهما شكل عامال مما والتدريب

 ؛العالمية األسواق في ةكالمشار  أهمية وعلى المنافسة على والقدرة الحديثة والتكنولوجيا اإلبداع على يزكلتر ا -
 الضغط تخفيضفي  أسهم مما (7. 1 )% إلى ليصل ، ةملحوظ بصورة السكاني النمو معدل انخفاض -

 ؛ البالد أنحاء جميع في الفرد دخل وزيادة االجتماعية الخدمات على
 الواقعـة األولى الدولة أنها ماك العالمية، التجارة منظمة في عضو تونس تعتبر حيث العالمي، التكامل دعم -

 ونتيجة األوروبي االتحاد عم " ةكشرا اتفاقية "على توقعّ  التي المتوسط األبيض للبحـر الجنوبي الساحل على

 . المنافسة على قدرة ثركأ تونس في الخاص القطاع أصبح لذلك
 

 لدول لبعض التجارب الناجحة لمجال التنافسية الذي انصرفت به الباحثة في ستعراض المن خالل ا
 من دولة كل تواجهها التي االقتصادية الظروف اختالف بالرغم من ستنتاجيمكن االمذكورة أعاله 

 الثالث الدول فيها تشترك التي الخصائص من العديد تعكس هذه النجاح قصص أن إال العالم، دول
 والجهود األجنبية، االستثمارات لجذب النشط والسعي التعليم، على التركيز تشمل فهي المذكورة،
 ضرورة حول الشعارات عن االبتعاد في المستمرة والرغبة التجارية، البيئات وتنظيم لتحرير المبذولة
 التزمت قد تونس و يرلندا، ا سنغافورة من كال نإف وأخيًرا،. له الفعلي التنفيذ إلى والتوجه اإلصالح
 المنافسة من الدول هذه تتخوف أن منال وبد بسرعة، متغير عالمي اقتصاد مع الكامل بالتعامل
 .فائق وتشوق  مفتوح بصدر بها رحبت الدولية،

 

 رية في مجال الذكاء االقتصادي و التنافسيةرؤية جزائ المبحث الثالث:

 االقتصادية بيئتها في تحوال األخرى  هي شهدت للعالم، االقتصادية الخارطة من يتجزأ ال جزء الجزائر إن     

 مستوى  على واالتصال اإلعالم تكنولوجيات وتطوير المعرفة اقتصاد مبدأ تتبنى جعلها مما والثقافية، واالجتماعية

، و تعد الجزائر من بين الدول التي تمتلك موروثا اقتصاديا و معرفيا ثقيال، الشيء ومؤسساتها تهاأجهز  مختلف
قديم تسيتم التطرق ضمن هذا المبحث إلى  الذي دفعنا إلى إلقاء نظرة تشخيصية حول متغيري الدراسة، حيث

بذولة م من مقومات و جهود الجزائرالذكاء االقتصادي في واقع نظام  صورة واضحة و بنوع من التفصيل عن
 مع عرض، ساعةفي هذا المجال لحد الالمتبعة إجراء تقييم و لو بسيط لخطوات الجزائر من خالل  و ذلك

لذكاء لتصورا عن أهم السبل لتحقيق المقاربة الناجحة  معوقات النظام و آفاقه. كما أن الباحثة ستحاول تقديم
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إلى دراسة تحليلية لتنافسية الجزائر من خالل مؤشرات المنتدى و سيتم التطرق في آخر المطاف  االقتصادي.
 االقتصادي العالمي.  

 و المأمول واقعبين ال الذكاء االقتصادي في الجزائرالمطلب األول: 
و  لجزائريةاللدولة بالنسبة  الضروريةأضحى من بين الوسائل المحورية و  االقتصادي الذكاءإن نظام    

 بين من أصبح لذلك .المستويات جميع في المتطلبة االقتصادية التنمية وتحقيقاتها مؤسس لتأهيل بالنسبة
 المؤسسات استراتيجية لدعم سعيها خالل من ذلك ويتجلى الجزائرية، الدولة اهتمام تشغل التي المواضيع
 .الخ...حيطة، حذر توقع، سهر،: من االقتصادي الذكاء متطلبات مع التكيف على ومساعدتها

 

 ع األول: اهتمامات الدولة الجزائرية بنظام الذكاء االقتصاديالفر 

يكتسبها نظام الذكاء االقتصادي عالميا، شرعت السلطات العمومية في الجزائر بالنظر إلى األهمية التي    
 ببذل جهود التي سوف نتطرق لها فيما يلي:

 بالجزائر األنشطة العلمية في مجال الذكاء االقتصادي -أوال

، و  « World Trade Center Local»نّظم من طرف انعقاد ملتقى حول الذكاء االقتصادي : 2002سنة  -
تعتبر هذه التظاهرة نتاجا عن شراكة ما بين مصلحة الدراسات العليا المتخصصة في الذكاء االقتصادي 

و مدرسة   Strasbourgبــ  Université Marc BLOCHلمعهد الترجمات و العالقات الدولية في جامعة 
، و في خضم اليومين المنظمين حضر مئات école de guerre économiqueالحرب االقتصادية في باريس

األشخاص، من ضمنهم عدد من مسيري المؤسسات الجزائرية الكبيرة، كما تمّيز هذا الملتقى بحضور 
الجمع من الحضور  ، و لقد تم من خالل هذا1995وزيرين سابقين لالقتصاد و التجارة الخارجية لعام 

التي وحب أن يعالجها االقتصادي الجزائري من: قسوة المنافسة، المؤثرات  االستراتيجيةاإلشارة إلى المشاكل 
على السوق الخارجية الجزائرية، مخاطر هشاشة االقتصاد المستورد الناجمة عن االتفاقيات المبرمة مع 

 (1) هجومية.االتحاد األوروبي و صعوبة صياغة سياسة اقتصادية 
بدأ االهتمام باليقظة و الذكاء االقتصادي على المستوى األكاديمي و بدرجة اقل على مستوى  :2002سنة  -

تم تنظيم ملتقى من طرف مركز البحث عن المعلومة  2004جوان  6الدولة و المؤسسات. حيث أن في 

                                                           

مداخلة مقدمة ضمن ، الجزائر يفسسة و واقعها ؤالتنافسية للمالميزة تنمية  يفاإلستراتيجية ة ظدور اليق (:1181) ،فالق صليحة، علي نوز بزبلع  (1)
و  1يومي لمنعقد افعاليات الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 

 . 81، ص ، بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الشلف1181نوفمبر ، 81
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لمتداخلون المؤسسة الجزائرية، و أكد ا العلمية و التقنية بالجزائر، دار موضوعه حول اليقظة التكنولوجية في
على إجبارية امتالك نظام لليقظة ككل و التكنولوجية على وجه الخصوص لمواجهة مختلف الرهانات التي 

 (1) تواجه المؤسسات الجزائرية في ظل المنافسة المحتدمة.
و  10يقظة يومي انعقد أول ملتقى دولي بالجزائر العاصمة حول الذكاء االقتصادي و ال: 2002سنة  -

افريل، كان هدفه تقديم مجموع النشاطات و الحلول التي تسمح بضمان أحسن تقبل لمفاهيم، طرق و  11
أدوات اإلدارة بالذكاء االقتصادي، كان تحت رعاية غرفة التجارة و الصناعة بالجزائر، وزارة الصناعة، 

سات الجزائرية )سوناطراك، سونلغاز، المجلس االقتصادي و االجتماعي الوطني إضافة إلى كبرى المؤس
المسئول األعلى المكلف بالذكاء  Allain JUILLETنفطال( بمشاركة السيد كل من "مراد مدلسي"، 

Pierre ،  2003نائب مكلف بالتقرير حول الذكاء االقتصادي سنة  Bernard Carayonاالقتصادي،  

tMourleva ة و رئيس المهام االقتصادية بالسفارة الفرنسيPhilippe Clerc. 
(2) 

 و ذلك في إطار التطوير الصناعي دعوة مجلس الحكومة المؤسسات بتبني الذكاء االقتصادي :2002سنة  -
ديسمبر   20و الذكاء االقتصادي في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ  االستراتيجيةحيث تعريف اليقظة 

ع، تحليل، معالجة و نشر المعلومة ذات الصلة و وكذا تحديد أهدافه، فقد اعتبرها النشاط الذي يعنى بجم
التي تساهم في إنتاج المعارف الضرورية التخاذ القرار و تسيير المؤسسات التي تكون النسيج الصناعي 
الوطني. كما تعتبر مسعى للتوقع و تصور مشاريع مستقبلية تقوم على العالقات التي تربط بين شبكات 

 (3) اديين.المؤسسات و المتعاملين االقتص
تبني الدولة إعادة إطالق الجهاز الصناعي و تكريس الموافقة على : 2002في شهر فيفري من سنة  -

منهج الذكاء االقتصادي كعامل منافسة و إبداع بالنسبة للمؤسسة، و من هنا تم إعطاء تعريف محدود 
ألولية لقرارات ا االستراتيجيةادة للذكاء االقتصادي تمّثل في: "جمع، استغالل و بث المعلومة التي تعتبر الم

 (4) و قيادة المؤسسة"؛

                                                           
(1)BOUROUBI Mustapha.  (2008) :va-t-on déclarer l’absence de la pratique de l’intelligence économique en Algérie 

? , veille magazine, Novembre/Décembre 2008. Article consulter à partir su site : 

http://www.veille.com/IMG/pdf/alger-veille-intelligence-economique.pdf le 08/11/2012 à 16:52. 

 Mourlevat Pierre: conseiller économique chez Ambassade de France à Tel Aviv. 
 Clerc Philippe: Directeur de l'intelligence économique, de l'innovation et des technologies de l'information à 

l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ACFCI) 
(2) Mohamed Faouzi BOUCHELOUKH. (2010) : Intelligence économique en Algérie, cours de MASTER en 

intelligence économique, 2ème promotion 2009/2010, Université de la formation continue, p : 14. 

 .20، ص مرجع سابق، محمدعقون شراف، هبول  (3)

(4 ) Mustapha BOUROUBI, Op-cit, p : 34. 
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تم تأسيس أول مدرسة جزائرية للذكاء االقتصادي، هذا ما أعلن عنه مسئول  :2002في شهر سبتمبر  -
"عمور زبار" من خالل الملتقى المنظم  (VIP Group)مكتب االستشارة )مدير مجموعة االتصاالت( 

مؤسس المدرسة األوروبية  Benoit de Saint Sernunع بدأ بشراكة بينه و بين بالجزائر العاصمة، هذا المشرو 
للذكاء االقتصادي بفرنسا. ذات المشروع مأل فراغ كبير في هذا المجال اين كان مفهوم الذكاء االقتصادي 

 (1) تقريبا مجهوال من طرف مؤسساتنا و منظماتنا العامة و الخاصة.
لأليـام الممتـدة  "الحكامة في المؤسسات و الذكاء االقتصاديلي حول "تم انعقاد ملتقى دو  :2002سنة  -

و الذي اعتبر محاولة من الدولة الجزائرية لتوعية المؤسسات  2002جـوان  من سنة  12إلى غايـة  12من 
طرحت فكرة إنشاء مجلس أعلى للذكاء االقتصادي بغرض فتح سبل تجريبية . و كذا الجزائرية لتأمين نفسها

  (2) .دة لفائدة صناع القرار الحكوميين و الخواصجدي
نظمت وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات ملتقى حول الذكاء االقتصادي بمقر الوكالة  :2002سنة  -

، و قدمت خالل هذا الملتقى بالمحمدية بالجزائر العاصمة ALGEXالوطنية لترقية التجارة الخارجية 
رنامج للذكاء االقتصادي في إطار تطبيق ب االستراتيجيةين حول الجوانب مداخالت لخبراء جزائريين و دولي

دمة الذكاء و خ االستراتيجيةاإلنعاش من طرف وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات، الدور الحاسم لليقظة 
 (3) االقتصادي في إنعاش الصناعة الجزائرية.

الذكاء الملتقى الدولي الرابع حول  2010 ماي 81و 87يومي  العاصمة  الجزائر احتضنت :2010سنة  -
م بالتعاون بين وزارة الصناعة وترقية االستثمارات اللقاء الذي نظّ  تناول حيث، االقتصادي وتسيير الخبرات

ء وسائل وضع خاليا لليقظة والذكا و أنماط جنبية حسب المنظمين طرق وومكاتب االستشارة الوطنية واأل
إلى الحد من مجال الشكوك من أجل تفادي اتخاذ  األولىبالدرجة  هذا األخير الذي يهدف دياالقتصا

 (4) .أوضحقرارات عشوائية في جميع القطاعات االقتصادية بفضل رؤية 

                                                           

للسيارات الصناعية دراسة حالة المؤسسة الوطنية -الذكاء االقتصادي في المؤسسة الجزائرية: الواقع و المجهودات (:1182)أسماء فياللي،  (1)
SNVI 2014-2013بكر بلقايد تلمسان،  أبوو الذكاء االقتصادي، جامعة  االستراتيجية، مذكرة ماجيستر في علوم التسيير، تخصص اإلدارة رويبة ،

 .87ص
ـــكـــتـــرونـــي: الجججججزائججر تججفججكججر فججي إنشججججججججججججججاء مجججججلججس أعججلججى لججلجججججذكجججججاء االقججتصججججججججججججججاديكـــــــامـــــــل الشــــــــــــــــيـــرازي،  ( 2) ـــمـــوقـــع االل ـــــــاح عـــلـــى ال ، مـــت

http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/6/340849.htm  84:48على الساعة  1581جانفي  51تم تحميله بتاريخ. 

 .87، صبقامرجع س ،أسماء فياللي (3) 
(4)  Consulter à partir du lien électronique : http://www.djazairess.com/ennahar/61547 (le 13/04/2013 à 14:34). 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/6/340849.htm
http://www.djazairess.com/ennahar/61547%20(le%2013/04/2013
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بالجزائر العاصمة  االستراتيجيةاء االقتصادي و اليقظة الذكنّظم المؤتمر الخامس حول  :2011سنة  -
تحت إشراف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة  VIPضمن مجموعة  2011نوفمبر  30و  29يومي 

 (1) .هذا المؤتمر يخص التحويل من اجل مؤسسات المعلومةوالمتوسطة و االستثمار. 
لوم كلية الع من قبل ومتطلبات التنمية قتصججاديالذكاء االموضـــوع  حولم ملتقى دولي نظّ : 2012سججنة  -

، 1181ماي  81 - 1 يوميوذلك  الجزائر( –االقتصـــادية وعلوم التســـيير بجامعة باجي مختار ) عنابة 
حيث ســــــعى الملتقى إلى التركيز على فهم الذكاء االقتصــــــادي من خالل مســــــتوياته و متطلباته و عرض 

صــــــــــادي لتحقيق التنمية المســــــــــتدامة. ووّفر الملتقى فرصــــــــــة ثمينة التجارب العالمية في مجال الذكاء االقت
المتخصـــصـــين في ميدان محاور الملتقى واالســـتماع إلى وجهات النظر المتعددة بشـــأن أهم  لتبادل األفكار

 (2) .القضايا وتقريب وجهات النظر والبحث عن الحلول خدمة للمستقبل
القتصادي و التنافسية المستدامة في منظمات األعمال الذكاء اتنظيم الملتقى الدولي السادس حول كما  -

 06ومي ي بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير جامعة حسيبة بن بو علي الشلف الحديثة
تحت رعاية السيد رئيس الجامعة و بالتعاون مع مخبر العولمة و اقتصاديات شمال  2012نوفمبر  07و 

نافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و عالج الملتقى إشكالية مساهمة الذكاء إفريقيا و مخبر تنمية ت
االقتصادي في تمكين منظمات األعمال الحديثة من تحقيق تنافسية مستدامة في ظل البيئة العالمية و قد 

 (3) كانت المشاركات مّلمة بكل جوانب الذكاء االقتصادي.
 اآلتية:تم انعقاد األنشطة العلمية  :2012سنة  -

و الذكاء االقتصادي بين حتمية  االستراتيجيةنظام المعلومات، اليقظة  انعقد ملتقى وطني رابع حول -
و ذلك بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي تحت رعاية  2014مارس  18و  17يومي  التفاعل أو الزوال

بة، ية و علوم التسيير و مخبر المحاسالسيد مدير الجامعة و بالتعاون مع كلية العلوم االقتصادية و التجار 
تمثلت أهداف الملتقى في حتمية إعادة رسم أهداف المؤسسة  ،COFIFASالمالية، الجباية و التامين 

االقتصادية الجزائرية في ظل العولمة و المنافسة االقتصادية الدولية، إبراز أهمية و أهداف اليقظة 
ايرة المنافسة، ، إبراز أهمية االستثمار في الرأسمال البشري لمس و استشراف المستقبل لمواجهة االستراتيجية

                                                           
(1) 5èmes assises de l’intelligence économique et de la vielle stratégique, 29 et 30 novembre 2011 à Alger, organisées 

par le VIP Groupe, sous le haut patronage du Ministre de l’industrie, de la PME et de l’Investissement. Consulter à 

partir du lien électronique :   http://www.africadiligence.com/alger-ve-assises-de-intelligence-economique/ (le 13 

avril 2015 à 13 :05). 

(2 ) Consulter à partir du site de l’université : facseg.univ-annaba.dz (le 12 avril 2015 à 10 :15) 

(3 ) Consulter à partir du site de l’université : www.univ-chlef/ar/index.php  (le 13 avril 2014 à 15 :47). 

http://www.africadiligence.com/alger-ve-assises-de-intelligence-economique/
http://www.univ-chlef/ar/index.php
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تقنيات التسيير الحديثة و مواجهة متغيرات المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة و أخيرا بلورة اقتراحات 
(1) .لتبني متطلبات التسيير الحديثة وفق خصوصية المؤسسة االقتصادية الجزائرية

 

س مليانة جامعة خميالتسيير بـمي في الجزائر و كلية العوم االقتصادية و علوم نّظم مخبر االقتصاد الرق -
و  ""األنظمة الرقمية و الذكاء االقتصاديموضوع  المؤتمر العلمي السنوي األول للذكاء االقتصادي حول

المؤتمر هدف إلى إبراز توجه و نظرة عصرية عن االقتصاد الرقمي ، 1182افريل  11و  11يومي ذلك 
ن خالل تشخيصه و تحديد األولويات التي يجب إتباعها و قواعد الحاكمية في هذا المجال و إلى وضع م

مؤشرات بخصوص االستثمارات في تكنولوجيا اإلعالم و االتصال و أثرها على النمو االقتصادي و كذا 
(2) .اراتتحفيز و نشر الريادة في وتيرة تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في المؤسسات و اإلد

 

ي مختار جامعة باجبـبمساهمة كل من كلية العلوم االقتصادية ومخبر الذكاء االقتصادي والتنمية المستدامة  -
لمعلومات و نظم ا االستراتيجية"اليقظة  نظـّــم المؤتمر الدولي الثاني للذكاء االقتصادي تحت عنوانعنابة 

 11وشهد الملتقى مشاركة أزيد من ، 1182أفريل  11-11يومي  على مدىفي المؤسسة االقتصادية" 
والية، مثلتها مختلف جامعات الوطن إلى جانب نخبة من األساتذة والدكاترة بالبلدان العربية، على غرار 

(3) .جامعة أربد باألردن وجامعة فلسطين
 

يومي  سية"ف"الذكاء االقتصادي رهان أساسي للتناتحت عنوان انعقد ملتقى دولي بالمدرسة العليا للتجارة  -
قّوامه خلق فضاء قادر على تنظيم دراسة حول مسالة الذكاء االقتصادي، ليس  2014ماي  22و  21

فقط من منظور الخطوات األحسن إتباعها لتطبيقه و لكن من منظور األجهزة الوطنية الواجب تأسيسها 
احية تنظيمية فحسب بل من النانطالقا من خبرات ثقافات الذكاء كذلك، ال من وجهة النظر التشريعية و ال

التقنية و التنظيمية أيضا. و حسب نظر الخبراء، الباحثين و األساتذة المشاركين بالملتقى فان نظام الذكاء 
 (4) االقتصادي يعد كومجة ال غنى عنها ذبه تتحدد استمرارية، نمو و تنافسية المؤسسة.

 زائر في تبني الذكاء االقتصادي و عزمها على ما يمكن التوصل إليه أن مختلف الجهود تبّين نية الج
اتخاذه كوسيلة أساسية من اجل التطور، مجمل الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال الذكاء 

 تي: ول اآلسنوات يمكن تلخيصها في الجد 10االقتصادي على مدار أكثر من 

                                                           
(1 ) Consulter à partir du site de l’université : www.univ-oeb.dz/index.php/home/36-latest-news (le 13 

avril 2015 à 16 :01) 

(2)  Consulter à partir du site de l’université : www.univ-km.dz/ar/ (le 13 avril 2015 à 16 :12). 

(3 ) Consulter à partir du site : http://akhbarachark.dz/news/?p=33003 (le 12 avril 2015 à 12 :22). 

(4) Consulter à partir du site de l’université : 

www.univbouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/manids/seminaire_international_fr-1.pdf (le 13 avril 2015 à 16 :54). 

http://www.univ-km.dz/ar/
http://www.univbouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/manids/seminaire_international_fr-1.pdf
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 : الجهود المبذولة في مجال الذكاء االقتصاديIII.02 رقمالجدول 
 الحدث السنة
 .« World Trade Center Local »نّظم من طرف انعقاد ملتقى حول الذكاء االقتصادي  2002
تم تنظيم ملتقى من طرف مركز البحث عن المعلومة العلمية و التقنية بالجزائر، دار موضوعه حول اليقظة التكنولوجية  2004

 في المؤسسة الجزائرية.
 .ئر العاصمة حول الذكاء االقتصادي و اليقظةأول ملتقى دولي بالجزا 2005
 دعوة مجلس الحكومة المؤسسات بتبني الذكاء االقتصادي. 2006
تبني الدولة إعادة إطالق الجهاز الصناعي و تكريس الموافقة على منهج الذكاء االقتصادي كعامل منافسة و إبداع  - 2007

 بالنسبة للمؤسسة.
 .اء االقتصاديتم تأسيس أول مدرسة جزائرية للذك -

و الذي اعتبر محاولة من الدولة الجزائرية  "الحكامة في المؤسسات و الذكاء االقتصاديتم انعقاد ملتقى دولي حول " - 2002
 .لتوعية المؤسسات الجزائرية لتأمين نفسها

حكوميين و لطرحت فكرة إنشاء مجلس أعلى للذكاء االقتصادي بغرض فتح سبل تجريبية جديدة لفائدة صناع القرار ا -
 .الخواص

نظمت وزارة الصناعة و ترقية االستثمارات ملتقى حول الذكاء االقتصادي بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  2009
ALGEX بالمحمدية بالجزائر العاصمة. 

ومكاتب  صناعة وترقية االستثماراتوزارة ال من طرفم نظّ  "الذكاء االقتصادي وتسيير الخبرات"الملتقى الدولي الرابع حول  2010
 .االستشارة الوطنية واألجنبية

تحت  VIPبالجزائر العاصمة ضمن مجموعة  "االستراتيجيةالذكاء االقتصادي و اليقظة نّظم المؤتمر الخامس حول " 2011
 .إشراف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و االستثمار

 

2012 

 

يير كلية العلوم االقتصادية وعلوم التس من قبل نظم  ومتطلبات التنمية الذكاء االقتصاديوع موض حولملتقى دوليا  -
 .الجزائر( –بجامعة باجي مختار ) عنابة 

كلية ب"الذكاء االقتصادي و التنافسية المستدامة في منظمات األعمال الحديثة" تنظيم الملتقى الدولي السادس حول  -
تحت رعاية السيد رئيس  2012ة و علوم التسيير جامعة حسيبة بن بو علي الشلف العلوم االقتصادية و التجاري

الجامعة و بالتعاون مع مخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا و مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة و 
 .المتوسطة

 

 

 

 

2012 

 

الججججذكاء االقتصججججادي بججججين حتميججججة  و االسججججتراتيجية"نظججججام المعلومججججات، اليقظججججة  انعقــــد ملتقــــى وطنــــي رابــــع حــــول -
بجامعــــة العربــــي بــــن مهيــــدي أم البــــواقي تحــــت رعايــــة الســــيد مــــدير الجامعــــة و بالتعــــاون مــــع التفاعججججل او الججججزوال" 

كليــــــــة العلــــــــوم االقتصــــــــادية و التجاريــــــــة و علــــــــوم التســــــــيير و مخبــــــــر المحاســــــــبة، الماليــــــــة، الجبايــــــــة و التــــــــامين 
COFIFAS. 

ــــوم نّظــــم مخبــــر االقتصــــاد الرقمــــي فــــي ا - جامعة خمــــيس مليانــــة التســــيير بـــــلجزائــــر و كليــــة العــــوم االقتصــــادية و عل
 "."األنظمة الرقمية و الذكاء االقتصاديموضوع  المؤتمر العلمي السنوي األول للذكاء االقتصادي حول

جامعة بـــــاجي بــــــبمســـــاهمة كـــــل مـــــن كليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية ومخبـــــر الـــــذكاء االقتصـــــادي والتنميـــــة المســـــتدامة  -
ــــــم المــــؤتمر الـــــدولي الثــــاني للـــــذكاء االقتصــــادي تحـــــت عنــــوانعنابــــة  مختــــار و نظجججججم  االسجججججتراتيجية"اليقظجججججة  نظـّـ

 .المعلومات في المؤسسة االقتصادية"

  .  "الذكاء االقتصادي رهان أساسي للتنافسية"تحت عنوان انعقد ملتقى دولي بالمدرسة العليا للتجارة  -
 من إعداد الباحثةالمصدر: 
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 الذكاء االقتصاديمجال التكوين في   -ثانيا

من منظور إرساء نظام الذكاء االقتصادي فقد عّبرت الدولة الجزائرية عن دعمها لتطوير و تنمية ثقافة الذكاء   
االقتصادي في المؤسسات االقتصادية، من خالل الجلسات الوطنية و البرامج التكوينية التي خصت بها إطارات 

 Document)ة . وفقا لوثيقة مرجعي"محترفي الذكاء االقتصاديبـــ"لتكوين ما يطلق عليه و مسيري هذه المؤسسات، 

de référence) لناتجة ا االستراتيجيةن محترفي الذكاء االقتصادي، هم أشخاص متخصصين في المعلومات إف
 عن المراقبة المنتظمة لمختلف مجاالت المحيط الداخلي و الخارجي.

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار والمعهد العالي للتسيير والتخطيط،  وّقعت وزارة الصناعة  
 ،بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون حول تكوين إطارات المؤسسات الصناعية في مجال الذكاء االقتصادي

م أن كحيث هدف التكوين إلى معرفة ضعف المؤسسات األخرى من اجل منافستها على مستوى السوق، بح
الجزائر تتوفر على عدة امتيازات مقارنة بعدد كبير من البلدان المتطورة بما يمكنها أن تكون أكثر تنافسية 
على مستوى األسواق الخارجية و اإلجابة على حاجيات المؤسسات في مجال األدوات المساعدة على اتخاذ 

االقتصادية  والدراسات االستراتيجيةر العام لليقظة المدي "محمد باشا"تنص هذه االتفاقية التي وقعها  كما .القرار

على التكوين في مجال الماستر المختص في  "محمد راقد"المدير العام للمعهد  واإلحصائية بوزارة الصناعة و
من أجل يقظة إطارات المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع  "الذكاء االقتصادي والتسيير االستراتيجي"

 (1). الصناعي

ــــــل     ــــــع صــــــّرح باشــــــا أن الهــــــدف ال يكمــــــن فــــــي تخصــــــيص تكــــــوين إضــــــافي فحســــــب ب وخــــــالل حفــــــل التوقي
ــــــــات الحقيقيــــــــة لمؤسســــــــات القطــــــــاع الصــــــــناعي مــــــــن أجــــــــل تحســــــــين نجاعتهــــــــا  خاصــــــــة فــــــــي تلبيــــــــة الحاجي

 .وتنافسيتها
ـــــتحكم فـــــي البحـــــث وجمـــــع ومعالجـــــة المعلومـــــة مـــــن   ـــــل فـــــي ال ـــــذكاء االقتصـــــادي يتمث  كمـــــا أردف يقـــــول أن ال

رجــــل  مــــن جهتــــه صــــّرح .أجــــل اســــتعمالها بعــــد ذلــــك فــــي مجــــال االبتكــــار واتخــــاذ القــــرار فــــي الوقــــت المناســــب
الـــــذي حضـــــر حفـــــل التوقيـــــع علـــــى هـــــذه االتفاقيـــــة  " رئـــــيس مجمـــــع ســـــيفيتاليســـــعد ربـــــراب" األعمـــــال الجزائـــــري 

                                                           

   طير. حيث أسا من الت 811مشاريع جماعية لمدة  2مادة و  81مكونة بــ أساسيةمحاور  سا منظمة على ثالث711ع على ز ضم هذا الماستر تكوين مو
 في منصب متخذ القرار. األقلسنوات على  1و  2تمثلت شروط االلتحاق في الحصول على بكالوريا+

(1 ) Manuel de formation en intelligence économique en Algérie, document de référence, Ministère de l’industrie, 

de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, direction générale de l’intelligence 

économique, des études et de la prospective, septembre 2010, p : 18. 
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الــــــذكاء االقتصــــــادي يكمــــــن فــــــي معرفــــــة نقــــــاط ضــــــعف المؤسســــــات األخــــــرى مــــــن أجــــــل منافســــــتها علــــــى "أن 

ـــــى عـــــدة امتيـــــازات مقارنـــــة بعـــــدد كبيـــــر مـــــن البلـــــدان المتطـــــورة  :واسترســـــل قـــــائال ."مســـــتوى الســـــوق  "نتـــــوفر عل

 (1) ".حتى نكون أكثر تنافسية على مستوى األسواق الخارجية

نظام الذكاء االقتصادي سواء بالنسبة للمؤسسة أو الدولة فقد أصبح من الضروري تكوين  إلىلزيادة الحاجة    
وذلك من خالل إدراج هذا الموضوع في البرامج الجامعية لقيام بدورات تكوينية،  ،هذا المجالمتخصصين في 

درجة الحرية الدول وتبعا لدرجة تحرير السوق، و  الستراتيجياتوتتباين برامج التكوين في الذكاء االقتصادي وفقا 
وتوافر الكفاءات  الخاصة بالتكوين والتعليم االقتصادية، توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وجود البنية التحتية

التفرقة  ياتاستراتيجنه من المتعارف عليه أن التكوين في الذكاء االقتصادي ليس قائما على أال إالالزمة لذلك. 
  .جماعية ومتجانسة تستجيب للحاجات الحقيقية ولألعوان االقتصاديين واالجتماعيين الستراتيجيةبل يخضع 

ة، إال برامج تكوين واضحيتميز الذكاء االقتصادي بالتعقد الذي أدى لعدم وجود  :لتكوينأهداف برنامج ا .1
انه من المتفق عليه من المختصين هو اعتبار عملية الذكاء االقتصادي كمجموعة وظائف منسقة يمكن 

ن التراث عالحماية والدفاع ؛ البحث و معالجة المعلومات :متمثلة فيترجمتها مباشرة إلى أهداف تكوينية 
ث و معالجة البح؛ ياالستراتيجالمراقبة والتحكم في المحيط والمؤسسات؛ الصناعي والتكنولوجي للبالد 

 .ياالستراتيجالمراقبة والتحكم في المحيط والمؤسسات و صناعي والتكنولوجي للبالد ؛ المعلومات
اد ة فردية بل تخص مجموعة من األفر و لقد أكد الخبراء على أن عملية التكوين للذكاء االقتصادي ليست عملي

متعددي المواهب، حيث ينشأ نوع من التالحم و التفاعل بينهم من منظور الذكاء الجماعي، و بهذا يمكن تصور 
جماعي( بهدف خلق ثقافة تنمية الكفاءات وفق الحاجات، و المتكون في -الذكاء االقتصادي وفق البعد)فردي
 (2) :على ثالثة أنواع من الكفاءات و المتمثلة في الذكاء االقتصادي البد أن يتوفر

ويعكس القدرة على إدارة المعلومات بصفة فردية وشخصية، وتعتبر المهارات المكتسبة  الذكاء المعلوماتي: .أ
 ؛على مستوى المؤسسة ممهدا لبناء ثقافة معلوماتية جيدة

ه اتية في إطار محيط تنافسي وتخص هذ: ويقصد به القدرة على إدارة المعلومات العمليلعملياتياالذكاء  .ب
المعلومات كافة حلقات اإلنتاج انطالقا من تصميم المنتج أو الخدمة مرورا باإلنتاج المادي إلى بلوغ مرحلة 

                                                           

 متوفر على الموقع االلكتروني التالي: )1(
 http://www.echouroukonline.com/ara/articles/155300.html  (consulter le 07-03-2013 à 18 :09) 

 .87ص  ،بقامرجع س، ضا تيرر  )2(

http://www.echouroukonline.com/ara/articles/155300.html
http://www.echouroukonline.com/ara/articles/155300.html
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لمستويين متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على امع النوعية والتسويق، يعتبر هذا النوع األكثر تكيفا 
 ؛المحلي واإلقليمي

ذكاء للتأثير في المحيط، ويجد هذا النوع من ال ةاالستراتيجي: ويتعلق بإدارة المعلومة ياالستراتيجء الذكا .ت
 .مجاال لتطبيقه في إطار المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه الدولي

 

محيط نافسية و الالت متمثلة في:برنامج التكوين أربعة محاور أساسية  نضمت: محاور برنامج التكوين .2
الدولي، إدارة المعلومات و المعارف، الحماية و الدفاع على التراث الصناعي و التكنولوجي و أخيرا محور 

 (1) التأثير و التأثير المضاد.

  برنامج التكوين اعتبر مرجع لكل المؤسسات الجزائرية في مجال الذكاء من خالل ما سبق يمكن القول بأن
في طبعته األولى تحت إشراف وزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة  3010بسبتمبر االقتصادي، تم عمله 

و المتوسطة و ترقية االستثمار بالتعاون مع المكتب الجزائري لليقظة التكنولوجية عن طريق دراسة حقيقية 
ة مؤسسة وطنية صناعية عمومي 73للميدان تجيب على واقع القطاع الصناعي، كانت الدراسة على مستوى 

و خاصة، الهدف من هذا البرنامج هو المساهمة في البدء بعملية منظمة في التكوين تسمح بتدعيم قدرات 
ت و نه يتماشى مع حاجاأ، كما االستراتيجيةالمسيرين الوطنيين في مجال الذكاء االقتصادي و اليقظة 

في خلق  يساعد معاهد التكوينطبيعة المؤسسات و المّسيرين الجزائريين، و يمكن القول أن هذا البرنامج س
منتوج جزائري بمجال إدارة المسيرين الوطنيين و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و حتى الكبيرة 

 (2) في وضع مشروع الذكاء االقتصادي.

  و من اجل إنجاح نظام الذكاء االقتصادي من الضروري إعطاء التكوين المكانة و كما يمكن القول بأنه
دة الصناعية الوطنية للبلد، فالذكاء االقتصادي بحاجة إلى قاع االستراتيجيةالتي يستحقها و ضمن األهمية 

تكوين من اجل تعميمه، فالتكوين هو أسلوب تحويل، و بدون رأسمال بشري كل ما يمكن فعله في هذا 
 المجال لن يجدي نفعا، انه العامل البشري الذي يصنع الفارق. 

 الذكاء االقتصادي استراتيجيةتفعيل  دور الدولة في -ثالثا

الوطنية للدفاع و األمن االقتصادي في الجزائر، ضمن إطار السياسة االقتصادية التي  االستراتيجية تقع  
تعتمدها الدولة، كونها تدخل في صميم مهامها لضمان حماية االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال 

الشرعية. و تعزيز مكانة و ترقية المنتوج الوطني و توجيهه نحو األسواق التالعب و االستحواذ و المصادرة غير 
                                                           

 مرجع. نفسرضا تير ،  )1( 

(2 ) Manuel de formation en intelligence économique en Algérie, op-cit, p p 5-7. 



 فسية: رؤية عالمية و جزائريةالذكاء االقتصادي و التنا ........................................الفصل الثالث

 

- 187 - 
 

الخارجية، و هذا بتنسيق العمل بين مؤسسات الدولة و المتعاملين االقتصاديين من خالل تبادل المعلومات و 
يا جتعتمد هذه السياسة على إرساء و تطوير الذكاء االقتصادي ضمن احدث وسائل تكنولو ( 1 )كذا المعارف.

االتصال، و انجاز الدراسات االستشرافية و تحليل المعطيات االقتصادية، و تقييم رد الفعل السريع للدولة و 
 تعزيز تنافسيتها. 

في هذا الصدد، و من اجل دعم مؤسساتنا االقتصادية، و تعزيز قدراتها على الولوج في عالم المنافسة   
. تتيح 2011أول إحصاء اقتصادي شامل في الربع األول من العام الدولية، فإن الحكومة الجزائرية قد أطلقت 

هذه اآللية اإلحصائية للمؤسسات االقتصادية إمكانية التعاون و التشبيك فيما بينها و التقرب أحسن نحو الحقائق 
 مليون متعامل اقتصادي، 1,6االجتماعية و االقتصادية و تحيينها، من خالل إحصاء مبني على معرفة واقع 

مليار دينار أو ما   1,17منتوج استهالكي و خدماتي، حيث خصصت الحكومة لهذه العملية مبلغ  800و 
ضمن هذا المسعى، يقترح وزير العالقات مع البرلمان الجزائري،  (2 )مليون دوالر أمريكي. 16يعادل حوالي 

رقية حليلية و االستشرافية، و تأن تتولى بعض المؤسسات الوطنية و لحساب الدولة مهمة انجاز الدراسات الت
الذكاء االقتصادي ووحدات اليقظة، و تزويدها بالمعلومات المالئمة خاصة المرتبطة بالتهديدات الخارجية، و 

لمواجهتها، مع التأكيد على ضرورة تدعيم عمل هذه المؤسسات بحكم طبيعة  االستراتيجيةاقتراح الحلول 
 لذكاء االقتصادي و نظم اليقظة و إبراز دورها و مساهمتها في التكفل بقضايانشاطاتها لتكون أداة فعالة لترقية ا

و جوانب إشكالية الدفاع االقتصادي، ابرز هذه المؤسسات: المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي 
(CNES) مركز البحث في االقتصاد التطبيقي للتنمية ،(CREAD)المعهد الوطني للمساعدة التقنية للمؤسسات ، 

)(INESG المحافظة العامة للتخطيط و االستشراف ،)CGPP(  و الديوان الوطني لإلحصاء)ONS(.( 3)  

ـــــدّخلها    ـــــة و ت ـــــة، التـــــي تؤكـــــد علـــــى ضـــــرورة تراجـــــع دور الدول و فـــــي إطـــــار قواعـــــد منظمـــــة التجـــــارة العالمي
ـــــــه يتعـــــــّين  ـــــــوزير األول أن ـــــــه و دعمـــــــه، يضـــــــيف ال ـــــــى فـــــــي المجـــــــال االقتصـــــــادي و تنازلهـــــــا عـــــــن حمايت عل

المؤسســـــــات االقتصـــــــادية، أن تطـــــــور ضـــــــمن تنظيمهـــــــا الهيكلـــــــي، مصـــــــالح أو خاليـــــــا مهمـــــــا كـــــــان شـــــــكلها 
لالضـــــطالع بهــــــذه المهمــــــة الحيويــــــة، لكونهــــــا مــــــن مقتضـــــيات يفرضــــــها الظــــــرف، و تــــــرتبط بــــــأمن الــــــبالد و 

                                                           
(1)CHETTAB Nadia. (2009) : l’économie Algérienne face à la crise : quelle politique publique d’intelligence 

économique ?, journée d’information sur l’intelligence économique et la veille stratégique en direction des cadres des 

institutions, Siège d’ALGEX, ALGER, 19 octobre 2009, p : 54. 

(2)  Disponible sur le site : http://www.premier-ministre.gov.de et consulter le 19/02/2012. 

البرلمانية الرابعة حول الدفاع  األيام، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الممارسات الجزائرية الدفاع االقتصادي في آليات (:1111)محمود خضري، ( 3)
 : 1111disponible sur le siteجوان  11و  17 المنعقد يومي ،األمةمجلس  الدفاع االقتصادي، الوطني،

www.majiliselouma.dz/!4emelep/presentation-ar.html 

http://www.premier-ministre.gov.de/
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 Hamel et Prahaladبمصــــالحه الحيويــــة و تحضــــير اقتصــــادنا لالنــــدماج فــــي االقتصــــاد العــــالمي. يقــــول 
ــــى اختــــراق الضــــبابية  أن أعظــــم تحــــدي تواجهــــه مؤسســــات القــــرن الواحــــد و العشــــرين، يتمثــــل فــــي قــــدرتها عل

 (1)و التعامل مع أوضاع عدم اليقين، و كيفية تطوير بصيرة تمّكنها من إيجاد أسواق الغد. 

تنافسية  عاألمن االقتصادي، و في تشجي استراتيجيةو عليه فإن الذكاء االقتصادي، هو الجانب المهم في   
النسيج الصناعي، باالعتماد على ربط المؤسسات كمجموعة منسقة و مترابطة للبحث عن المعلومة 

 ، و معالجتها و إيصالها لجميع األعوان االقتصاديين لصياغة استراتيجياتهم.االستراتيجية

 (2) يق:عن طر  السلطات العمومية استجابت للتهديدات التي تشكل خطر على تطور المؤسسة الجزائريةإن 

الصناعية التي تحدد القطاعات ذات األولوية في التطوير، و التي منها دعم أنظمة  االستراتيجيةتبني  -
 الذكاء االقتصادي؛

 التأكيد على تبني الدولة إعادة إطالق الجهاز الصناعي؛ -
 تكريس الموافقة على منهج الذكاء االقتصادي كعامل منافسة و ابداع بالنسبة للمؤسسة. -

 

االقتصادي ليس حكرا على الدولة أو على المؤسسة بل هو مفهوم يخص كال الطرفين، إال أن  إن الذكاء  
الدولة تستخدمه من خالل رؤية عامة، في حين تستخدمه المؤسسة من خالل رؤية خاصة، و بالتالي فإن 

خيرة ة و نشاطات هذه األاألهداف و الوسائل تختلف بدون تناسي أن نتائج المؤسسات لها تأثير على الدول
في توجيه سياسة الذكاء االقتصادي و توفير الوسائل يتمثل دور الدولة  تؤثر على المؤسسات. و بالتالي

 (3)للمؤسسات من اجل تطبيقه و هذا عن طريق: الضرورية 

 تهيئة الجو و الظروف المالئمين لمساعدة المؤسسات على تخطي العقبات التي تتخبط فيها؛ -
من الاليقين، معتمدة في ذلك على وزن القطاع العمومي في االقتصاد الوطني و أهمية هياكله في  التقليل -

 الميدان )أجهزة اإلحصاء، السفارات، غرف التجارة،......(؛ 
 تعريف المحاور األولية في التنمية؛ -

                                                           
(1)AUDET Josée. (2001) : la veille stratégique chez les PME de haute technologie, une étude de cas par 

compositions inter-sites , Xème conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique, Faculté des 

Sciences de l’administration, Université LAVAL, QUEBEC, 13-14-15 Juin 2001, p : 03. 

  .12، صبقامرجع سأسماء فياللي، " ( 2) 
، ورقــة بحثيــة مقدمــة ضــمن الجزائججر فججي االقتصججادي الججذكاء اسججتراتيجية تفعيججل فججي الدولججة دور(: 1188)عنتــر،  بــن الرحمــان عبــد )3(

ت واالتصــــــــاالت للتحــــــــول إلــــــــى دور المعلومــــــــا -تحــــــــت شــــــــعار AIDMOفعاليــــــــات المــــــــؤتمر العربــــــــي الخــــــــامس للمعلومــــــــات الصــــــــناعية والشــــــــبكات 
 .2-1، ص ص 1188ديسمبر 11و  11، المملكة المغربية الرباط،  -مجتمع المعرفة
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 إبراز النشاطات الفعلية للذكاء االقتصادي؛ -
 ول عقدة بالنسبة النطالقة المؤسسات؛تثبيت المصطلح في الميدان، حيث يعتبر أ -
ضحة حول التي تنشئ نظرة وا االستراتيجيةالتعريف بالنشاطات ذات األولوية الحالية من خالل التوجيهات  -

 الموضوع؛
توفير المعلومات الموثوقة و المصادقة من خالل إنشاء منظمة مركزية مرتبطة مباشرة بالحكومة، أو طرح  -

همة، و منظمات أخرى مثل: الجمارك، الديوان الوطني لإلحصاء، المجلس الوطني ممثلين لدى الوزارات الم
 االقتصادي و االجتماعي،...

و في هذا الصــــــــــدد يمكن القول أن المؤســــــــــســــــــــات الجزائرية لن تتمكن من تطوير تنافســــــــــيتها و التكّيف مع   
لبها عالم، و باعتبار مؤســســاتنا اغالتحوالت التي تشــهدها األســواق إذا بقيت في عزلة عما يدور حولها و عن ال

مؤســســات صــغيرة و متوســطة فهي ال تســتطيع إال االســتنجاد بالدولة لعدم قدرتها على خلق مصــالح مختصــة  
ة مرافقة هذه المؤســـــســـــات الوطنية و هيئات الدولة ار في جمع و معالجة المعلومة االقتصـــــادية و قد قررت الوز 

حيث تم وضــع برنامج لتوقيع اتفاقيات بين الوزارة (1) تحقيق هذا التصــور.لتزودها باألنظمة و البرامج الالزمة ل
ـــ"يمؤسسة صناع 11و  ــــ ــــ ــــ " التي من شأنها أن تسمح لها خاليا الرصدة عمومية بهدف مساعدتها على التزود بـ

بجمع و اســــتغالل المعلومات االقتصــــادية بشــــكل أحســــن، و تنشــــط المؤســــســــات  المعنية في قطاعات كقطاع 
الفالحية و اإللكترونيك و الصــــــناعة الصــــــيدالنية و اإلعالم اآللي، و ســــــيتم تفعيل هاته الخاليا خالل  اآلالت
 (2) .3011سنة 

 

 : نحو بناء نموذج للذكاء االقتصادي في الجزائر: التجربة الفتيةنيالفرع الثا
رار و إدارة رها على اتخاذ القتلعب المعلومة االقتصادية دورا مهما في عمل األنظمة السوسيو اقتصادية، فتأثي  

األزمات يعطيها صفة المصدر، مما يدفع بالدول إلى التدخل في تطوير و تقنين أنظمة إنتاجها، تخزينها، 
نشرها و تبادلها، األمر الذي يستوجب وضع آليات عمل نظامية تمتد إلى كل الفاعلين مهما كانت توجهاتهم، 

فيما يلي  سيتمدى إلى إنشاء النظام الوطني للمعلومات االقتصادي. و نشاطاتهم أو مستوياتهم، الشيء الذي أ
  .الجزائرية في مجال بناء ترسانة لنظام الذكاء االقتصادي الدولة عرض محاوالت

 

                                                           

 .14، صبقامرجع سأسماء فياللي،  )1(

(2) Développement : 11 entreprises publiques engagées dans l'intelligence économique, article disponible sur le site : 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/9001 ( consulter  le 07-10-2012  à 21:23 ).   
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 التجربة الجزائرية في مجال إقامة نظام وطني للمعلومات  -أوال
 

ديا، و أصبحت محور االرتكاز و المحرك لقد احتلت المعلومات في مجتمعنا المعاصر موقعا و دورا ريا  
الفّعال في مختلف المجاالت و األنشطة البشرية، و صارت تستغل ألجل تلبية احتياجات المجتمعات التنموية، 
من اجل ذلك صار لزاما على جميع الدول و خاصة النامية منها مسايرة التقدم و التطور الحاصل في العالم 

لحر و الفّعال للمعلومات بين شعوب المعمورة، فال مجال في هذا العصر لالنغالق اآلن الذي ينادي بالتداول ا
و التقوقع داخل بوتقة العادات و التقاليد خاصة بعد االنتشار الواسع لتقنيات المعلومات و االتصاالت، ظهور 

طنية و  شبكات المعلومات و خاصة شبكة الشبكات االنترنت، التي فرضت على جميع الدول وضع سياسات
مجموعة الموارد و المقّومات : " و الذي يعرف على أنه بالنظام الوطني للمعلوماتللمعلومات تحت ما يسمى 

طنية تعتمد و  الستراتيجيةو التدابير التي تكفل التدفق المناسب للمعلومات في الحدود الوطنية، و ذلك وفقا 

حيث يشكل كل أنشطة الدولة الخاصة (1)، "ت الوطنيةعلى اإلدراك الواعي لألولويات و اإلمكانات و االحتياجا
بالمعلومات من إنتاج للمعلومات و تيسير سبل اإلفادة منها، كما يجمع كل مؤسسات الدولة العاملة في مجال 
 المعلومات في كيان واحد هدفه تحقيق أقصى إفادة ممكنة من المعلومات لصالح كل فرد من أفراد المجتمع.  

ظم المعلومات في الجزائر كان على يد مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني، فلقد كان البد إن االهتمام بن
تاريخ انعقاد الملتقى الوطني األول حول نظم المعلومات، باعتبار أن هذا الملتقى كان النواة  1997من انتظار 

 زائر. األولى في وضع تصور واضح المعالم حول النظام الوطني للمعلومات في الج
 (SNIE)النظام الوطني للمعلومات االقتصادية  -1

الجزائر منذ االستقالل على البناء التدريجي لنظام وطني للمعلومات االقتصادية، و ذلك لتلبية متطلبات عملت   
كافة األعوان االقتصاديين من المعلومات ذات النوعية المطلوبة و في اآلجال المحددة. حيث أن معظم 

الموضوع ذاته أولت اهتماما بالدور الذي يليه هذا النظام كونه يعد البنية التحتية لنظام الذكاء  الدراسات حول
االقتصادي و الذي ينطوي على تجميع و تنسيق المعلومات المتاحة في المكتبات و مراكز الوثائق و التوثيق 

 (2) :الوطني للمعلومات االقتصادية فيو تتمثل المهام المستندة إلى النظام و مراكز المعلومات األخرى محليا، 

 تقديم المعطيات اإلحصائية التي تسمح بوصف المسار العام للتنمية االقتصادية و االجتماعية في البالد؛ -

                                                           

فجر ال، دار عربية لمستقبل مجتمع المعلومات استراتيجيةالتقنية الحديثة في المكتبات و المعلومات: نحو  (:1111) محمود الهوش أبو بكر، )1 (
 . 11ص  للنشر و التوزيع، القاهرة،

للديوان الوطني  األساسيالمعدل المتضمن القانون  8111يونيو سنة  1الموافق  8288محرم عام  2المؤرخ في  811-11التنفيذي رقم المرسوم  )2 (
 .8111سبتمبر  81المؤرخ في  211-11، و المعدل للمرسوم رقم لإلحصائيات
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 المساهمة في تصور اإلحصائيات الوطنية و ذلك باالتصال مع الوزارات أو أي مصالح أخرى؛ -

 ذات طابع ديمغرافي أو اقتصادي أو اجتماعي؛ إجراء تحقيقات إحصائية وطنية جهوية أو قطاعية -

 تنظيم و تطوير نشر اإلعالم اإلحصائي. -

و في سياق الصلة أنشأت الجزائر مجموعة من المراكز و الهيئات التي تعمل على إنتاج المعلومات   
ها االستفادة ياالقتصادية، و ذلك من خالل جمع و تخزين المعلومات فالقيام بمعالجتها و نشرها ليتسنى لمستعمل

منها، ومن اجل تجسيد هذا النظام سيتم تقديم مختلف مراكز المعلومات االقتصادية في الجزائر و التي تمثل 
 (1) إلى حد بعيد مكونات النظام الوطني للمعلومات االقتصادية في الجزائر و المتمثلة في:

ســـــــنوات وضـــــــع  حاولـــــــت الجزائـــــــر منـــــــذ عـــــــدة :SNISالنظجججججججام الجججججججوطني للمعلومجججججججة اإلحصجججججججائية  -1-1
مجموعـــــة معـــــايير تســـــمح لهـــــا بالقيـــــام باالنتقـــــال نحـــــو اقتصـــــاد الســـــوق، بهـــــدف االنـــــدماج و بصـــــفة تنافســـــية 

ــــات  ــــى اتفاقي ــــة. كمــــا أدى اإلمضــــاء عل ــــادالت الدولي ــــار المب و مجــــيء المنظمــــة  Uruguay roundفــــي تي
التنميـــــة  ســـــتراتيجيةا، نمـــــو عـــــدة كتـــــل اقتصـــــادية مهمـــــة، إلـــــى التفكيـــــر مجـــــددا فـــــي OMC العالميـــــة للتجـــــارة

علــــى المــــدى الطويــــل و بــــاألخص تنظــــيم عالقاتهــــا التجاريــــة مــــع الخــــارج. و كــــان البــــد مــــن اســــتعجال هــــذه 
ـــــي اتحـــــاد المغـــــرب  ـــــر ف ـــــدان المجـــــاورة و شـــــركاء الجزائ ـــــدان المنافســـــة و البل ـــــة البل اإلصـــــالحات، إذ أن أغلبي

ســـــــلة إجـــــــراءات إلدمــــــــاج العربـــــــي قـــــــد وضـــــــعوا فـــــــي االنجــــــــاز و منـــــــذ عـــــــدة ســـــــنوات بالنســــــــبة للـــــــبعض سل
و مــــــن ثمــــــة كــــــان النظــــــام الــــــوطني للمعلومــــــات علــــــى التجــــــارة  فــــــي تيــــــار المبــــــادالت الدوليــــــة. اقتصــــــاداتها

الخارجيــــة، و بــــاألخص النظــــام الفرعـــــي المنــــتج لإلحصــــائيات التجاريــــة، الـــــذي يمثــــل شــــرطا أوليــــا إلعطـــــاء 
الدراســــات التــــي تــــدور  بإنجــــازذلــــك اإلنتــــاج الــــوطني أحســــن قــــدرة علــــى المنافســــة فــــي األســــواق العالميــــة، و 

حــــــــول تقيــــــــيم األســــــــواق الممكنــــــــة و احتياجاتهــــــــا للبضــــــــائع، عــــــــن طريــــــــق اســــــــتعمال مختلــــــــف الجــــــــداول و 

                                                           

ر انطالقجججا مجججن تججججارب كجججل مجججن اليابجججان، الواليجججات المتحجججدة نحجججو بنجججاء نمجججوذج للجججذكاء االقتصجججادي فجججي الجزائججج(: 1181) عبـــد الحلـــيم الحمـــزة،  )1(
مقدمـــــة ضـــــمن فعاليـــــات الملتقـــــى الـــــدولي الرابـــــع حـــــول المنافســـــة واالســـــتراتيجيات التنافســـــية للمؤسســـــات الصـــــناعية  ورقـــــة بحثيـــــة، األمريكيجججججة و فرنسجججججا

علـــــــوم االقتصـــــــادية و علـــــــوم التســـــــيير، جامعـــــــة ، بكليـــــــة ال1181نـــــــوفمبر  81و  1خـــــــارج قطـــــــاع المحروقـــــــات فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة، المنعقـــــــد يـــــــومي 
 . 88-81ص ص  ،الشلف

   هذه األخيرة جاءت بعد ثمان جوالت من المفاوضات بالتحديد، كان آخرها جولة أورغواي منظمة التجارة العالمية الجولة األخيرة التي انبثقت منهاتمثل ،
لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الموقع:  والتي تم االتفاق فيها على إنشاء منظمة التجارة العالمية. 1994 وانتهت عام 1986 والتي ابتدأت عام

http://www.universalis.fr/encyclopedie/uruguay-round/ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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و مــــن أهــــم الهيئــــات و الوكـــــاالت و  المؤشــــرات اإلحصــــائية مــــن اجـــــل إنجــــاح معامالتهــــا التجاريــــة الدوليـــــة.
 (1)ما يلي: ك ها باختصارالمؤسسات المتكون منها النظام نذكر 

 المركز الوطني للمعلومة اإلحصائية (CNIS) أنشئ من اجل تلبية االحتياجات الداخلية لتأدية إجراءات :
تخليص البضائع و التسيير اإلداري لمختلف المصالح من جهة، و من جهة أخرى تزويد سلطات الدولة و 

لمساعدتهم  قة في الوقت المناسبالمتعاملين االقتصاديين بالمعلومة اإلحصائية، التي تتميز بالمصداقية و الد
على اتخاذ القرار المناسب. المركز تابع للمديرية العامة للجمارك حيث أنه مكلف بإعداد اإلحصائيات المتعلقة 

 بالتجارة الخارجية للجزائر.

 الديوان الوطني لإلحصاء)ONS(  يتولى هذا الديوان مهمة انجاز جميع األنشطة اإلحصائية خاصة :
ها ضروريا إلعداد التخطيط الوطني، وكل اإلحصائيات التي تسمح بمعرفة الواقع االقتصادي و ما كان من

االجتماعي للبالد، و يعتمد الديوان في إنتاجه للمعلومات)المعلومات الخاصة بتقنيات األسعار، بالنشاط 
ن صة بالعمالة( على عدد ماالقتصادي، بالمبادالت الخارجية، بالمؤشرات المالية و النقدية و المعلومات الخا

 (2)الطرق و األساليب التي تمكنه من أداء مهامه بالكيفية الصحيحة و الفعالة. 

 :قامت الوزارة في وضع و تطوير نظام االتصال و المعلومات اإلحصائية في التبادل  وزارة التجارة
و المكلفة بخلق و تسيير  1554التجاري العالمي بتأسيس مديرية الدراسات للمعلومات االقتصادية في جانفي 

بنوك المعلومات، إعداد نظام لجمع، معالجة و توزيع المعلومات اإلحصائية، االقتصادية و التجارية، إضافة 
تقوم الوزارة من خالل مديريتها للدراسات   إلى إعداد نقاط ربط لكل المنشورات المرتبطة بنشاطات الوزارة.

لخاصة بالمعامالت التجارية العالمية من طرف المركز الوطني للمعلومات بالحصول و جمع كل المعلومات ا
و اإلحصائيات،  الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية، و مديرياتها الجهوية بإصدار تقارير منها شهرية، 

 ئاسةر   سداسية و سنوية تحتوي على معلومات خاصة بتطوير الواردات كل هذه التقارير توجه بصفة دائمة إلى

                                                           

ماي  2ي إرساء قواعد النظام الوطني للمعلومات: دراسة ميدانية بمكتبات جامعة دور المكتبة الجامعية الجزائرية ف (:1118) بن ضيف هللا نعيمة، )1(
ماجيستر في علم المكتبات تخصص إعالم علمي و تقني، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري  لنيل شهادة مذكرة بقالمة"، 1222

 .888-817، ص ص 1118-1111قسنطينة، 

 وطني للمعلومات اإلحصائية في الجزائر ليس وليد اللحظة، و إنما يعود إلى فترة ما بعد االستقالل مباشرة، فقد أدركت الجزائر آنذاك  إن إنشاء نظام
 8184نة سأهمية هذا النظام في تشخيص الواقع االقتصادي و االجتماعي للبالد. حيث تم إنشاء الديوان تحت اسم المحافظة الوطنية لإلحصاء السكاني 

التوضيحات يمكن . للمزيد من تتم إنشاء الديوان الوطني لإلحصائيا 8111و تحت مسئولية المحافظ الوطني لإلحصاء و التحقيقات الوطنية ثم في سنة 
 /http://www.ons.dzاالطالع على موقع الديوان: 

 .811، ص مرجع سبق ذكرهبن ضيف هللا نعيمة،  ) 2(

  صيل يرجى الرجوع إلى موقع الوزارة: للمزيد من المعلومات و التفاhttp://www.mincommerce.gov.dz 
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 االقتصادي الوطني لمجلسا والصناعة، للتجارة الجزائرية الغرفة المالية، وزارة الحكومة، رئاسة الجمهورية،

 ...الجزائر بنك ،واالجتماعي

  الوكالججججججة الوطنيججججججة لترقيججججججة التجججججججارة الخارجيججججججة(ALGEX):  ــــــي وضــــــعت الســــــلطات العموميــــــة ف
ولوياتهــــا وســــخرت كــــل الوســــائل لبلــــوغ الهــــدف أ المحروقــــات مــــن قطــــاع الجزائــــر تطــــوير الصــــادرات خــــارج

التــــأطير موجــــه لترقيــــة اإلنتــــاج  عــــدد مــــن التــــدابير واإلجــــراءات و حيــــث أنهــــا أولــــتمنــــذ أكثــــر مــــن عشــــرية. 
ـــدرج هـــذه التـــدابير فـــي إطـــار س . فـــي األســـواق الخارجيـــة الـــوطني ـــة ويوتن ـــادالت التجاري  اســـة توســـيع المب
الخارجيــــة  تن أجلــــه الوكالــــة الوطنيــــة لترقيــــة الصــــادراالعــــالمي، وهــــو الغــــرض الــــذي أسســــت مــــ جاالنــــدما

ر ، الـــــــذي ســـــــخّ 2004نجـــــــوا 81المـــــــؤرخ فـــــــي  844 – 54"، بموجـــــــب المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم "ألججججججججاكس
 (1) .ةوزارة التجار  ةووفر آليات للصادرات خارج المحروقات، ووضعت تحت وصاي

 الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة (CACI):  العامة لقطاعات التجارة و الصناعة تمثل المصالح
و الخدمات لدى السلطات العمومية، و تقوم هذه الغرفة بإنتاج و نشر مجموعة من المعلومات عن التجارة و 

 الصناعة في الجزائر حيث أن هذه المعلومات موجهة أساسا إلى أصحاب المؤسسات و المستثمرين. 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (ANDI) و هي وكالة تابعة لرئاسة الحكومة، مكلفة أساسا :
بالبحث و الدراسة و تقديم المقترحات و اآلراء من اجل ترقية و تطوير االستثمار في الجزائر، تتولى مجموعة 

 من المهام الهادفة في مجملها إلى ترقية االستثمار و تطويره.

م مكانة معتبرة في تكوين النظام الوطني : يحتل هذا النظانظام المعلومات العلمية و الوثائقية -1-2
للمعلومات االقتصادية، و هذا لما يحمله هذا النوع من المعلومات من أهمية في إطار الدور الذي 
يلعبه لتزويد النظام الوطني للمعلومات االقتصادية بما تحتاجه من معلومات علمية و وثائقية و 

رف و معلومات متخذي القرار. كما أن نظام المعلومات بالتالي تحقيق هدف هذا النظام في إثراء معا
 العلمية و التقنية يشتمل على مركزين يمكن ذكرهما فيما يلي:

                                                           
 (1) Source disponible à partir du site : http://www.elmouwatin.dz?/ Consulter le 24 /03/2015 à 15 :33. 

   غرفة التجارية للجزائر ال آنذاكما يسمى  بإنشاءتاريخ الوجود االستعماري في الجزائر حيث قام المستعمر  إلىناعة الغرفة الجزائرية للتجارة و الص إنشاءيعود
عضوا، و بفضل المفاوضات التي قام بها الجزائريون تم تقسيم عضوية الغرفة  81 إلىو من ثم  أعضاءفبتسعة  أعضاءالعاصمة و التي تكونت من سبعة 

و لالستزادة حول الموضوع يمكن االطالع على الموقع االلكتروني للغرفة:  جزائريين. أعضاءو ثالثة  عضوا فرنسيا 81 إلى
http://www.caci.dz/fr/Publications/Pages/Acceuil.aspx 

  لالستزادة يرجى االطالع على موقع الوكالة :http://www.andi.dz/index.php/fr/ 

http://www.elmouwatin.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
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 مركز البحث في اإلعالم العلمي و التقني(CERIST):  كلف بمهمة أساسية متمثلة في وضع الشبكة
عمل لجهوية و العالمية، في هذا اإلطار يالوطنية للمعلومات العلمية و التقنية، و ربطها بالشبكات الوطنية، ا
، و بقي إلى يومنا هذا الرائد في 8113على استخدام التقنيات المتطورة، فقد احتضى بشبكة االنترنت عام 

التقنيات المعلوماتية و الشبكية. كما يعتني المركز بالدراسة و البحث و التطبيق الواسع في جمع المعلومات و 
 (1)و تنظيمها عبر الحواسب و الشبكات، عن طريق توفره على عدة أقسام و مخابر.  معالجتها و استرجاعها

هذا المركز يحتل مكانة هامة في مجال تطوير و تطبيق تكنولوجيات المعلومات و االتصال في الجزائر، و 
لوماتي. معذلك من خالل الدور المنوط به خاصة في ميدان ترقية استعمال االنترنت و إقامة شبكات الربط ال

حيث انه قام بالعديد من االنجازات و األعمال منذ إنشائه و لعل أهم هذه االنجازات تتعلق أساسا بالمشاريع 
 المرتبطة بتوفير و تطوير نظام وطني للمعلومات. و يمكن ذكرها فيما يلي:

 المساهمة في تشييد مشروع الجامعة االفتراضية؛ -

 ؛نترنتتطوير العديد من المواقع في شبكة اال -

تطوير عدة منتجات في مختلف مجاالت التسيير منها: سجل للتسيير الوثائقي، الرصيد الوطني للرسائل  -
(، وضع قاعدة بيانات للكلمات المفتاحية للجزائر  FNT : Fond National des Thèsesو األطروحات )

(Algeriena( تكوين قاعدة بيانات للكفاءات البشرية و الفنية الوطنية ،)PST :Potentiel Scientifique 

et  Technique( إنشاء المراكز الجهوية للتوثيق ،)CRD :Centres Régionaux de Documentation ،)
(، إلى جانب العديد من التقارير و البحوث RISTإصدار مجلة متخصصة في المعلومات العلمية و التقنية )

بحث في اإلعالم العلمي و التقني ال تزال واسعة حيث العلمية. كما تجدر اإلشارة إلى أن آفاق مركز ال
وث أهمها: مشروع شبكة األكاديمية للبحيسعى المركز إلى تحقيق عدد من المشروعات الكبرى في الجزائر 

(ARN : Academic Research Network مشروع التجارة االلكترونية ،)(e-business مشروع الطب ،)
 .(Projet Télémédecineعن بعد )

                                                           

   العلمي و التقني و التحوالت التكنولوجية اإلعالممركز  إلىالعلمي و التقني  اإلعالمز البحث في مرك لنشأة األولىتعود النواة (CISTTT)  هذا  أنحيث
 نشاؤهأعن مركز البحث العلمي و التقني تم  أما، أعمالهاكان تحت وصاية الهيئة الوطنية للبحث العلمي و التي تم حلها و تحويل اختصاصها و  األخير

، و يتكون المركز 8118المركز بالمحافظة السامية للبحث سنة  بإلحاقليتم فيما بعد ، 8111مارس  88الصادر بتاريخ  18-11مرسوم رقم بمقتضى ال
لمزيد من التفصيل ارجع إلى الموقع االلكتروني  من مقره الرئيسي في الجزائر العاصمة و شبكة مكونة من عشرة ممثلين في عدد من واليات الوطن.

 http://www.cerist.dz/index.php/component/content/frontpageكز: للمر 

 .81، ص مرجع سابقبن ضيف هللا نعيمة،  ) 1 (
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 ( المركز الوطني لإلعالم و الوثائق االقتصاديةCNIDE) : يتولى المركز مجموعة من المهام التي
عة من مجمو  بإنجاز، كما أن المركز يقوم تهدف إلى توفير المعلومات االقتصادية الضرورية التخاذ القرار

، فهرس الدراسات األعمال و اإلصدارات أهمها: فهرس المؤسسات ذات الطابع التجاري و الصناعي
االقتصادية، فهرس النصوص القانونية الخاصة بتنظيم االقتصاد الوطني، فهرس مصادر المعلومات 
االقتصادية و فهرس مكاتب الدراسات االقتصادية على المستوى الوطني. و من خالل الشكل الموالي سيتم 

 ئر. تقديم تمثيل بياني للنظام الوطني للمعلومات االقتصادية في الجزا

 النظام الوطني للمعلومات االقتصادية في الجزائر :III.03 رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مذكرة -حالة الجزائر-دور إقامة نظام وطني للمعلومات االقتصادية في دعم متخذي القرار: يحي دريس، المصدر
 .181، ص3006تسيير و العلوم التجارية، جامعة المسيلة، ماجستير، كلية العلوم االقتصادية و علوم ال

                                                           

   و هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي. 8118تم إنشاء المركز الوطني لإلعالم و الوثائق االقتصادية سنة 
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خالل ما تم التطرق إليه يمكن القول بأن النظام الوطني للمعلومات االقتصادية بالجزائر ال يزال  من    
غير واضح المعالم بالرغم من وجود بعض الدراسات التي سعت إلى محاولة تقديم نموذج له، حتى أن 

قع ال يزال به الكثير من النقائص، حيث أنه مكون من بعض المراكز و الهيئات تنفيذه على ارض الوا
المنتجة للمعلومات ذات الطابع االقتصادي، دون وجود هيئة مركزية تعمل على تنسيق ما تبذله هذه 
المراكز و الهيئات من جهود، و ذلك من اجل توحيد مكونات و مخرجات النظام الوطني للمعلومات 

 في الجزائر. االقتصادية

 نحو إقامة منظومة وطنية متكاملة لممارسة الذكاء االقتصادي بالجزائرالفرع الثالث: 

لقد أشار وزير المؤسسات و ترقية االستثمار في إحدى تصريحاته انه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة و طبيعة    
صادي ه بإنشاء دائرة خاصة بالذكاء االقتالمجلس الوطني للذكاء االقتصادي، مضيفا أنه بادر على مستوى وزارت

و هو األمر الذي سيتم تعميمه على كل الهيئات الحكومية و المؤسسات االقتصادية، الشيء الذي لم يتم حتى 
كان قد ناقش ملف الذكاء االقتصادي  1558ديسمبر  15اآلن على الرغم من أن مجلس الحكومة المنعقد في 

بإنشاء هيئة وطنية تتكفل بتنفيذ سياسة وطنية للذكاء االقتصادي و الرصد  و المهارة االقتصادية، و أوصى
االستراتيجي، مشدد على أن المؤسسات الجزائرية تسير بعقلية إدارية بحثة، تفقد إلى سيولة المعلومات التي 

و تفتقد  ةتمكنها من اتخاذ القرار الصحيح، موضحا أن هذه المؤسسات تخسر مساحات كبيرة في السوق الجزائري
إلى التنافسية، و عليه كل هذا يوفر لنا صورة واضحة عن تساهل جميع األطراف و الهيئات و الوزارات المسئولة 
على الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسة الجزائرية بشكل عام، و الجزائر اليوم تسعى لتعيين مدير الذكاء 

 (1) ار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.االقتصادي على مستوى وزارة الصناعة و ترقية االستثم

يجسد هذا العنصر في تصور الباحثة لمنظومة وطنية متكاملة لممارسة الذكاء االقتصادي ببالدنا، من خالل   
 .كالواليات المتحدة األمريكية، اليابان و فرنسا االعتماد على عدة دراسات وتجارب عالمية رائدة في هذا المجال

 .ي في الجزائرديوضح أسس قياس منظومة متكاملة للذكاء االقتصاالشكل الموالي  و

 

 

 

                                                           

 .111، ص بقامرجع سمقاويب، منصف ( 1)
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 المنظومة الوطنية المقترحة لممارسة الذكاء االقتصادي في الجزائر: III.04 رقم شكل

 
  باالعتماد على التجارب الدولية الرائدة في مجال الذكاء االقتصادي من إعداد الباحثة: المصدر

 متكاملة لممارسة الذكاء ةمو من خالل الشكل يتبين أن الحكومة الجزائرية بكل كياناتها تحتاج إلى منظ  
 .تاالقتصادي، من خالل التنسيق بين جميع الوزارات والمديريا

تتمحور أهمية الممارسة في النظام الوطني للمعلومات االقتصادية من خالل جمع المعلومات من طرف   
ة المالية، التعليم العالي والبحث العلمي كما هو موضح في الشكل أعاله وغيرها من الوزارات، الوزارات كوزار 

من خالل إجراء دراسات وبحوث ملتقيات، نشر التكنولوجيات، إذ بدوره يقوم النظام بتحليل ومعالجة هذه 
رة الصغي تمؤسساالخاص خاصة ال عاالقتصاديين، كالقطاع العام والقطا نالمعلومات، ونشرها للفاعلي

 والمتوسطة، من أجل اتخاذ قرار سليم وذكي.

أما البعد الدفاعي للمنظومة يرتكز على حماية اإلرث الالمادي )العلمي والمعرفي( الوطني من التجسس،   
التسرب والضياع، من خالل كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، إذ من خالل اإلمكانيات التي يمتلكونها، 

القطاع  وبتوفير الحماية التقنية لشبكات وأنظمة المعلوماتية الوطنية التابعة لإلدارات الحكومية أيقومان 
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الجوسسة األجنبية، كما يمكنها كذلك المساهمة في تطويرها، كما  االقتصادي من أنشطة القرصنة واالختراق و
ة نين والتشريعات واألخالقيات، وخاصأن وزارة العدل هي األخرى تتولى ترقية المنظومة من خالل إرساء القوا
 (1) في مجال جمع المعلومات وحمايتها من أنشطة التداول غير الشرعية.

في حين أن البعد الهجومي يتمثل في التأثير والضغط التي تمارسه كل من وزارة التجارة ووزارة الشؤون    
 ةالواعدة وتجنيد البعثات الدبلوماسي الخارجية على الحكومات والمستثمرين األجانب، من خالل فتح الفرص

والممثليات االقتصادية من أجل نشر الثقافة الجزائرية التوعية ألهمية االستثمار في الجزائر، كذلك بحشد قدراتهم 
 المادية وكفاءاتهم، من خالل القيام باأليام الدراسية، الملتقيات والمعارض.

سة ؤسة االستشراف واإلحصاء، الديوان الوطني لإلحصاء  وممع  كل من وزار  ن يكون عمل النظام بالتعاو    
لى ، حيث تنسق أعماله وتدرج ضمن المجلس األعالدراسات االقتصادية، التحليل المالي والتقييم اإلستشرافي

يكون تحت و بغرض فتح سبل تجريبية جديدة لفائدة صناع القرار الحكوميين والخواص، للذكاء االقتصادي 
لهيئات مهمة تنسيق النشاطات بين االمجلس يتولى ، كما ر لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومةشراف المباشاإل

والوسائل العمومية التي توكل إليها مهام االستعالم االقتصادي قصد تزويد اقتصاد البالد بوسائل الدفاع 
 واالستباق في سياق المنافسة االقتصادية الدولية.

 :في المتمثلتان العقبتان تجنب من عليها البد لها المهمين لنشاطوا المفضلة، الدولة سلطة نإ  

  من فيه المتسائلو  ،االقتصادية الدائرة في بالتدخل للدولة الكلي االلتزام عدم في تتمثل األولى:العقبة 
 ؛الهيكلي التصحيح إطار في التسعينيات سنوات حوالي منذ العديدة المناقشات خالل

  :حول دورهم يخص فيما المؤسسات محل إحاللها و الدولة مساعدة عودة حول ترتكزالعقبة الثانية 
 (2) :يلي ما بإتباع ذلك و الميدان،

 ؛المؤسسات النطالقة بالنسبة عقدة أول يعتبر حيث الميدان، في المصطلح تثبيت -
 ؛األخير بهذا الخاصين الممثلين تحريك مع الضرورية الحاجيات قييمت -
 خالل من فيها الدولة اللتزام قوية عالمة وا عطاء الحالية، األولوية ذات بالنشاطات لتعريفا -

 ؛ الموضوع حول واضحة  نظرة تنشئ التي االستراتيجية التوجيهات

                                                           

 .111، ص بقامرجع سمنصف مقاويب، ( 1)
المؤتمر العربي ضمن فعاليات  ورقة بحثية مقدمة، الجزائر في االقتصادي الذكاء استراتيجية تفعيل في الدولة دور(: 1188) عنتر، بن الرحمان عبد (2)

 11و  18و  11، المنعقد أيام علومات واالتصاالت للتحول إلى مجتمع المعرفةدور الم شعار تتح  AIDMO الخامس للمعلومات الصناعية والشبكات
 .1ص ، الرباط، المملكة المغربية، 1188ديسمبر 
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 :المهمة الوزارات لدى ممثلين تطرح الدولة رئاسة أو بالحكومة، مباشرة مرتبطة مركزية منظمة إنشاء -
 الصفقات التجارة، الصغيرة، و المتوسطة سساتالمؤ  ،االستثمار وترقيةالصناعة  ،المالية )

 الوطني المجلس ،لإلحصاء الوطني الديوان الجمارك،) مثل أخرى  ومنظمات  (،الخ...األجنبية
 (.الخ...االجتماعي و االقتصادي

 

 اكذ و ،االقتصادي الذكاءنظام  فيها يتجسد التي األماكن حالة تعطي أنالدولة الجزائرية ب األجدر نإف لذلك  
 القرارات و التوصيات تنفيذ من للتمكن المطلوب، النسق حسب توزيعها و المهمة أداء تسهيل بغية الميادين،
 .والمناسبة الصائبة

 معوقات و آفاق نظام الذكاء االقتصادي الجزائري  :الفرع الرابع

من حيث انتشار أنظمة  ، إال أنها تشهد تأخرامؤخرا في السير نحو طريق مجتمع المعلومات الجزائر بدأت   
الذكاء االقتصادي، و قصد تعزيز هذا األخير في الجزائر ورغبة من الدولة الجزائرية في حل مشكل نقص 

وطنية لدعم تملك و استعمال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات  استراتيجيةالمعلومات فقد قامت بإعداد 
بتكار، إضافة إلى إنشاء نظام وطني للمعلومات االقتصادية الجزائرية، و دعمها لتصبح قادرة على اإلبداع و اال

من خالل عدة مراكز معلوماتية تضمن تدفق المعلومات إلى مختلف المتعاملين االقتصاديين، و تعتبر هذه 
اإلجراءات خطوة هامة نحو ترسيخ الذكاء االقتصادي لما توفره من مزايا و معلومات من شانها أن تدعم هذه 

تساعدها في عدة مجاالت، كما أنها تساهم في تأهيل المؤسسات الجزائرية و تحسين تنافسيتها  المؤسسات و
 في األسواق العالمية.

 معوقات نظام الذكاء االقتصادي -أوال

المؤسسات الجزائرية من عدم توفر أنظمة الحماية بالقدر الكافي، بسبب فقدانها لعنصر المعلومة و  تعاني  
بالتالي عدم قدرتها على استغاللها في الوقت المناسب، و عجزها عن مراقبة التطورات آليات معالجتها و 

االقتصادية و مواكبتها، فهي بذلك تفتقد إلى سيولة المعلومات التي تمّكنها من البحث و التطوير و اتخاذ 
ة طة و ترقيمختلف القرارات الالزمة، حيث أن إحصائيات وزارة الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوس

                                                           

  مجتمع المعلومات يعتبر و لحد كبير مفهوم جديد لم تتبلور معالمه بعد الن مالمحه غير واضحة بالقدر الكافي، و قد عرف مسميات عديدة  إن
المفهوم عّرف على انه ذلك المجتمع الذي يستطيع كل فرد فيه  أنعد الصناعي و مجتمع ما بعد الحداثة، المجتمع الرقمي،....الخ. حيث كالمجتمع ما ب

و مستدامة في النهوض بتنميتهم ال إمكانياتهمو المجتمع تسخير كامل  لألفرادو استخدامها و تقاسمها بحيث يمكن  إليهااستحداث المعلومات و النفاذ 
 تحسين نوعية حياتهم. و لالستزادة حول الموضوع يمكن االطالع على المراجع التالية: 

 .عمان ،دار المسيرة، المعرفي و االقتصادالمنهج (: 1117)عبد الرحمان الهاشمي، فائزة محمد العزاوي،  -
 .عمان ،دار الصفاء ،المعرفة إدارةاتجاهات معاصرة في (: 1111)محمد عواد الزيارات،  -
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تتوفر  %81فقط من المؤسسات الناجحة تتوفر على أجهزة إعالم ألي، و أن  %15االستثمار تشير إلى أن 
تفتقر إلى نظام محاسباتي مناسب. و على أساس دراسة أجريت  %15على موقع انترنت خاص بها، كما أن 

 تبقى االستثمارات غير المادية وعلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الغرب الجزائري،  1555في سنة 
البحوث المرتبطة بالمعلومات جد فتية، حيث يالحظ أن نصف المؤسسات محل الدراسة تقريبا بما يعادل 

أكدت عد استثمارها في هذا المجال، و ربع هذه المؤسسات ال تملك هذه االستثمارات إال من خالل  31.44%
شراء التراخيص و براءات االختراع و االستغالل، كما ال يوجد  شراء شهرة و براءات االختراع، أي من خالل

من هذه المؤسسات  %84.51من المؤسسات التي استثمرت في هذا المجال، و لألسف يوجد  %83.84سوى 
 (1)لجأت لالستثمار في مجال اإلشهار.

 المشاكل التي يواجهها النظام الوطني للمعلومات بالجزائر  .1

الجزائر  أن القول يمكنناغرار المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية إال أنه  و على األمر واقعفي   
 (2) لي:التا النحوى عل عرضهايمكن  و التي للمعلومات الوطني النظام فيما يخص نقائص عدة سجلت

 يمكن إداري، نظام أي شأن شأنه اإلحصائية المعلومات نظام أن حيث :للنظام الحالي التنظيم ضعف -
 الخارجية التجارة على اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام واقع إلى وبالنظر مركزي، غير أو مركزي  يكون  أن

 أن نجد حيث المركزي  النظام إلى بأكثرية ويميل الالمركزي، و المركزي  النظام بين الوسط موقع يقع أنه يتبين
 وزارة من كل به تقوم عمل هو الخارجية، دالتالمبا بتطوير خاصة تحاليل على تحتوي  التي التقارير إصدار
 قاعدة نفس يستعملون  نهمأ اعتبار على النظام في المشاركة والمؤسسات األجهزة باقي إلى إضافة التجارة،
 تؤدي نهاأل وتفكيكه النظام عجز إلى تؤدي التي العناصر أهم أحد من ستكون  الوسطية الحالة هذه .البيانات

 ؛للنظام المشكلة والوحدات الهيئات مختلف بين واالنسجام التنسيق يابغ المزدوج، العمل إلى
 مؤشر العامل هذا يشكل حيث :النظام في المشاركة المؤسسات وتنظيم هيكلة في االستقرار عدم -

 لكل الصارمة المتابعة على قادر دائم معلومات نظام غياب يترجم ألنه للنظام، اإلجمالي التنظيم على سلبي
نتاج العالمية، التجارية المعامالت  ؛لها المحددة اآلجال وفي دقيقة مصداقية، ذات معلومات بالمقابل وا 

                                                           

دمة مق ورقة بحثية ،الجزائرية دراسة ميدانية األعمالفي منظمات  األعمالو ذكاء  االستراتيجيةواقع اليقظة (: 1181)نعيمة غالب، مليكة زغيب،  (1) 
قتصاد و العلوم كلية االب، 1181افريل  18-11 المنعقد أيامو اقتصاد المعرفة،  األعمالضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول ذكاء 

 .  7ص ، األردنيةجامعة الزيتونية  اإلدارية،
(2)  Rabah SAIDOUN, système national d’information statistique sur le commerce extérieur : étude de cas, 

disponible à partir du site : www.drdsi.cerist.dz./SNIE/SNIE.pdf. 
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 للمعلومات الوطني المركز بها يقوم التي الوظائف نفس أن نالحظ حيث :العمل في والتكرار االزدواجية -
 التجارة لترقية الجزائري  انالديو  و لإلحصائيات الوطني الديوان من كل بها يقوم التي تلك نفسها هي اإلحصائية
 بسيطة حسابية فبعملية ات،المعلوم على الحصول تكاليف : ارتفاعإلى يؤدي أن شأنه من ما هذا الخارجية

 الحقيقية التكلفة أضعاف ثالثة يعادل ثمن يكلفها التجارية اإلحصائيات على الجزائرية الدولة حصول أن نجد
 من ما هذا المعلومات، نفس وتوزيع بإنتاج تقوم متعددة وهيئات اتمؤسس أمام نفسه المستفيد يجدو كما أن 

 ؛معلومات من يريده ما على للحصول السليم التوجيه ويفقده يضلله أن شأنه
 لمختلف التجارية لإلحصائيات المقارن  فالتحليل :المتاحة المعلومات في والمصداقية الدقة توفر عدم -

 يترجمه والذي المتاحة، المعلومات ومصداقية جودة في وكبير واضح صنق يبين النظام، في المشاركة الهيئات
 إضافة ،بها المعمول والتقنيات المناهج في التوحيد عدم إلى راجع هذا .عليها المحصل النتائج في االختالف

 لم ولكنها التجارية، للمبادالت الكلي بالتحليل تسمح التي المؤشرات لبعض المعلومات هذه شمولية عدم إلى
 ؛االعتبار بعين تؤخذ

 جغرافية رقعة في للنظام المشكلة والمؤسسات الوحدات مختلف تمركز نالحظ حيث :المعلومات إتاحة -
 المعلومات على جهات في المتواجدين المتعاملين حصول في صعوبات يخلق ما هذا ،(العاصمة الجزائر) واحدة
 ؛النظام يتيحها التي

دراسات في  (ONS , CNIS, ALGEX) ة لإلحصائيات التجارية غياب على مستوى الهيئات المنتج -
  (Analyse des données)و تحليل البيانات  (Modélisation)من نمذجة  ؤمجال التحليل االقتصادي و التنب

إلى هذا النقص في  على المدى القصير و المتوسط. إضافة( Etudes prévisionnelles)و دراسات توقعية 
ال تكون مصحوبة  ئةهيالبيانات اإلحصائية المختلفة التي تنتجها كل  ، نالحظ بأنيالت التنبؤيةالدراسات والتحل

 ؛ تالكافية الستخدام أفضل للمعلوما الوثائق المنهجيةب
 ONS , PROMEX ,Commerceالهيئات: خاصة من قبل في نشر المعلومات تتسجيل تأخيرا -

extérieur ،لمتوسط لنشر نتائجها على سبيل الذكر: حيث أنها تستغرق وقتا كبيرا في اONS  21تستغرق من 
إلى  81تستغرق من  PROMEXيوما بينما  21إلى  11تستغرق من  Commerce extérieurيوم،  81إلى 
يوما و يعتبر وقت مقبول مقارنة بالهيئات المذكورة و هذا التأخر  81الذي يستغرق  CNISيوم باستثناء  11

تسجيل الذي يتطلب وقت لجمعها  811.111إلى  11.111بيانات الخام و التي تقّدر من راجع للحجم الكبير لل
 .ثم مراجعتها، فتحليلها CNIS من



 فسية: رؤية عالمية و جزائريةالذكاء االقتصادي و التنا ........................................الفصل الثالث

 

- 202 - 
 

 تحدد بوضوح بين الهيئات و الوكاالت المنتجة للمعلومات اإلحصائية التي واالتفاقات اللوائح غياب -
 كل منظمة؛ عن االحتياجات من المعلومات جنبا إلى جنب ووضع المعلومات قنوات

من العمليات  % CNIS 20: حيث أن على مستوى محدودية االستثمار في معدات اإلعالم اآللي -
و باقي العمليات تسجل يدويا و ، (SIGAD)نظام المعلومات و التسيير اآللي للجمارك تتابع و تراقب من قبل 

ج آللي، طابعة، شبكات اتصال، برامهذا راجع من جهة لنقص التجهيزات الالزمة متمثلة في أجهزة الحاسوب ا
 ،معالجة و تسيير البيانات، ..الخ، و من جهة أخرى نقص الميزانية المخصصة لذلك

 تخبرنا عن الوحيدة التي يمكن أن : حيث أن الوثائقغياب تقديرات لتكاليف الحصول على المعلومة -
من  العام اإلنفاق عادة التي تصور التقليدية السجالت المحاسبية هي كل منظمة المعلومات داخل تكاليف

  .المتصلة بالمعلومات النفقات العمل التحليلي يّبين توزيع إنشاء المنظمة، ويمنع
 

 معوقات إقامة نظام ذكاء االقتصادي بالجزائر .2

سنحاول من خالل ما يلي ذكر بعض المعوقات التي تحول دون فعالية نظام الذكاء االقتصادي في الجزائر   
 ء على المستوى الكلي أو الجزئي.و ذلك سوا

: يعتبر ضعف التكامل بين قطاعي الصناعة و ضعف التناسق بين المؤسسة و المحيط العلمي .1.2
البحث العلمي الذي يشهده العالم العربي بصفة عامة، و الجزائر بصفة خاصة من أهم معوقات التنمية 

 (1): النقاط اآلتية الذكر و التقدم في مجال الذكاء االقتصادي، و يتمثل هذا الضعف في
 فبعض الملتقيات و اللقاءات التي نظمت توصلت إلى توصيات بقيت بدون متابعة؛ غياب التحسيس -
ففي اغلب الملتقيات و اللقاءات نالحظ أنه قليال ما يدعى المحيط الجامعي و  غياب المحيط العلمي -

 ء قاعدة علمية لمعالجة الموضوع؛البحث العلمي مع العلم أن مشاركتهم هي جد مهمة من اجل إعطا
غياب االهتمام من طرف المحيط األكاديمي مع نقص البحوث العلمية التي تدرس تطور المفهوم في  -

هذا المجال في كل الجامعات و المدراس العليا و معاهد التعليم العالي ماعدا جامعة التكوين المتواصل 
 التي تتضمن تكوين في الذكاء االقتصادي؛

 لعالقة بين المؤسسات الجزائرية و الجامعة؛فتور ا -
 عدم قدرة مراكز البحث على نقل نتائج أبحاثها بفعالية؛ -

                                                           

 .818، صسابقمرجع أسماء فياللي،  )1(
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ضعف و عدم كفاية التعريفات المقدمة للذكاء االقتصادي، و التي تبين عدم القدرة على وضع و  -
 تطوير الذكاء االقتصادي بفعل غياب سياسة حول الموضوع؛

ة في المؤسسات الجزائرية هي غير منظمة في إطار إجراءات محددة و اليقظة التكنولوجية المنتشر  -
 أهداف دقيقة.

إضافة إلى هذه المعوقات يبّين التقرير الصادر بخصوص النظام الوطني للمعلومات االقتصادية و   
لية ئالعوامل الوسا :االجتماعية أن هناك خمسة عوامل معيقة إلقامة نظام الذكاء االقتصادي و المتمثلة في

والفنية، العوامل المتعلقة بالسياسات العامة، العوامل المرتبطة بنظام الحاكمية في أجهزة الدولة والمؤسسات، 
العوامل الثقافية وأخيرا العوامل المرتبطة بالموارد البشرية في البالد. فعلى المستوى الثقافي، إن ما يلفت 

ال هامه كاالتصال الشفوي الذي أثبت نجاعته مقابل االتصاالنتباه هو تميز الفرد الجزائري أثناء أدائه لم
الكتابي، وكذا ميل هذا الفرد نحو تشكيل الفرق الصغيرة األمر الذي يساهم في تفادي النزاعات التنظيمية 

وعلى مستوى الموارد البشرية، فهناك قناعة تامة بضرورة تكوين وتأهيل والمحافظة  (1) ومقاومة التغيير.
لتطوير او البشرية المتاحة في مجال الذكاء االقتصادي. وضرورة تفعيل دور نشاط البحث  على الموارد

 في المؤسسات االقتصادية و اإلدارية بما يتماشى و تحسين تنافسيتها داخليا و خارجيا.

تعاني المؤسسات الجزائرية من عدة صعوبات، نقص المعلومات على مستوى مختلف المستويات:   .2.2
لق بنقص المعلومات الالزمة و المفيدة في اتخاذ القرارات و ذلك على عدة مستويات و و منها ما يتع

 (2) من عدة أوجه و نوضح ذلك فيما يلي:
حيث نسجل غياب أرقام أو إحصائيات أو معطيات عن : نقص المعلومات المتعلقة بسوق العمل -

عطيات دقيقة عن طالبي العمل سوق العمل في الجزائر بالشكل المطلوب، فال توجد مثال أرقام أو م
 من حيث الشهادة، السن، الجنس،....

فمن الطبيعي أن يبني أي شخص قراره االستثماري  نقص المعلومات المتعلقة بفرص االستثمار: -
على عدد من المعطيات، و التي تظهر إمكانيات و فرص االستثمار، و غياب مثل هذه المعطيات 

 ر االستثماري.يؤدي ال محالة إلى اضمحالل الفك
حيث يفتقر صاحب المشروع أو المؤسسة إلى  نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط المحلي )الوطني(: -

معلومات ضرورية التخاذ قرار االستثمار، و نذكر على سبيل المثال تقلبات األسعار، حجم القدرة 
                                                           

 .818، صمرجع سابقأسماء فياللي،  )1(
حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و تأهيل  مدع يفاالقتصادية مات وللمعلوطني ام ظإقامة نأهمية  (:1118) يحي، سدري، نيحس مرحي (2) 

-88 ومي المنعقد ي و المتوسطة في الدول العربية،ة ريالصغالمؤسسات تأهيل متطلبات ل وحالملتقى الدولي ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات  ،الجزائر
 .1-1 ، ص صالشلفجامعة التسيير، م وو التجارية و علاالقتصادية م والعل بكلية، 1118افريل  87
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)المحليين  نافسين الحاليينالشرائية، االمتيازات القانونية، حجم العرض في سوق العمل و نوعيته، الم
 و األجانب(، المنافسين المحتملين،...

يشكل غياب مثل هذه المعطيات خطرا يهدد  نقص المعلومات المتعلقة بالمحيط األجنبي )الدولي(: -
وجود المؤسسات الجزائرية و خاصة الصغيرة و المتوسطة منها، فنقص المعطيات و البيانات عن 

 خول في معركة ضد منافس مجهول.المنافس األجنبي يعني الد
حيث يجد أصحاب المؤسسات الجزائرية صعوبة في  نقص المعلومات المتعلقة بالخدمات التسويقية: -

التعرف على الخدمات التسويقية المتاحة، كأماكن المعارض و تواريخها، و شروط الجودة في األسواق 
و خاصة الصغيرة و المتوسطة، إلى هيئات  المؤسسات الجزائرية تفتقرالمحلية و كذا الخارجية، كما 

 متخصصة في دراسة السوق و سلوك المستهلك.
فتوفر البيانات في شكلها الخام قد  عدم وجود هيئات متخصصة في تحليل المعلومات و نشرها: -

يشكل مشكلة في بعض األحيان، فالخبرة القليلة التي يتمتع بها أصحاب المؤسسات الجزائرية و خاصة 
ة منها عادة ال تمكنهم من فهم و استغالل هذه البيانات و المعطيات أحسن استغالل، مما الصغير 

يتوجب عليهم البحث عن مدلول هاته البيانات في شكل مبسط، و لن يتأّتى ذلك إال بوجود هيئات 
 متخصصة في تحليل و نشر هذه البيانات. 

  
 جزائر ضعيفة، و باعتبار المعلومة هي المصدرمن خالل ما سبق نستنتج أن الوضعية المعلوماتية في ال 

الذكاء  ظامن الرئيسي الذي يرتكز عليه الذكاء االقتصادي فإن غيابها أو نقصها يؤدي إلى ضعف نجاعة
االقتصادي، إذ ال يكفي إنشاء نظام وطني للمعلومات و إنما األهم هو فعالية هذا النظام في مساعدة 

قة و لتفادي المعوقات و المشاكل السابت من اجل القدرة على المنافسة. المؤسسات و مدى مواكبته للتطورا
الذكر، يجد النظام نفسه في وضعية تحتم عليه تبني بعض االقتراحات التي تنصرف بها الباحثة، بهدف 

 جعله أكثر فاعلية لتلبية احتياجات المجتمع ككل، نذكرها فيما يلي:

ستوجب اإلجابة عليه من مختلف الجداول اإلحصائية و ما هو الهدف الذي ي تحديد االحتياجات: -
أهم و ذلك لتحديد المحتوى و المعطيات التي يجب أن  يهلالمؤشرات االقتصادية، إن السؤال مهم، و اإلجابة ع

  ؛يقدمها نظام المعلومات
فكل وحدة أو جهاز يكون مسئول على إنشاء شبكة معلومات، تتكون من  إنشاء شبكات المعلومات: -
وائم للجداول اإلحصائية، مختلف المؤشرات التي تستلزم تحضير و إعداد دوري تبعا للتقنيات العلمية المعروفة ق

 ؛لدى المستعملين الرئيسيين
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حيث يتوجب على مختلف الهيئات ذات الصلة بالتجارة الخارجية، مضاعفة اللقاءات  اللقاءات العلمية: -
ذات عالقة بالتجارة الخارجية عموما، و المعلومة اإلحصائية العلمية فيما بينها لوضع مشاريع البحوث 

 ؛خصوصا
فمثل هذا التعاون في ميدان المعلومات اإلحصائية من شانه المساهمة في  التعاون الثنائي و المتعدد: -

تطوير مؤسسة نظام المعلومات اإلحصائية، كما أن مقارنة النظم فيما بينها يعمل على تفادي الثغرات و 
  ؛ل التي تعاني منها النظم األخرى المشاك
 الهائل الفيض لهذا الجيد التسيير ضمان أجل من المعلومات، نظم ميدان في وذلكتكوين المختصين:  -
 و مصداقية ذات دقيقة إحصائية بمعلومات االقتصاديين المتعاملين تزويد على يعمل ما هذا المعلومات، من
 ؛المحددة اآلجال في
 على الحصول تكلفة تغيرات مراقبة وتحليل، بمحاسبة يسمح ما كل بإنشاء لكوذمراقبة التكاليف:  -

 .المعلومات
 

 اآلفاق الجزائرية في مجال نظام الذكاء االقتصادي  -اثاني

سيتم بناء مركز علمي للتحليل التقني و االقتصادي من اجل دعم االستثمارات في المجال  1182بحلول سنة   
وف يساعد المؤسسات على استعمال التكنولوجيات الحديثة بهدف العصرنة. و الصناعي، و من جهة أخرى س

من ثم كافة المؤسسات و الهيئات العمومية سوف تستفيد من شبكة داخلية لتوزيع المعلومات و المعطيات من 
يات قاجل تسريع وتيرة التدخل و ضمان المرافقة للصناعيين. و قد تم في هذا السياق توقيع سلسلة من االتفا

ين مذكرات تعاون و شراكة مع جامعة التكو  أربعةبين وزارة الصناعة و مؤسسات التعليم العالي، حيث تم إبرام 
المتواصل و أخرى مع جامعة باتنة، نظرا للخبرة التي تملكها في تسيير المعلومات و اعتماد المعارف المحصلة 

 و من جانب ربط الجامعة بالمجال االقتصادي. لتوظيفها في مجال الذكاء االقتصادي، و هذا كله من اجل
آخر سطرت وزارة الصناعة عدة دورات تكوينية و دراسات معمقة و متخصصة لفائدة إطارات المؤسسات 
االقتصادية، حيث تم تسجيل المئات من الكوادر و المستخدمين في مختلف الدورات التي انطلقت مؤخرا. كما 

رة وعها مع الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة لالستفادة من شبكة فروعها المنتشتم توقيع االتفاقية األولى من ن
على المستوى الوطني، باإلضافة إلى قدرتها في تحقيق التطبيق الدائم لمفهوم الذكاء االقتصادي بالمؤسسات 

 (1) الجزائرية.

ة إحصـــــاء تشـــــمل االقتصـــــاد يضـــــاف إلـــــى ذلـــــك قـــــرار وزارة الصـــــناعة و ترقيـــــة االســـــتثمارات القيـــــام بعمليـــــ  
ــــــــى  ــــــــوطني لإلحصــــــــائيات مســــــــتقبال، و هــــــــذا مــــــــن اجــــــــل الوقــــــــوف عل ــــــــوطني بالتعــــــــاون مــــــــع المركــــــــز ال ال
                                                           

 .811ص ، مرجع سابقأسماء فياللي،  )1(
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برنـــــامج  بلـــــور كمـــــا أنـــــه االحتياجـــــات الصـــــناعية و العمـــــل علـــــى تحـــــديث القطـــــاع الصـــــناعي فـــــي الجزائـــــر.
حيـــــث مــــــن  دي،فــــــي مجـــــال المعلوماتيـــــة و الــــــذكاء االقتصـــــا 1182التنميـــــة الخماســـــي الممتــــــد حتـــــى ســـــنة 

 (1) التالية:التي تبنت النقاط التنموية  االستراتيجيةتم وضع  خالله

مليار دينار جزائري لوضع الحكومة االلكتروني و توسيعها، و ستسمح الحكومة االلكترونية  811تخصيص  -
بتطوير الخدمات العمومية و عصرنة اإلدارات و المؤسسات بحيث ال تقتصر على إدخال األدوات 

 ؛لوماتية على المؤسسة فحسب و إنما ستساهم في تحسين التسيير الداخلي و العالقات مع المواطنالمع
و اإلدارات المركزية و الجماعات المحلية )والية، دائرة  الوزراتإنشاء و فتح بوابات على االنترنت من قبل  -

لمتمثلة في فتح ا االستراتيجيةو بلدية( قصد تقريب المواطنين من اإلدارة، و سيتمكن المواطنين بفضل هذه 
اللكترونية الجزائر ا استراتيجيةالبوابات من تحميل االستثمارات و غيرها من الوثائق اإلدارية، و تقترح 

 ؛خدمة عبر الشبكة العنكبوتية 211على المواطنين و المؤسسات و اإلدارات حوالي  1181
يم تعليم اإلعالم اآللي ضمن منظومة التربية مليار دينار جزائري للتجهيزات الموجهة لتعم 11تخصيص  -

 ؛الوطنية و التعليم و التكوين
 و، مليار دينار جزائري للبحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و االتصال 111تخصيص  -

مليار دينار جزائري لتنمية البحث العلمي و التكنولوجيات الجدية لإلعالم و االتصال و  111تخصيص 
 مكتسبات المخططات السابقة.استكمال 

 

  وصفوة القول أن وزارة الصناعة و ترقية االستثمار تسعى من خالل برنامجها في مجال الذكاء االقتصادي
إلى ضمان الوسائل الضرورية لمسيري المؤسسات الوطنية في مجال المعلومات و اإلحصائيات الالزمة 

سماح لهم باتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم مركزهم للنشاط االقتصادي في الجزائر، من اجل دعمهم و ال
التنافسي و يستدعي ذلك ضرورة تطوير عمل الهيئات المختصة في جمع المعلومات بصفة دورية حول 
النشاطات االقتصادية لمؤسسات القطاع العام، لتكون لها القدرة على تحليل المعطيات و توظيفها في مجال 

 نشاطها. 
 

 

 

 

                                                           

 .8211-1181رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرنامج التنمية الخماسي،  (1)
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 مرجوة في مجال الذكاء االقتصادياألهداف ال -1

سنحاول من خالل ما سيتم عرضه التعرف على األهداف التي تسعى الدولة و المؤسسة الجزائرية إلى تحقيقها 
في مجال الذكاء االقتصادي و إلى أي مدى تطمح في تطوير هذا النظام و تفعيله و التحكم في مختلف آلياته 

 و العالمي. لضمان التواجد على المستوى المحلي

ــــى  األهججججداف علججججى المسججججتوى المؤسسججججات: .1.1 ــــة كغيرهــــا مــــن المؤسســــات تســــعى إل المؤسســــة الجزائري
التنافســـــية العالميـــــة عـــــن طريـــــق نظـــــام الـــــذكاء االقتصـــــادي، فـــــالبرغم مـــــن أنهـــــا مازالـــــت متـــــأخرة فـــــي 
ـــــي  ـــــى مســـــعاها، فف ـــــه مـــــن اجـــــل الوصـــــول إل ـــــى تحقيقهـــــا في هـــــذا المجـــــال، إال لهـــــا أهـــــدافا تســـــعى إل

 (1)ذكاء االقتصادي تهدف إلى: مجال ال

 تفعيل نظام المعلومات، -

 إلغاء حواجز مرور المعلومة، -

 بث ثقافة تبادل المعلومات و الذكاء االقتصادي داخل المؤسسة، -

 تخفيض مستويات الهيكل التنظيمي من اجل تسريع االتصال، -

 و تحقيق الحماية و التأثير. االستراتيجيةتفعيل نظام اليقظة  -

ــــق أربــــع أهــــداف رئيســــية فــــي  اســــتراتيجية: إن ى المسججججتوى الدولججججةاألهججججداف علجججج .1.2 تهــــدف إلــــى تحقي
 (2)هذا المجال: 

بث ثقافة الذكاء االقتصادي في الجزائر، و التي تطمح إلى تطوير السلوكيات الفردية و الجماعية  -
 لألعوان االقتصادية العمومية و الخاصة من خالل رؤية جماعية،

 م و الخاص، خلق عالقة بين القطاع العا -

تطوير المفهوم الجديد للعالقات معتمدة على الثقة المتبادلة و التي تعتبر ضرورية النطالقة الصناعة  -
 الوطنية،

ترقية التطوير و ضمان حماية اإلرث التكنولوجي و الصناعي الوطني عن طريق آليات يقظة فعالة  -
 قادرة على مواجهة رهانات انفتاح السوق المحلي. 

 
 

 

                                                           

 .811ص ، مرجع سابقأسماء فياللي،  )1(
(2 ) BOUCHELOUKH Mohamed Faouzi, op-cit, p : 23. 
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 الذكاء االقتصادي التقدم في مجال تمقوما  -2
بجملة من االقتراحات تضمنت تثمين  السابق هقد أوصى المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في تقرير ل

مقومات الذكاء االقتصادي في الجزائر و إتاحة الفرصة لباقي األعوان االقتصاديين و االجتماعيين للمشاركة 
 مدى القصير.على ال االستراتيجيةساء عمليات الذكاء االقتصادي و الدراسات وطنية إلر  استراتيجيةفي صياغة 

 (1) يلي: ذكر ماومن بين هذه التوصيات يمكن 

: على اإلدارات العامة والمؤسسات االقتصادية معالجة كميات البيانات الهائلة المتوفرة دعم الشفافية والنشر -
 ؛السلوكيات خفية التي تميز الظواهر ولديها معالجة ذكية واستخراج مختلف المعارف ال

مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني تطوير  : من واجب الجامعات وتطوير البرامج البيداغوجية -
للمعرفة  انفتاح هذه البرامج اةراعمع مالبرامج البيداغوجية وتحسينها وفقا لما يتطلبه محيط المؤسسات. 

به العمل في البلدان المتقدمة من حيث الكفاءة، والغرض من ذلك هو والتعليم النوعي وفقا لما هو جاري 
 ؛تكريس سلوك البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها أحسن استخدام

ذه الهيئات : تحوز هالجمعيات المهنية والنقابيةو تفعيل دور الغرف التجارية والمصالح االقتصادية للدولة  -
ائل التكوين تمكنها من لعب دور فعال في تحسين المر دودية و على كميات هامة من المعلومات و وس

النوعية و إعادة تأهيل أفرادها. و يضعها دورها كحلقة أساسية في سلسة االستثمار والمقاولة في مصب 
لتنسيق  يجيةاستراتاهتمام طالبي المعلومات االقتصادية واالجتماعية والجغرافية. إال أنه من األساسي تحديد 

 ؛هذه الهيئات ودعم تدخالتها على المستوى القومي، اإلقليمي و العالمينشاط 

: تعتبر هذه المؤسسات سالح ذو حدين، يتمثل الحد األول في شبكات البنوك والمؤسسات المالية الدولية -
كونها مؤسسات مهيكلة لإلقليم عن طريق شبكة الوكاالت التي تحوزها، مما يساعد في التكفل باحتياجات 

هور المتعددة وتقييم الخدمات المختلفة وبناء قواعد وبنوك بيانات هائلة يمكن استخدامها في تحديد الجم
االستراتيجيات التسويقية. أما الحد الثاني فيتمثل في قدرتها على تمويل مشاريع الذكاء االقتصادي والشراكة 

أقل ما يقال عنهم أنهم مربحون فيها ودعمها ماديا، األمر الذي يسهل دخول أسواق جديدة وكسب زبائن 
 ؛للمؤسسة

                                                           

   للمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي. يعتبر هذا المجلس هيئة استشارية مستقلة تحت وصاية رئاسة  12الذي تمت مناقشته في الجلسة العلنية رقم
 ضايا االقتصادية و االجتماعية و اقتراح الحلول الالزمة و الممكنة لها.الجمهورية تختص بدراسة كافة الق

 .1112، الجزائر، متطلبات نظام المعلومات االقتصادية و االجتماعيةالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي، تقرير حول   )1(
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: عمدت الدولة إلى إنشاء وكالة لترقية دعم ومتابعة االستثمارات بهدف تفعيل هيئات دعم وتنمية االستثمار -
 3001سياسة الدولة في ميدان االستثمار سميت سابقا بوكالة دعم و متابعة االستثمار و انطالقا من 

وص في تقييم المشاريع و اتخاذ قرار منح المنافع المنصتها ثمار تنحصر مهمبالوكالة الوطنية لتنمية االست
عليها في قانون ترقية االستثمارات. كما هدف المشرع من خالل إنشائها إلى تقديم المساعدة الفعلية 

ن تثمرين متعتبر هذه الوكالة دليال للمسبحيث  للمستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم االستثمارية.
حيث توفير المعلومات الحاسمة حول فرص االستثمار والمزايا التنافسية، وتقع على عاتقها مهمة تقديم 

رشاد المستثمرين باستخدام كافة المعلومات ذات الطابع المحلي   ؛لدوليواوا 

ية للدولة ر : تتمثل المهمة األساسية للمصالح اإلحصائية، الجبائية والمالية والتجاالمصالح االقتصادية للدولة -
الجتماعية. افي القيام بحمالت إعالمية تتميز بالجدية واالستمرارية تجاه مستخدمي المعلومات االقتصادية 

كل من األساتذة والباحثين والصحفيين مطالبين بالمساهمة في إعداد مثل هذه النشاطات و إيصالها  أنكما 
ر المهم هو تكوين أفراد هذه المصالح في مجال إلى جمهور الطلبة المتمدرسين والممارسين. إال أن األم

الذكاء االقتصادي و إدارة المعرفة و أنظمة المعلومات، واستخدام الكفاءات في كافة مراحل إدارة الشؤون 
 . العامة

  المطلب الثاني: نظرة تشخيصية لواقع تنافسية االقتصاد الجزائري 

 عالم يتميز بسرعة التغيرات و تعقدها في مختلفأصبحت التنافسية مصطلحا يكتسي أهمية بالغة في   
المجاالت، و أصبحت الدول تتسابق للوصول إلى أعلى مستويات التنافسية التي تؤهلها لخلق مركز قوي مبني 

( إلى أن تنافسية الدولة Michael Porter)أشارو  على أسس ثابتة و احتالل مكانة رفيعة على المستوى العالمي.
ظاهرة كلية داخل االقتصاد تتأثر ببعض المتغيرات مثل أسعار وانب فقد تؤخذ على أنها مفهوم متعدد الج

هنا و  ،تعتمد على ملكية الموارد الطبيعية بوفرة، أو الصرف و أسعار الفائدة و عجز الموازنة العامة للدولة
ها يتوقف ستوى المعيشة داخلهو إنتاجيتها، و أن رفع م المفهوم الشامل للتنافسية الدولية( أن M.Porterأوضح )

   (1) .على قدرة المؤسسة على تحقيق مستوى مرتفع من هذه اإلنتاجية عبر الزمن

يتسم بغموض في مفهومه حيث ال يشمل نفس المجاالت و ال نفس االهتمامات من  إن مصطلح التنافسية  
حا أن التنافسية تمثل مصطل مؤسسة إلى أخرى و يبقى هذا المصطلح موضوع نقاش معّمق. هذا النقاش مرده

متعدد األوجه و القراءات مما يطرح تعددا في مؤشرات و مناهج قياس أي من الجوانب المتعددة للمنافسة و 

                                                           

 .1، صمرجع سابقمحمد عدنان وديع،   (1)
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القدرة على التنافس. حيث تصدر العديد من المؤسسات االقتصادية و المالية الدولية تقارير دورية تقّيم أداء 
شرات االقتصادية و االجتماعية. حيث تتعدد المناهج التي يمكن من الدول و تصنفها حسب مجموعة من المؤ 

مية منهج المعهد الدولي لتن خاللها قياس التنافسية على مستوى الدولة و من ابرز هذه المناهج يمكن ذكر:
، منهج الحرية االقتصادية لمؤسسة بيت الحرية، و منهج المنتدى (WB)، منهج البنك الدولي (IMD)اإلدارة 

. كل هذه التقارير و غيرها تهدف إلى تشخيص نقاط القوة و الضعف القتصاديات (WEF)قتصادي العالمي اال
الدول، و تمكين كل دولة من التّعرف على موقعها و تصنيفها مقارنة مع باقي دول العالم، خاصة المنافسة، 

ما ايير اإلقليمية و العالمية. كو تحديد و تقييم مستوى و سرعة خلق اإلصالحات و تنفيذها مقارنة مع المع
تمثل هذه التقارير، حسب هذه المؤسسات مصدرا ألفضل قصص النجاح في السياسة االقتصادية الدولية، و 
بالتالي تساهم في استفادة الدول من هذه التجارب فيما يخص وضع السياسات الناجعة في الميدان االقتصادي 

قرير تلتقارير و التي تختص في تقييم القدرة التنافسية و بيئة األعمال "و االجتماعي. و لعل من بين ابرز هذه ا

و لتحليل تنافسية االقتصاد الجزائري تم االعتماد في دراستنا على منهج المنتدى  (1)"، التنافسية العالمية
 .االقتصادي العالمي قصد دراسة الوضعية التنافسية لالقتصاد الجزائري مقارنة بدول العالم

 W E Fمؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي  ع األول: تحليل تنافسية الجزائر من خاللالفر 

تعتبر تنافسية األمم في األسواق الدولية مفهوما معّقدا و متعدد الجوانب كغيره من الظواهر االقتصادية و   
قد  ن المفاهيم األخرى. واالجتماعية المتشبعة، مثل التنمية االقتصادية و االجتماعية و العولمة و العديد م

أدى هذا الوضع إلى احتدام المناظرات بين المهتمين بتحديد مفهوم التنافسية و قياسه و استخالص السياسات 
الكفيلة بتدعيم القدرة التنافسية الوطنية. و نتيجة للتطورات و التغيرات في البيئة االقتصادية العالمية، و خاصة 

، فقد ازداد االهتمام بموضوع التنافسية 1117ادية العالمية التي انطلقت منذ نهاية تلك المتعلقة باألزمة االقتص
كأداة لتحقيق و استدامة النمو و الرفاه االجتماعي، و خاصة في ما يتعلق بأثر تحقيق مزيد من الفعالية 

 االقتصادية على توزيع الدخل بين شرائح الدخل، و أثر ذلك على مستويات الفقر.

جم عن هذا االهتمام أيضا نشر العديد من الدراسات على المستوى النظري و التطبيقي، التي حاولت و قد ن   
إعادة صياغة مفهوم التنافسية و توسيعه و إخراجه من نطاق الميزة التنافسية الريكاردية التي تعتمد على وفرة 

                                                           

تقارير المؤسسات الدولية في تصنيف الدول حسب بعض المؤشرات االقتصادية و االجتماعية: بين  هجيةمن(: 1182) د. محمد أمين لزعر،( 1) 
 .11ص ،1182مارس  المعهد العربي للتخطيط الكويت،، العدد المائة و السادس عشر ،مجلة جسر التنمية، السنة الثاني عشر الواقعية و المبالغة،
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ياسات سبة، التي يمكن تطويرها بتبني سالموارد الطبيعية و عوامل اإلنتاج، إلى مجال الميزة التنافسية المكت
 هادفة وواعية، موجهة نحو بناء قدرة تنافسية وطنية، خاصة في حال غياب الموارد الموهوبة.

كما نجم عن هذا االهتمام تطوير العديد من المؤشرات اإلحصائية الكمية و النوعية و الجزئية، التي تحاول    
ء في األسواق الخارجية أو التكلفة و النوعية و اإلنتاجية...الخ. و نظرا قياس إحدى أوجه التنافسية، مثل األدا

لمحدودية المؤشرات الجزئية في اإلحاطة كليا بنطاق تنافسية األمم في األسواق الدولية، فقد قامت المعاهد 
دارة بتطوير المتخصصة بقضايا التنافسية مثل المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس و المعهد الدولي لتنمية اإل

مؤشرات مركبة لقياس تنافسية األمم مع األخذ بعين االعتبار األوجه المتعددة للتنافسية. و قد تم استخدام نتائج 
يصدر المنتدى االقتصادي العالمي حيث  (1)هذه المؤشرات في صياغة تقارير دورية حول التنافسية الدولية. 

وى عدد كبير من البلدان الصناعية و البلدان النامية حسب مست تقريرا سنويا يتم من خالله بتصنيف 8171منذ 
قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. و يستند هذا الترتيب إلى مؤشر التنافسية العالمي و الذي تهدف من 

االت ، و تحديد بالتالي مجتخالله هذه المؤسسة تسليط الضوء على نقاط القوة و الضعف في االقتصاديا
 .اإلصالح

سية اقتصاديات دراسة تناف و يعنى بتحليل وبشكل سنوي ذات التقرير يصدر  نبذة تعريفية بالتقرير:  -أوال
ومقارنتها وفقا للمؤشرات والعوامل المحددة  ،3011دولة لعام  111و البالغ عددها  المشاركةعينة من الدول 

لكلي بالنسبة للتنافسية على مستوى االقتصاد ا لتنافسية االقتصاد وبيئة األعمال، و يعتمد التقرير في تحليله
 .للدول المشاركة

الذي  Global Competitiveness Indexتعتمد المقاربة التي يتوخاها التقرير على مؤشـــــــــــــر التنافســـــــــــــية الكلية   
يعكس مدى التقدم المســــــــجل في مختلف المجاالت التي تتعلق بالقدرة على االبتكار و االســــــــتعداد التكنولوجي 

وال إلى نجاعة األســـواق و االســـتراتيجيات المعتمدة في تحقيق النمو و الرفاه االقتصـــادي. و يتم احتســـاب وصـــ

                                                           

 .18الرابع، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ص  اإلصدار ،2012تقرير التنافسية العربية (: 1181) د. بدر عثمان مال هللا،( 1)  
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ركيزة تتمحور حول  81مبوبة في  و النوعية هذا المؤشــــــــــــــر باالعتماد على مجموعة من المتغيرات الكمية
 (1) ثالثة عوامل تم تحديدها وفق أولويات و مراحل التنمية.

ز التقرير في منهجيته على تصنيف الدول المشاركة بحسب وضعيتها في مراحل النمو و التطور يرتكبحيث   
االقتصادي المختلفة حيث يفترض التقرير أن المحركات التي تؤدي للتنافسية تختلف باختالف مراحل النمو و 

اد ءة، و مرحلة االقتص، مرحلة االقتصاد المبني على الكفاعوامل اإلنتاجهي: مرحلة االقتصاد المبني على 
ى، يتم و من جهة أخر  .تتميز كل مرحلة بمؤشرات خاصة تقيس أداء الدولة اقتصاديا واالبتكار، على المبني 

تصنيف الدول حسب مستويات مختلفة تعكس مستوى تنميتها. و لهذا الغرض تم األخذ بعين االعتبار معيارين: 
إلجمالي للفرد الواحد. و المعيار الثاني يحتسب نسبة الصادرات المعيار األول يتعلق بمستوى الناتج المحلي ا

من المنتجات األولية في إجمالي الصادرات من السلع و الخدمات، بحيث أن الدول التي تصدر أكثر من 
كما يستند ترتيب التنافسية، حسب تقرير المنتدى  (2)من السلع تدخل في فئة "المتطلبات األساسية".  71%

 (3)العالمي، على نوعين من المصادر الرئيسية: االقتصادي 

" المنجزة بين شهري جانفي و ماي من كل سنة مع أكثر من نتائج مسح سنوي "مسح الرأي التنفيذي .1
من رجال األعمال  81111معهد شريك حول العالم )معاهد البحوث و المنظمات التجارية( و حوالي  881

و المفاهيم التي تحتاج إلى تقييم أكبر أو التي ال تتوفر على  و الشركاء. و يشمل هذا المسح المواضيع
 بيانات إحصائية قابلة للمقارنة دوليا لبعض االقتصاديات.

تتعلق ببيانات إحصائية مثل معدالت االلتحاق بالمدارس و  مؤشرات كمية )متغيرات االقتصاد الكلي(: .2
التي يتم الحصول عليها من عدة منظمات و الخ الدين الحكومي، عجز الموازنة و التجارة الخارجية،...

البنك الدولي، منظمة األمم  دولية كصندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الصحة العالمية،

                                                           

   مرتبطة باألداء االقتصادي و التقدم التكنولوجي، حيث يتم الحصول على هذا النوع من المعلومات عبر قاعدة كمية بيانات هذه المتغيرات متمثلة في
 .، مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، اتحاد االتصاالت العالمي و منظمة الصحة العالميةولية المنشورةالبيانات اإلحصائية المحلية و الد

  رجال  قيمة منتجميع معلومات فائقة الالتي يتم الحصول عليها من خالل المسح الميداني الذي يعتمد على  النوعية البيانات هذه المتغيرات متمثلة في
فر و تو  ،و في مختلف القطاعات االقتصادية لمجموعة واسعة من المتغيرات تكاد تكون مصادرها معدومة في اغلب األحوال لمشاركةا للدولاألعمال 

 بحيث يتم اختيارهم بناءا على أسس معينة تحدد من قبل هيئة المنتدى. مصدرا فريدا مّطلعا على محركات النمو لالقتصاد،

(1)SCHWAB Klaus, (2012) : The Global competitiveness Report 2012-2013, World 

Economic Forum,  full data Edition, Geneve, 2012, p p 3-8. 

 .88ص سابق، مرجع ، أمين لزعرمحمد د.  (2)

 .81، ص سابقمرجع د. محمد أمين لزعر،  (3)
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ذه ه المتحدة للتربية و العلم و الثقافة )اليونيسكو(، منظمة العمل الدولية و منظمة التعاون و التنمية،...
 ل فيها فيما يلي: المؤشرات سيتم التفصي

 Global Competitiveness Indexمؤشرات التنافسية الكلية  -ثانيا
1:ثالثة مجموعات يمكن التفصيل فيها كما يلي هذه المؤشرات تتفرع إلى  () 

تتضمن المؤشرات االقتصادية و  (Basic Requirements Subinex) مجموعة المتطلبات األساسية: .1

 الرئيسية التالية:
هو عبارة عن البيئة المؤسسية التي توفر نطاقا مناسبا لتتفاعل  (Institutionsؤسسات: )مؤشر الم .1.1

فيه األفراد و الشركات و المؤسسات الحكومية من اجل إنتاج و زيادة الدخل الوطني و عليه يعكس 
 هذا المؤشر أداء مؤسسات القطاعين العام و الخاص.

يعكس هذا المؤشر مدى توفر البنية التحتية الجيدة في و  (Infrastructureمؤشر البنية التحتية: ) .2.1
مختلف المناطق الجغرافية للدولة و التي من شانها تقليل المسافات بين المناطق التنموية المحلية من 

 ناحية و من ناحية أخرى إدماج و ربط األسواق الوطنية باألسواق العالمية بتكاليف منخفضة.
حيث  ( Macroeconomic Environementاالقتصاد الكلي: ) مؤشر مدى االستقرار على مستوى  .1.1

يعكس هذا المؤشر أداء الدولة و سياساتها على مستوى االقتصاد الكلي، فاالستقرار الكلي )تخفيض 
معدل التضخم، البطالة، رفع النمو و المحافظة على توازن الميزان التجاري(، مهم لبيئة األعمال و 

ي القدرة التنافسية للدولة باختصار إن االقتصاد ال يمكن أن يحقق التنمية بالتالي يلعب دورا أساسي ف
 المستدامة إال إذا توافر استقرار في البيئة االقتصادية الكلية.

و هو مؤشر نوعي يعكس  (Health and primary educationمؤشر الصحة و التعليم األساسي: ) .2.1
ات األساسية و الخدمات الصحية التي تعتبر من أساسي مدى تحسين التنمية المستدامة في مراحل التعليم

 االقتصاد الحديث )مؤشر التطور البشري(.
 المؤشرات االقتصادية الرئيسية التالية: متمثلة في (Efficiency enhancers) مجموعة محفزات الكفاءة: .2

ة البد من في ظل العولم (Higher Education And Trainingمؤشر التعليم العالي و التدريب: ) .1.2
توفر رأسمال بشري متمكن قادر على التكيف السريع مع البيئة االقتصادية المتغيرة. حيث يقيس هذا 

                                                           

(1)SCHWAB Klaus, op-cit, p p 3-8. 
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المؤشر معدالت االلتحاق بالمرحلة التعليمية الثانوية باإلضافة إلى تقييم جودة و نوعية التعليم و 
 مخرجاته من وجهة نظر بيئة األعمال في الدولة.

يعكس هذا المحور مدى توافر المنافسة بين ( Goods Market Efficiencyمؤشر كفاءة السوق: ) .2.2
الشركات المحلية في ظل اقتصاد السوق، كما يعكس دور الدولة في تسهيل حركة السلع و الخدمات 
المحلية من الوصول إلى األسواق العالمية، هذا باإلضافة إلى تسليط الضوء على طبيعة الطلب في 

ى تطور حاجات المستهلكين. و بالتالي فان وجود سوق قوية في الدولة تمكنها السوق المحلية و مد
 من إنتاج المزيج الصحيح للسلع و الخدمات في ظل العرض و الطلب.

يهتم بتقييم فعالية القوة العاملة و مدى ( Labor Market Efficiencyمؤشر كفاءة سوق العمل: ) .1.2
يم طبيعة اثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على اقتصاد الدولة توافر المدراء ذوي الخبرة و الكفاءة و يق

المحلي. كما أن هذا المحور يقيس مرونة سوق العمل في توجيه و توزيع هذه القوى على كافة 
 القطاعات االقتصادية بالشكل األمثل و بالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة.

تقييم كفاءة النظام المالي في ( Financial Market Developementمؤشر تطور األسواق المالية: ) .2.2
توجيه المدخرات المحلية إلى أكثر االستثمارات إنتاجية و ربحية، باإلضافة إلى فعالية التشريعات التي 
تنظم تبادل األوراق المالية و مدى حمايتها لحقوق المستثمرين. حيث أن األنظمة المالية الحديثة القائمة 

وي مستقل تلعب دورا هاما في تنفيذ أفكارهم االستثمارية على أرض الواقع في على جهاز مصرفي ق
 ظل الشفافية و اإلفصاح.

لقد أصبح مدى قدرة الدولة على تحقيق ( Technological Readinessمؤشر الجاهزية التكنولوجية: ) .1.2
ولوجيا الحديثة، التكن مستويات مرتفعة من اإلنتاجية و النمو االقتصادي يعتمد بنسبة كبيرة على امتالك

و مدى القدرة على االستفادة منها سواء تلك التي تم الوصول إليها محليا أو التي تم استيرادها من 
 الخارج.

يؤثر كبر حجم السوق المحلية على اإلنتاجية من حيث أن كبر ( Market Sizeمؤشر حجم السوق: ) .2.2
 لتشغيلية.الحجم مما يساهم بتقليل التكاليف ا حجم السوق يتيح للشركات العمل في بيئة تتميز بوفرات

تتضمن المؤشرات  (Innovation And Sophistication Factors) مجموعة عوامل االبتكار و التطور: .1

 االقتصادية الرئيسية التالية:
يهتم بدراسة نوعية بيئة األعمال و  (Business Sophisticationمؤشر مدى تطور بيئة األعمال: ) .1.1

سير األعمال و طبيعة االستراتيجيات لدى الشركات المحلية و مدى استخدام تلك الشركات مدى تطور 
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أساليب التسويق الحديثة التي توافق السوق العالمية و قدرة اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات كما يعكس 
في  هذا المؤشر أيضا مدى تطور مجمعات األعمال المتخصصة في الدولة و التي لها دور فعال

 تحفيز القدرة اإلنتاجية للسلع ذات ميزة تنافسية تقنية و نوعية عبر توظيف آليات إنتاج متقدمة نسبيا.
يعتبر االبتكار من المتطلبات األساسية إلى االقتصاد المعرفي  (Innovation) مؤشر االبتكار: 2.1

ات الداعمة من مؤسس المتميز و لخلق إنتاجية مستدامة ذات كفاءة عالية، يعكس هذا المؤشر البيئة
وطنية في القطاعين العام و الخاص، و مراكز البحث و التطوير، و توافر العلماء و المهندسين 

 المتمرنين، و فعالية القوانين و التشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية.
ي، ذلك نمو االقتصادو تندرج المؤشرات الرئيسية ضمن ثالثة مقاطع، و تأخذ أوزانا مختلفة حسب مرحلة ال  

مرحلة النمو االقتصادي كلما تمت معاملتها بشروط أقسى في حساب التنافسية  يأنه كلما تقدمت الدولة ف
 (1)اإلجمالي، و ذلك كما يبينه الجدول التالي: 

 : أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النموIII.03جدول رقم 
مرحلة االقتصاد المعتمد  الوزن 

 (%إلنتاج )على عوامل ا
مرحلة االقتصاد المعتمد على 

 (%الكفاءة )
مرحلة االقتصاد المعتمد على 

 (%االبتكار )
 20 20 20 المتطلبات األساسية

 20 20 12 معززات الكفاءة
  10 10 2 عوامل االبتكار

Source : SCHWAB Klaus, (2010) :   The Global Competitiveness Report 2010-2011 , World Economic 

Forum, full data Edition, Geneve,  p p 9-10. 

 

   World Economic Forum نتائج الجزائر في مؤشر التنافسية العالمية -ثالثا

بدأت الجزائر اليوم تسلك مسلك اإلصالح و التحديث، و شرعت في إجراء تغييرات عميقة تماشيا مع انفتاح   
، سعيا منها نحو تحسين وضعها التنافسي و تحسين المستوى المعيشي السوق و احتدام المنافسة الدولية

لمواطنيها. هذا إضافة إلى صياغة برامج لدعم النمو االقتصادي بهدف تعزيز البنى التحتية و إنعاش مختلف 
 باعتبار الجزائر دولة نامية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إال أنها والقطاعات االقتصادية.  

تشهد ضعفا في مختلف قطاعاتها الحيوية، و هذا بسبب تعقد التحوالت التي يشهدها العالم، و هو ما يؤثر 
شرات و فيما يلي سيتم عرض مؤ  على قدراتها التنافسية بالرغم من بعض االنجازات المحققة في هذا المجال.

                                                           
(1)SCHWAB Klaus, (2010) :   The Global Competitiveness Report 2010-2011 , World Economic Forum, full data 

Edition, Geneve,  p p 9-10. 
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( 1182-1111ي و ذلك خالل الفترة )تنافسية االقتصاد الجزائري من خالل نتائج المنتدى االقتصادي العالم
 ترتيبوالجدول التالي يوضح بنوع من التفصيل  (1181-1182ة)صدر مؤخرا تقرير التنافسية العالميحيث 

 .الجزائر حسب مؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي

 (2012-2002خالل الفترة ) في مؤشر التنافسية العالميالجزائر  : ترتيبIII.04جدول رقم 

 موعات والمؤشرات الرئيسيةالمج

الترتيب لعام 
2002 

من أصل 
 ( دولة112)

الترتيب لعام 
2002 

من أصل 
 ( دولة111)

الترتيب لعام 
2010 

من أصل 
 ( دولة112)

الترتيب لعام 
2011 

من أصل 
 ( دولة122)

الترتيب لعام 
2012 

من أصل 
 ( دولة122)

الترتيب لعام 
2011 

من أصل 
 ( دولة122)

الترتيب لعام 
2012 

من أصل 
 ( دولة122)

 79 100 110 27 26 23 99 الترتيب العام

 65 92 29 75 20 90 61 ( مجموعة المتطلبات األساسية1

 101 171 111 133 98 83 103 ( مؤشر المؤسسات8 

 106 106 100 97 83 101 81 ( مؤشر البنية التحتية1

 11 71 37 19 13 91 1 استقرار االقتصاد الكلي ( مؤشر1

 81 93 97 83 33 66 36 ( مؤشر الصحة والتعليم األساسي2

 125 133 136 122 107 93 113 مجموعة محفزات الكفاءة( 2

 98 101 108 101 98 90 103 ( مؤشر التعليم العالي والتدريب1 

 176 113 117 171 136 93 131 السلع( مؤشر كفاءة سوق 8

 179 113 111 173 137 61 173 ( مؤشر كفاءة سوق العمل7

 173 117 113 173 171 90 173 ( مؤشر كفاءة األسواق المالية1

 139 176 177 130 106 89 111 ( مؤشر الجاهزية التكنولوجية1

 13 18 19 13 10 106 11 ( مؤشر حجم السوق 81 

مجموعة عوامل االبتكار ( 1
 والتطوير

126 121 102 136 
122 

123 133 

 171 111 111 171 108 109 173 بيئة األعمال  ر(  مؤشر تطو 88 

 138 111 111 173 103 136 117 ( مؤشر االبتكار81
 

 (2014-1111)على تقارير التنافسية العالمية من من إعداد الباحثة اعتمادا المصدر: 
SCHWAB klaus,  the global competitiveness report , World Economic Forum, full data Edition, Geneve. 

 

                                                           
 Pour plus d’informations consulter le rapport du Forum économique mondial des années 2008 jusqu’à 2015 à partir 

du site officiel du forum suivant : www.weforum.org/reports. 
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( تذبذبا في مجال التنافسية 1182-1111أن الجزائر شهدت خالل الفترة ) أعالهيتضح من الجدول   
 حيث يمكن القول بأن ،االقتصادية و كان ذلك ما بين االرتفاع و االنخفاض و في مجاالت ضيقة نوعا ما

المي، و هذا حسب منهج المنتدى االقتصادي الع الجزائر تأتي في رتب متوسطة في مؤشرات التنافسية العالمية
مرتبة من بين  11مراتب لتحتل  88و تقدمت بــ  1111في عام  11و نالحظ أن الجزائر احتلت المرتبة 

، كما 18مراتب محتلة بذلك المرتبة  1، و في السنة الموالية فقدت الجزائر 1111دولة مشاركة في عام  811
أن الجزائر احتلت المرتبة  1181. و أفاد تقرير التنافسية العالمية لعام 1188ام أنها فقدت مرتبة أخرى في ع

مرتبة عما كانت عليه في العام  11دولة في مجال التنافسية االقتصادية، فاقدة  822عالميا من مجموع  881
 تقدما 1182-1181تقرير لسنة ال و سجلت الجزائر في. 17الماضي، و الذي كانت تحتل خالله المرتبة 

 . دولة 821عالميا من مجموع  811احتلت المرتبة  حيث أنهابعشرة مراتب عما كانت عليه في العام الماضي 
ما يمكن أيضا مالحظته من خالل معطيات الجدول أن تنافسية االقتصاد الجزائري شهدت في تقريرها األخير 

قدمت قت أفضل تقدم في هذا الترتيب. حيث تأحسن ترتيب خالل الفترة المدروسة، مما يقودنا بالقول أنها حق
دولة مشاركة في تقرير التنافسية العالمية للطبعة  822مرتبة من  بين  71إلى  811مركزا و قفزت من  18بـــ

1182-1181 . 
بأن الجزائر تأتي في رتب متوسطة خالل الفترة المدروسة في مؤشراتها  III.04كما يتضح من الجدول رقم   

عن المنتدى االقتصادي العالمي و الذي يتألف على اثنتي عشر مؤشرا رئيسيا، تنطوي تحته ثالثة التنافسية 
 مقاطع رئيسية و التي يتم عرضها كاآلتي:

 و  1111نالحظ أن الجزائر شهدت تراجعا خالل عامي : %20ذات الوزن  مقطع المتطلبات الرئيسية
 1188و  1181 سنتيتحسنا ملحوظا خالل  ا شهدتو بعده، 11إلى الرتبة  88لتنتقل من الرتبة  1111

و سبب ذلك الخطوات اإلصالحية التي قامت بها آنذاك خاصة في ظل الوفرة المالية التي تعيشها من 
رتبة عام  11و  1181رتبة عام  11جراء ارتفاع أسعار البترول، و لكن بعدها تتراجع الجزائر لتسجل 

ألعمال في الجزائر و قضايا الفساد التي تورطت فيها مؤسساتها و هذا راجع إلى تعقيدات محيط ا 1181
بينما سجلت تحسنا ملحوظا في الطبعة األخيرة للتقرير حيث أنها  .8العمومية و هذا ما يؤكده المؤشر رقم 

 ما يتعلق بنوعيةفي األخيرة تبافي المر  تفصنالجزائر  لكنو مركز مقارنة لنتائج التقرير السابق.  17قفزة بــ
و هي نتائج ، دولة 822من مجموع  1181عام  828خاصة أنها احتلت المرتبة  و فعالية المؤسسات

و عزا ذلك إلى سيادة في الطبعة األخيرة للتقرير.  818غير مرضية بالرغم من أنها حققت المركز 
 .لب الهيئات و المؤسسات الجزائريةالبيروقراطية اإلدارية على مستوى أغ
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 ترتيب الجزائر ضعيف على العمومكان خالل الفترة المدروسة  :%12فاءة ذات الوزن مقطع محفزات الك، 
باستثناء مؤشر حجم السوق حيث أن  ،و كما هو الحال في باقي المؤشرات التي تندرج ضمن هذا المقطع

دولة مشاركة  822من بين  27بأس بها الدليل على ذلك أنها صاحبة المركز  الجزائر سجلت مراكز ال
ي ف ا لمؤشر محفزات الكفاءةتحسني التقرير األخير. و يمكن مالحظة من خالل نتائج  الجدول أعاله ف

و  على الترتيب،811و  811و  11أين احتلت الجزائر المرتبة  1182و  1181و  1111كل من سنة 
دام عوامل خفي ظل النتائج المسجلة يمكن استنتاج بأن الجزائر لم تحسن االعتماد على الكفاءة في است

تولي بتحسنات ضمن كل المؤشرات الفرعية  1181-1182و لكن نتائج الطبعة األخيرة  اإلنتاج المتاحة.
 لمؤشر الكفاءة و خاصة مؤشر كفاءة حجم السوق. 

  ـــــيس هـــــذا المؤشـــــر قـــــدرة المنشـــــ ت : %2مقطجججججع عوامجججججل االبتكجججججار و التطجججججوير ذات الجججججوزن ـــــث يق حي
فــــــالجزائر شــــــهدت  الل االعتمــــــاد علــــــى البحــــــث والتطــــــوير.علــــــى اســــــتيعاب التقنيــــــات الحديثــــــة مــــــن خــــــ

 الســـــــنوات نات ملحوظـــــــة نوعـــــــا مـــــــا خـــــــاللي( مـــــــع تحســـــــ1182-1111رتـــــــب متدنيـــــــة خـــــــالل الفتـــــــرة )
ن الجزائـــــــــر احتلـــــــــت المرتبـــــــــة األخيـــــــــرة فـــــــــي هـــــــــذا و مـــــــــا يلفـــــــــت النظـــــــــر أ 1182و  1181و  1111

الجزائــــر لــــم تتوصــــل بعــــد  ، ممــــا يشــــير أن88و هــــذا مــــا يؤكــــده المؤشــــر رقــــم  1188المقطــــع فــــي عــــام 
إلــــى مرحلــــة متقدمــــة مــــن التطــــور االقتصــــادي الــــذي يعتمــــد علــــى اإلبــــداع و االبتكــــار بوصــــفها محـــــرك 

و ذلــــــك فــــــي المؤشــــــرات  1181-1182بــــــالرغم مــــــن تحســــــينات فــــــي الطبعــــــة األخيــــــرة  أساســــــي للنمــــــو.
 التي تندرج ضمن ذات المقطع.

 
  قتصادي العالمي و بصورة عامة يمكن القول بأن و في ضوء النتائج الصادرة عن المنتدى االباختصار

مثلها مثل كل دولة شهدت العديد من التطورات االقتصادية و اإلصالحات التي ساهمت في تطوير  الجزائر
أعمالها، و  على الرغم من الترتيب االيجابي الذي سجلته في الطبعة األخيرة لتقرير التنافسية العالمية إال 

ح في اغلب مؤشراتها التنافسية مما يؤدي بالجزائر إلى بعدها عن االقتصاديات تواجه نقص واض أنها
(1) :العوامل التالية أسباب تراجع الجزائر تعود في المقام األول إلىاألكثر تنافسية عالميا، و أن 

  
غلفة ألالقاعدية و البنى األساسية التي ال تزال تعاني من التأخر و سوء التسيير، رغم ا المنش تنوعية  -

 ؛المالية المرصودة لتطوير شبكات الطرق و النقل

                                                           
(1)SCHWAB Klaus, (2011) :   The Global Competitiveness Report 2011-2012,  World Economic Forum, full data 

Edition, Geneve, 2011, p 15. 
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التأخر الكبير المسجل في المنظومة البنكية و المصرفية، خاصة أن البنوك الجزائرية باتت تصنف  -
 ؛منطقةضمن المؤسسات المصرفية األكثر تأخرا في ال

 ة.و التكنولوجي ةالتقني يةو اإلبداع يةالقدرة االبتكار  في ضعف -

ضمن الطبعة األخيرة لتقرير التنافسية  (Klaus SCHWAB)مدير التنفيذي للمنتدى االقتصادي العالمي و صّرح ال
أضحت عوامل االبتكار تحظى بأهمية متزايدة في قدرة اقتصادات الدول على تحسين استقرارها بأنه: "  العالمية

دول من حيث كونها تمييز التقليدي بين الو تعزيز الرفاهية في المستقبل. و يتوقع التالشي التدريجي لمؤشرات ال
متقدمة أو أقل تقدما، ليكون االبتكار هو المقياس الحقيقي للدول كونها دول فاعلة في مجال االبتكار مقارنة 
بدول أقل فّعالية في نفس المجال. و عليه من الضروري أن يعمل قطاع األعمال و الحكومات و المجتمع 

 (1) ."تشكيل منظومة تعليمية متكاملة، و تمكين البيئات التي تعزز االبتكار المدني بشكل تعاوني من أجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Ibid. 
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 :خالصة الفصل

االقتصادي من أبرز التطبيقات الحديثة الني ظهرت خالل السنوات القليلة الماضية، و  الذكاءيعد موضوع    
أهمية أصبح هذا الموضوع حيويا و يحظى ب يشكل حيزا كبيرا في مستقبل اإلدارة خالل السنوات القادمة، و لذلك

الى التطرق ضمن الفصل الثالث لدراستنا الى إلقاء  الباحثةالشيء الذي دفع بالغة في مختلف دول العالم، 
االقتصادي و كذا في مجال التنافسية. حيث أن هذه المواضيع و  الذكاءنظرة عالمية و جزائرية في مجال 

في الوقت الحاضر كونها تصب فيها علوم مختلفة مكنت االنسان من شرية المجاالت تعد من مكتسبات الب
 تحقيق تطلعاته بل فتحت أمامه رؤى مستقبلية أرحب. 

االقتصادي ليس حكرا على الدولة أو على المؤسسة بل هو مفهوم يخص كال الطرفين، إال أن  الذكاءف
ة من خالل رؤية خاصة، و بالتالي فإن الدولة تستخدمه من خالل رؤية عامة، في حين تستخدمه المؤسس

األهداف و الوسائل تختلف بدون تناسي أن نتائج المؤسسات لها تأثير على الدولة و نشاطات هذه األخيرة 
 و من خالل مباحث الفصل الثالث يمكن استخالص النقاط التالية الذكر: تؤثر على المؤسسات.

الذكاء  نظام أنل الثالث لدراستنا هذه يمكن استنتاج بمن خالل النماذج التي تم التعرض لها ضمن الفص -
االقتصادي يمارس على الصعيد العالمي و ذلك بدعم أجهزة مخابر الدول و على منظور اندماج المعرفة، 

قة و مشتركة بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تتدخل بنسب هامة في هذه العملية أضحى ممارسة منسّ  كما
ة و الدولية، و مراكز الدراسات و التفكير، و كذا هيئات عالم األعمال بهدف كل من الجامعات المحلي

ضمان دمج المعلومات و المعارف ضمن سلسلة خلق القيمة المضافة، كما أن األعوان االقتصادية تتضامن 
بادل غرض تو تمارس مبدأ التبادلية ب يةو اليابان كالدولة الفرنسيةبشكل مستمر و تنسق أنشطتها في الدول 

 في كل من اليابان و الواليات المتحدة األمريكية هناك ترابط المناهجأن يالحظ  والمعلومات االستراتيجية. 
)نظام الذكاء االقتصادي للمؤسسة و جهاز الذكاء االقتصادي للدولة(. و تنفذ أنشطة الضغط و التأثير 

ت المتخذة وير أساليبها بغرض تنفيذ القرارا، و تم أيضا تطفي كل الدول لتحويل الذكاء االقتصادي إلى قرار
 و تسهيل السبل للحصول على أحسن النتائج؛

أولت كثير من الدول أهمية النتهاج ووضع نموذج للذكاء االقتصادي و في مقدمتها الدول الصناعية  -
م ايزة لنظرز مفأتكييفه مع الواقع الداخلي للبلد حتى يضمن نجاحه، و هذا ما  أساسالكبرى و تم هذا على 

  ؛األمريكي، ليبيرالية النظام م اليابانيادي لكل دولة أهمها تعاونية النظاالذكاء االقتص
 

كسابها ميزة تنافسية، حيث في هذا  إن - الدول في حاجة لتبني نظام ذكي من شأنه أن يرفع من جاذبيتها وا 
 يكا و فرنساأمر صادي كاليابان، الصدد تم التطرق إلى بعض التجارب الرائدة في مجال تطبيق الذكاء االقت

إذ تبين أن النموذج الياباني يعتمدا على مبدأ الوحدة الوطنية والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة كالدولة 
 ؛دوالمؤسسات وكذا األفرا
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اقتصاد الواليات المتحدة يتوفر على ترسانة حقيقية في مجل الذكاء االقتصادي، ولكنها مشتتة، ونادرا  إن -
نجح بهدف دعم سياسة صناعية منسقة على الصعيد الوطني، إال أنها تعد مقاربة مبنية على حرية ما ت

المبادرة، التي يعكسها في وجود سوق هائلة من الهيئات المختصة في خدمات رصد وجمع المعلومات، 
ة على خلق ديوكذا جماعات الضغط وخدمات التأثير والنفوذ المختلفة، إضافة إلى قدرة المؤسسات االقتصا

 ؛أجهزة استعالم خاصة بها دون قيد أو شرط

هميته من قيمة المعلومات التي يقدمها لصانعي القرار، و ذلك في أ و االقتصادي دوره  الذكاءيستمد نظام  -
ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق العالمي باتجاه اقتناص فرص مناسبة و الحد من أخطار 

ال تعرف حقيقة فرصها التنافسية، فإنه سيكون من الواضح تماما بأن كانت الدولة  المنافسين، و عليه فإذا
 حصولها على النجاح و اقتناص الفرص معدوم سواء على المدى البعيد أو القريب؛ 

التوقع لما يمكن أن يحصل من أحداث في المستقبل، بل في تحقيق المعرفة ال تكمن أهميته فقط في حدود  -
ناسبة لوضع الخطة االستراتيجية المالئمة لمواجهة المنافسين، و تقليل الوقت الالزم لتحقيق و المعلومات الم

 المواجهة الفاعلة عبر الصياغة الناجحة للقرار و التناغم مع الحالة الظرفية التي تحكم السوق العالمية؛

كنها من مساعدة اليوم و أكثر من وقت مضى تسعى دول العالم المتالك جهاز للذكاء االقتصادي يم -
مؤسساتها على مواجهة أخطار و تحديات السوق الدولية منها التي تملك واحد على مستوى المؤسسة على 

مة المنافسة االقتصادية الشرسة التي نشهدها في عالم العولالكفاح و الدفاع عن قدرتها التنافسية في ظل 
و يمارس الذكاء االقتصادي حتى و إن  ألنها أصبحت تعي أن المستقبل اليوم هو لمن يملك و يتحكم

 جهود بعضها ال ترقى ألهمية هذا األخير؛ 
بأن النظام الوطني للمعلومات االقتصادية واقع نظام الذكاء االقتصادي في الجزائر يمكن القول من  خالل  -

م نموذج يبالجزائر ال يزال غير واضح المعالم بالرغم من وجود بعض الدراسات التي سعت إلى محاولة تقد
رض الواقع ال يزال به الكثير من النقائص، حيث أنه مكون من بعض المراكز و أله، حتى أن تنفيذه على 

الهيئات المنتجة للمعلومات ذات الطابع االقتصادي، دون وجود هيئة مركزية تعمل على تنسيق ما تبذله 
للمعلومات رجات النظام الوطني هذه المراكز و الهيئات من جهود، و ذلك من اجل توحيد مكونات و مخ

 االقتصادية في الجزائر؛ 
أن مختلف الجهود تبّين نية الجزائر في تبني الذكاء االقتصادي و عزمها على أيضا ما يمكن التوصل إليه  -

من منظور إرساء نظام الذكاء االقتصادي فقد عّبرت الدولة ف اتخاذه كوسيلة أساسية من اجل التطور،
ها لتطوير و تنمية ثقافة الذكاء االقتصادي في المؤسسات االقتصادية، من خالل الجزائرية عن دعم

الجلسات الوطنية و البرامج التكوينية التي خصت بها إطارات و مسيري هذه المؤسسات، لتكوين ما يطلق 
 ؛(Document de référence)". وفقا لوثيقة مرجعية محترفي الذكاء االقتصادي" عليه بـــ
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لدول لمن خالل االستعراض الذي انصرفت به الباحثة في مجال التنافسية لبعض التجارب الناجحة و        
 العالم، دول من دولة كل تواجهها التي االقتصادية الظروف اختالف يمكن استنتاج بالرغم من سابقاالمذكورة 

 تشمل فهي المذكورة، ثالثال الدول فيها تشترك التي الخصائص من العديد تعكس هذه النجاح قصص أن إال
 البيئات وتنظيم لتحرير المبذولة والجهود األجنبية، االستثمارات لجذب النشط والسعي التعليم، على التركيز

. له الفعلي التنفيذ إلى والتوجه اإلصالح ضرورة حول الشعارات عن االبتعاد في المستمرة والرغبة التجارية،
 بسرعة، متغير عالمي اقتصاد مع الكامل بالتعامل التزمت قد تونس و ندايرل، اسنغافورة من كال نإف وأخيًرا،

 .فائق وتشوق  مفتوح بصدر بها رحبت الدولية، المنافسة من الدول هذه تتخوف أن منال وبد

ثلها م و في ضوء النتائج الصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي و بصورة عامة يمكن القول بأن الجزائر   
ة شهدت العديد من التطورات االقتصادية و اإلصالحات التي ساهمت في تطوير أعمالها، و على مثل كل دول

واجه نقص واضح ت الرغم من الترتيب االيجابي الذي سجلته في الطبعة األخيرة لتقرير التنافسية العالمية إال أنها
 .اات األكثر تنافسية عالميغلب مؤشراتها التنافسية مما يؤدي بالجزائر إلى بعدها عن االقتصاديأ في 
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 تمهيد: 
إيضاح المفاهيم المتعلقة بموضوع دراستنا و إبراز الدور الجوهري بعد أن تطرقنا في الجانب النظري إلى     

الذي يلعبه نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة دوليا خاصة في خضم التحوالت البيئية الذي 
أداء  زيشهدها العالم من عولمة و تطور تكنولوجي، و تبيان أهمية تطبيق نظام الذكاء االقتصادي في تمي  

ؤسسة، حاولنا إسقاط الجوانب النظرية السابقة الذكر على مؤسسة جزائرية متخصصة في إنتاج األسمدة و الم
 المخصبات الزراعية باعتبارها مؤسسة ناشطة في بيئة تنافسية. 

بعاد نظام ثر تطبيق أألم تكن نهاية الجانب النظري إال  بداية للجانب التطبيقي و الذي خصص لمعالجة ف    
ال حيث أن دراستنا اقتصرت على مؤسسة فرتي ،االقتصادي على تنافسية المؤسسة االقتصادية دوليا الذكاء
، االرائدة في مجاله خارج قطاع المحروقات و الجزائرية التي تعد من ابرز المؤسسات المصدرة Fertial عنابة

هذه المؤسسة و يعود السبب الثاني إلى رغبتنا في دراسة إحدى لمثل الختيارنا هذا األخير يعد السبب األول 
لترقية التجارة  لوكالة الوطنيةادليل إحصائيات و المؤسسات االقتصادية الناشطة في بيئة تنافسية، و بناءا على 

كل سنة ضمن قائمة المؤسسات االقتصادية و إن مؤسسة فرتيال تأتي في مراتب أولى ف  Algex  الخارجية
 ((04( و )03، )(02انظر الملحق رقم ))  .المصدرة الرائدة الجزائرية خارج قطاع المحروقات

و من خالل الفصل التطبيقي لبحثنا سنحاول التعرف على واقع نظام الذكاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال      
ديم عرضا لها قصد تعريفها، كما سيتم تشخيص الوضعية التنافسية للمؤسسة محل الدراسة. عنابة بعد أن يتم تق

الفصل التطبيقي لدراستنا سيتناول أيضا وصفا إلجراءات الدراسة الميدانية من منهج متبع، األدوات المستخدمة 
ي قامت ا لإلجراءات التلجمع بيانات الدراسة و طريقة إعدادها و كيفية بنائها، كما يتضمن ذات الفصل وصف

بها الباحثة في تصميم أداة الدراسة و تقنينها، لينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل 
البيانات و استخالص النتائج قصد إثراء الدراسة بدالالت إحصائية و إثبات العالقة المتواجدة ما بين متغيري 

 االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة دوليا.الدراسة و توضيح دور نظام الذكاء 

 

 

                                                             
 Pour plus d’informations veuillez consulter le site électronique : 
www.ons.dz/IMG/pdf/COMEXpub2012_AVRIL.pdf  p p 144-153. 
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  عنابة   Fertialالمبحث األول: عرض عام لمؤسسة فرتيال 

من أهم المؤسسات الصناعية الجزائرية و أعرقها، يرجع تاريخها إلى  عنابة Fertialتعتبر مؤسسة فرتيال    
 ليتماشى مع متطلبات و حاجيات القطاع الفالحي الجزائري.  1966مرحلة انجاز مصنع األسمدة سنة 

  Fertial: La société des fertilisants d’Algérie المطلب األول: التعريف بالمؤسسة محل الدراسة

مدددددا بعدددددد االسددددددتقالل وجدددددددت الجزائدددددر نفسدددددها فدددددي مرحلدددددة  : نبرررررري تارينيرررررة عررررر  المؤسسرررررة:الفررررررل األول

تعددددددداني مدددددددن مشددددددداكل كثيدددددددرة ومدددددددن أهمهدددددددا التخلددددددد  الزراعدددددددي، حيدددددددث كاندددددددت الصدددددددناعة الوطنيدددددددة ل سدددددددمدة 
محددددددودة فدددددي وحددددددات تسدددددتعمل وسددددددائل قديمدددددة وطدددددرت بدائيدددددة بحيدددددث تنددددددتج تشدددددكيلة مدددددن المنتجدددددات تفتقددددددر 

ا أدى إلدددددى مدددددع متطلبدددددات التنميدددددة الزراعيدددددة الحديثدددددة، ممددددد ىإلدددددى عناصدددددر الخصدددددوبة، بدددددذل  فهدددددي ال تتماشددددد
إنشدددددداء مصددددددنعين ل سددددددمدة رغبددددددة فددددددي تلبيددددددة حاجيددددددات القطدددددداع الزراعددددددي ومتطلباتدددددده لتددددددتمكن مددددددن تحسددددددين 

  لترقيدددددة الزراعدددددة قامددددت شدددددركة سدددددوناطرا بالتدددددالي القدددددرة علدددددى المنافسدددددة فددددي السدددددوت الدوليددددة. و المنتددددوج، و
Sonatrach 1966فددددددي سددددددنة زوتيددددددة بإنشددددداء مركددددددب فرزيددددددو مخددددددتص فددددددي إنتدددددداج االمونيددددددا  واألسددددددمدة اآ .     
زوتيدددددددة والفوسدددددددفاتية اآ واألسدددددددمدةنجددددددداز مركدددددددب االمونيدددددددا  إبددددددددأت شدددددددركة سدددددددوناطرا  ب 1972وفدددددددي سدددددددنة 
قامدددددددت  48/258مرسدددددددوم و تحدددددددت  1984كمدددددددا و فدددددددي اليدددددددوم الفددددددداتح مدددددددن شدددددددهر سدددددددبتمبر سدددددددنة  بعنابدددددددة.

خددددددراج المدددددركبين مددددددن هدددددذه الشددددددركة، و إنشددددداء شددددددركة بهمدددددا تددددددم  الدولدددددة بإعددددددادة هيكلدددددة شددددددركة سدددددوناطرا  واة
مؤسسددددددددة وطنيددددددددة ل سددددددددمدة والمبيدددددددددات، تحددددددددت وصدددددددداية وزارة الطاقددددددددة  Asmidalل أخددددددددرى تسددددددددمى أسددددددددميدا

الفوسدددددفاتية  األسدددددمدةوالمنددددداجم مهمتهدددددا األساسدددددية تمثلدددددت فدددددي إنتددددداج، تسدددددويق وتوزيدددددع كدددددل مدددددن االمونيدددددا ، 
سدددددددة بتصددددددددير بدددددددادرت المؤس 1986للتنظيددددددد  و ابتدددددددداءا مدددددددن سدددددددنة  األوليدددددددةالمدددددددواد  إنتددددددداج زوتيدددددددة واآ و

 المتوسط. األبيضو حوض  اإلفريقيمنتجات االمونيا  على المستوى العربي، 

 Somiasت فرعين هما فرع صومياص أنشأقامت شركة أسميدال بإنشاء فروع لها، ف 1999ابتداء من سنة     
صالح كل التجهيزات الصناعية ومقره بمدينة عنابة،  Kimialميال  وفرع كي والذي يهتم بالصيانة الصناعية واة

 والذي ينتج الفوسفات والصوديوم.

مونيا ، وفرع األ الفوسفاتية و األسمدة إلنتاجعنابة  Fertialفرع فرتيال  إنشاءتم  01/01/2001ثم في      
سفارترايد االمونيا ، وفرع ا اآزوتية و األسمدةويتواجد بالغرب الجزائري بمدينة أرزيو وينتج  Alzofertالزوفارت 

Asfertrade  الفوسفاتية على مستوى التراب الوطني. أما فرع الشيمتراد  األسمدةمختص في تسويق
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Alchemtrade في استيراد وتصدير منتجات المجمع، وأخيرا فرع كوجاص  هتتمثل مهامCojas  وتتمثل مهامه
 .االجتماعيةفي تسيير وتطوير النشاطات 

 le projet de Partenariat: مشرول الشراكة الفرل الثاني

 Partenariatغيرات العالم الخارجي و خاصة مع بروز ظاهرة العولمة أصبح مفهوم الشراكة في ظل مت    
اتيجي، من أجل تجسيد برنامج النمو االستر  و من أهم المفاهيم التي أثبتت جدارتها السيما في الميدان الصناعي
ع الجانب ميدال في الشراكة مالدولية، لجأت أس الذي يسمح لهذه المؤسسة بتقوية مكانتها في السوت المحلية و

ل  التكنولوجيا الحديثة وحسن التسيير تمتالذي  Villarmirر األجنبي المتمثل في شركة اسبانية اسمها فيالرمي
بموجب عقد اتفات الشراكة تم خلق وحدة جديدة  و 04/08/2005وفي  الوسائل المالية الكافية. إلى إضافة

يشكالن معا  ذإرزيو، وهما الفرعان الهامان بالمركب أعنابة والزوفارت بفي المركب تجمع مابين وحدتي فرتيال 
 Fertial: La société سميدال. وهي مؤسسة مخصبات الجزائر فرتياللمؤسسة أالكلي  اإلنتاجبالمائة من  90

des fertilisants d’Algérie  160يعادل  بالمائة أي ما 66تقدر بددددسباني سبة مساهمة الشري  اإلحيث أن ن 
 دال.يسمأبالمائة من رأس المال ملكية لمجمع  34و أمريكيمليون دوالر 

و لقد جاء عقد الشراكة بين المؤسستين ليثبت طموحات الجزائر في الدخول إلى الميدان الصناعي ذو      
لحجم الكبير و بالتالي ترقية االستثمارات و توسيع نطات مجالها من خالل تقوية النسيج الصناعي خارج ا

ضمن  حيث يندمج اآزوتيةهو ثاني منتج أوروبي ل سمدة سباني اإلقطاع المحروقات السيما و أن الشري  
شري  بهذه المواصفات من شأنه أن يدفع وتيرة تنمية المؤسسة إن إيجاد . Villarmirر فيالرمياكبر شركة 

على مستويين تقني و مالي حيث يمكنها من االستفادة الفع الة من الخبرة و اإلمكانيات المالية و التقنية. هذا 
المشروع ليس وليد الساعة بل تعود جذوره إلى سنوات ماضية حيث خاللها تم التفاهم على الكثير من النقاط 

 (1)التي يمكن ذكر أهمها فيما يلي: 

 إبقاء العمال المستخدمين المتواجدين في المؤسسة؛ -
 رفع ديون المؤسسة؛ -
 الغدارة تكون من حق المؤسسة االسبانية مع وجود نواب جزائريين؛ -
 الشراكة تتم فقط مع وحدتين هما فرتيال و الزوفرت؛ -

                                                             

 بمؤسسة فرتيال.مع مدير مديرية التجارة  2015فيفري  18معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت يوم  (1)
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 بناء مصنع جديد إلنتاج األمونيا . -

إلى األسباب التي دفعت بالمؤسسة الجزائرية إلى البحث عن شري  أجنبي في النقاط التالية كما يمكن التطرت 
 (1) الذكر:

 تراجع المبيعات خالل سنوات و ذل  بسبب قلة االهتمام بالفالحة؛ -
 قدم تجهيزات اإلنتاج و إهالكها تقنيا و فعليا؛ -
 مديونية كبيرة دون وجود موارد مالية تقنيا و فعليا؛ -
 مساندة التقدم التكنولوجي سواء في عملية اإلنتاج أو التسيير؛عدم  -
 الحاجة إلى الدعم المالي يزيد من قدرة المؤسسة على المواصلة و بالتالي ضمان البقاء و االستمرارية. -

كما أن هنا  جملة من األهداف من وراء مشروع الشراكة ما بين المؤسستين و التي يمكن تصنيفها كما 
 (2) يلي:

 Asmidalل أسميداأهداف المؤسسة الجزائرية ال: أو 

 من ناحية زيادة رأسمالها؛ سواء Villarmirر فيالرمياالستفادة ماليا من المؤسسة االسبانية  -
 رفع القدرة اإلنتاجية و مستوى المردودية للمؤسسة؛ -
 تطوير المنتجات و ذل  بما يتماشى مع تطورات المنتجات على المستوى الدولي؛ -
 االستفادة من تقدم المؤسسة محل للشراكة عمليا و تكنولوجيا؛ -
 تطوير عملية تسويق األسمدة على مستوى السوت المحلية و إيجاد أسوات أجنبية جديدة؛ -
 تحسين نظام التسيير و اإلدارة داخل المؤسسة؛ -
 تجديد تجهيزات اإلنتاج بما يتماشى و التقدم التكنولوجي. -

 

 Villarmirر فيالرميأهداف المؤسسة االسبانية ثانيا: 

 تحقيق األرباح؛ -
 االستفادة من التسهيالت الخاصة باالستثمارات؛ -
 البحث عن أسوات جديدة؛ -

                                                             

 فرتيال.بمؤسسة مع مدير مديرية التجارة  2015فيفري  18معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت يوم  (1)
 بمؤسسة فرتيال.مع مدير مديرية التجارة  2015فيفري  25معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت يوم  (2)
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 إمداد نشاط للمؤسسة إلى مناطق بعيدة. -
  يمكن القول بأن تجربة الشراكة ما بين المؤسستين تعتبر تجربة ناجحة عن الشراكة االيجابية حيث استطاعت

ية في العوامل الرئيس أحدالدولة الجزائرية تغطية النقص الذي كانت تعاني منه سابقا في مجال األسمدة 

 زيادة اإلنتاج الزراعي و تحقيق األمن الغذائي.

 عنابة Fertial فرتيال لمؤسسة االستراتيجيةاألهمية  :نيثاالمطلب ال

ل اآزوتية وبصددفة ك ال إنتاج وتسددويق األسددمدة الفوسددفاتية وفي مجعنابة   Fertialمؤسددسددة فرتيال تنشددط    
العمليات الملحة المباشدددددرة والغير المباشدددددرة بهذا الهدف والمتمثل في تطويرها وتوسددددديعها. حيث أن مؤسدددددسدددددة 

رأسددددددمالها بد  هي شددددددركة ذات أسددددددهم و التي يقدر  Fertial: La société des fertilisants d’Algérie فرتيال
 (1)التالية:  تتجسد أهمية المؤسسة في عملها على تحقيق األهدافو  دج. 17.697.000.000

افة ال تقنيات متطورة وحديثة، إضدددسدددمدة االزوتية والفوسدددفاتية بالجزائر من خالل اسدددتعمترقية صدددناعة األ -
 إلى تحويل التكنولوجيا و توظيفها؛

 سمدة وكل المنتجات المرتبطة بها؛العمل على تلبية الطلب الوطني من األ -
 المساهمة في تكوين عمال متخصصين في مجال االسمدة االزوتية والفوسفاتية واالمونيا ؛ -
لصدددادرات ومنه الزيادة في العائدات الخاصدددة بإيرادات محاولة التصددددير إلى الخارج وهذا من أجل تدعيم ا -

 العامة من العملة الصعبة؛
 البحث عن اإلرضاء الكلي للزبون وهذا من خالل نظام إدارة الجودة الشاملة؛ -
 تنويع تشكيلة المنتجات من خالل تحديد سياسة خاصة بالبحث و التطوير لمنتجات جديدة. -

 

 

 

 

 

                                                             

 بمؤسسة فرتيال.مع مدير مديرية السوت الداخلي  2015فيفري  22معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت يوم  (1)
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 عنابة Fertial فرتيالمنتجات مؤسسة  :لثثاالمطلب ال

 يمكن تصني  منتجات مؤسسة فرتيال كما يلي:   

نميز بين األسمدة البسيطة التي تحتوي على عنصر مغذي وحيد، و األسمدة المركبة التي قد تحتوي على   
، و NPKعنصرين أو ثالثة، و يتم تسمية األسمدة المعدنية باالعتماد على العناصر الثالثة الرئيسية التالية: 

 ((05انظر الملحق رقم )يمكن التفصيل في المنتجات فيما يلي: )

: يمكدددددن أن تكدددددون األسدددددمدة البسددددديطة فزوتيدددددة، فوسدددددفاتية أو بوتاسدددددية و األسرررررمدي البسررررريطة الفررررررل األول:
 هي متمثلة في:

أسدددمدة سدددائلة متعدددددة األغدددراض، تخفددد  فدددي المددداء  :( UAN, 32% de N) مونيرررومنتررررات األ -أوال
حسددددددب المسدددددداحة النباتيددددددة و توجدددددده لجميددددددع المحاصدددددديل مثددددددل: الحبددددددوب، البطاطددددددا،  % 10إلددددددى  5بنسددددددبة 

 الطماطم الصناعية، التشجير، زراعة الكروم.

هة لجميع المحاصيل مثل: أسمدة فزوتية للتغطية الموضعية موج :(SA, 21% de N)كبريتات األمونيوم  -ثانيا
الحبوب، البقول، المحاصيل الشجرية، المحاصيل الصناعية، تحتوي أساسا على عنصر ثانوي من الكبريت 

24%. 

 أسمدة فزوتية للتغطية الموضعية موجهة لجميع المحاصيل. :(de N %46)اليوريا  -ثالثا

أسمدة فزوتية للتغطية الموضعية موجهة لجميع  :(CAN, 27% de N)كاليسيوم نترات االمونيوم  -رابعا
 (.3.5%و )  (%7.5)المحاصيل، تحتوي على عنصرين ثانويين كاليسيوم 

أسمدة نيتروجينية كبريتية للتغطية الموضعية موجهة لجميع المحاصيل،  :(de N %26)السيلفازوت  -نامسا
 (. 14%تحتوي أساسا على ثاني الكبريت )

أسمدة فوسفاتية للتغطية الموضعية موجهة لجميع  :(SSP, 20% de P)تاز البسيط الفوسفات المم -سادسا
 (.%22( و )%28المحاصيل، تحتوي أساسا على عنصريين ثانويين الكاليسيوم  )

أسمدة فوسفاتية للتغطية الموضعية تستخدم قبل زراعة  :(TSP, 46% de P)الفوسفات الممتاز الثالثي  -سابعا
 الحبوب و البقول.
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 يمكن التعرض إليها و ذكرها كما يلي:  األسمدي المركبة: الفرل الثاني:

و هو سماد مركب ثالثي، يحتوي  :N.P.K.s (04.20.25)اآلزوت الفوسفاتي، البوتاسي، الكبريتي  -أوال
، موضعي موجه لجميع المحاصيل الدائمة بما في ذل  Kمن  % 25و  Pمن  %20و  Nمن  %4على 

 المحاصيل الشجرية.زراعة الكروم و 

و هو سماد مركب ثالثي، يحتوي  :N.P.K.s( 10.10.10اآلزوت الفوسفاتي، البوتاسي، الكبريتي ) -ثانيا
، متعدد االستعماالت مثل: الحدائق زراعة الكروم، Kمن  % 10و  Pمن  %10و  Nمن  %10على 

 االشجار المثمرة.

هو سماد مركب ثالثي، يحتوي على  :N.P.K.c( 15.15.15اآلزوت الفوسفاتي ، البوتاسي، الكلوري ) -ثالثا
 ، متعدد االستعماالت مثل: البستنة و المحاصيل الصناعية.Kمن  % 15و  Pمن  %15و  Nمن  15%

: هو سماد مركب ثالثي، يحتوي N.P.K. s( 15.15.15اآلزوت الفوسفاتي، البوتاسي، السولفاتي ) -رابعا
، متعدد االستعماالت مثل: محاصيل الخضر، زراعة Kمن  % 15و  Pمن  %15و  Nمن  %15على 

 الكروم و التشجير.

 عنابة Fertial فرتيال سةؤسهيكلة م: رابعالمطلب ال

اطها مديريات تمارس نش بعةتشتمل على إدارة عامة تضم س أما من الناحية الهيكلية فإن مؤسسة فرتيال   
)مديرية مراقبة الجودة، مديرية السوت الداخلي، مديرية التجارة، مديرية الموارد البشرية والقانونية، المديرية المالية 

وكل  ((07و ) (06انظر الملحق رقم )) (،التدقيق، مديرية أساليب و نظم اإلعالم اآليوالمحاسبة، مديرية 
ما أن المؤسسة ك افة إلى وجود مستشار تنفيذي ومدير التدقيق الداخلي.مديرية تتكون من دوائر فرعية، باإلض

 (1) تضم بدورها ستة وحدات يمكن ذكرها كما يلي:

  اوكسيد الفسفوري ؛ إنتاجوحدة 
  الفوسفاتية؛ األسمدة إنتاجوحدة 
  درالمص )و هي الوحدة الذي تم التركيز عليها في دراستنا كون أن المنتج مونيا ؛األ إنتاجوحدة 

 األساسي المراد دراسته متمثل في االمونيا (
 وكسيد النتري ؛أ نتاجة إوحد 

                                                             

 معلومات مستقاة من خالل االطالع على مجلة مؤسسة فرتيال. (1)  
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  الفوسفات البسيط. إنتاجوحدة 

القدرة  االمونيا ، حيث أنو يمكن التفصيل في المنتج  المصدر من قبل مؤسسة فرتيال و المتمثل في     
باستعمال الغاز الطبيعي  Colloggطن يوميا، و تتم وفق طريقة  1000اإلنتاجية للمؤسسة المدروسة تقدر بدد

 (1)و تعريضه للبخار إلنتاج غاز الهيدروجين حسب المراحل التالية: 

 أولي للغز الطبيعي في فرن التشكيل؛إعادة تشكيل  -

 ع هواء عملية التصنيع؛الستكمال تفاعله م (Roforming)االصالح ثانوي  -

تحت شرطين مختلفين )تحويل بدرجة  )2CO(إلى ثاني أكسيد الكربون  )CO(تحويل أحادي أكسيد الكربون  -
 تحويل بدرجة حرارة منخفضة(؛ -حرارة مرتفعة

 ؛MEAعن طريق االمتصاص بواسطة عملية  )Process(عن غاز  )2CO(فصل  -

منشطات  4، ثم ضغط الغاز المركب بوجود )2CO(و  )CO(فثار غازي  )Méthanisation(تحويل  -
 كيميائية؛

 درجة مئوية و تخزينه. و الشكل °( 33-فصل االمونياك المنتج في قطاعات التبريد عند درجة حرارة ) -

 مونياك. يوضح عملية تصنيع األالموالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مقدددددددددم مددددددددن طددددددددرف المديريددددددددة التقنيددددددددة  » FERTIAL, Unité d’ANNABA «معلومددددددددات مسددددددددتقاة مددددددددن تقريددددددددر مؤسسددددددددة فرتيددددددددال  (1) 
 .10-06للمؤسسة، ص ص 
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 عنابة Fertial فرتيال: عملية انتاج منتج االمونياك بمؤسسة IV.01شكل رقم 

 

Source : revue de l’entreprise FERTIAL : les fertilisants d ’Algérie, obtenue à partir de la direction 

technique, p 09. 

 

 عنابة Fertial فرتيال مؤسسةلالطاقم البشري  :نامسلمطلب الا

و الجددددددول التدددددالي يوضدددددح  عدددددامال 1659تملددددد  مؤسسدددددة فرتيدددددال مدددددوارد بشدددددرية هامدددددة تقددددددر بدددددأكثر مدددددن    
 (1) :توزيعات موظفي المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

مددددددددع  2015فيفددددددددري  22يددددددددوم  تددددددددم الحصددددددددول علددددددددى المصددددددددادر و المعلومددددددددات حددددددددول الطدددددددداقم البشددددددددري مددددددددن خددددددددالل المقابلددددددددة التددددددددي تمددددددددت (1) 
 مسؤول الموارد البشرية بمؤسسة فرتيال.
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 حسب المنصب الوظيفي عنابة Fertial فرتيالتقسيمات عمال مؤسسة  :IV.01رقم جدول 

 

موظفي مؤسسة 
 فرتيال

مصنع  المديرية العامة 1659
 عنابة

 مصنع ارزيو

 32 35 17 84 إطارات تسيير 

 02 12 07 21 إطارات عليا

 30 61 32 123 إطارات وسطى

كم  242 218 14 474 أعوان تح 

 229 263 04 496 أعوان تنفيذ

 230 231 / 461 عمال اإلنتاج

 عنابة Fertial فرتيالمن إعداد الباحثة باالعتماد على إحصائيات مصلحة الموارد البشرية بمؤسسة المصدر: 

 

 عنابة Fertialواقع نظام الركاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال دراسة ع   المبحث الثاني:

سيتم مناقشة في هذا الجزء من دراستنا الميدانية و االستكشافية واقع نظام الذكاء االقتصادي بمؤسسة      
من خالل المقابالت العديدة التي تمت مع مدراء و رؤساء األقسام بها و المالحظات و خصوصا فرتيال و ذل  

 فترة التربص. و ذل  ب  يةمديرية التجار الب

رجت نظام نها أدأاليقظة حيث  نتائج تحليلنا االحصائي تولي لنا بأن مؤسسة فرتيال تعتمد على نشاط   
سنة  المعلومات لليقظة من خالل مشروع قاده مدير الطرت و األنظمة المعلوماتية السيد محمد فوزي بوشلوخ

 Projet de SIVC  (Le système d’information de veille commerciale )ق عليه. هذا المشروع اطل2005

لمؤسسة فرتيال لمواجهة تحديات البيئة التنافسية العالمية و الحفاظ على مكانتها و استدامتها  سمح هذا األخير
التي  تتسم بتغيرات  سسة فرتيال،الشيء الذي بين اه سابقا و تم التطرت اليه في تحليلنا للوضعية التنافسية لمؤ 

هدف الى تحقيق  SIVC مشروعحيث أن   عميقة متمي زة باالنتقال من اقتصاد المحتكر الى اقتصاد السوت.
  األهداف التالية الذكر:

                                                             
 Mohamed Faouzi BOUCHELOUKH : Diplômé en informatique et organisation d’entreprises de l’Ecole Supérieur 
d’Informatique d’Alger et de l’Ecole Européenne de l’Intelligence Economique (Versailles & Bruxelles), il est lauréat 

du trophée francophone de la veille de Veille-magazine qui lui a été décerné, à Paris. Notre interlocuteur est également 

membre émérite de l’Académie française de l’intelligence économique, l’une des trois meilleurs au monde dans ce 

domaine. 
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 تعميم ثقافة نشاط اليقظة و تبادل المعلومات؛ -

 وضع  رادار دائم حول بيئة المؤسسة؛ -

 تحويل المعارف الى أداة تطوير قصد توضيح االستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة؛ -

يمكن التوصل الى أن هذا  SIVCمن خالل األهداف المسطرة من وراء تبني مؤسسة فرتيال لمشروع     
 دل المعلومات داخلها، و لتحقيق نجاحاألخير وضع أساسا لبناء و نشر ثقافة اليقظة و غرس لموظفيها تبا

ة الذكر، فمؤسسة فرتيال برمجت عمليات تكوينية مختلفة للتحسيس بأهمية المعلومات لفالمشروع و األهداف السا
 في عصرنا الحالي. 

 عنابة Fertialفرتيال بمؤسسة  SIVCنصائص نظام معلومات اليقظة التجارية الفرل األول: 

 يمكن استنتاج خصائص نظام اليقظة بمؤسسة فرتيال و المتمثلة في النقاط التالية:    

 يتطلب الحصول على المعلومات ذات الصلة؛عملية استباقية : 
 فالمعلومة تعد المادة األولية؛عملية معلوماتية : 
  :افقيا و عموديا؛تدفق المعلومات يكون عملية تبادلية 
 فاليقظة االستراتيجية تتطلب تنظيم مرن و ثقافة المشاركة، تشغيل تسلسلي عملية منظمة و جماعية :

( بطريقة تسهل تسيير المعلومات ingénierie simultanéeالى تشغيل متكامل )هندسة متزامنة 
 )استهداف، تتبع، اختيار،...الخ(؛

 :ينطوي على جميع موظفي المؤسسة.  مشرول المؤسسة 

 عنابة Fertialفرتيال بمؤسسة  SIVCنظام معلومات اليقظة التجارية  مبادئالفرل الثاني: 

مقابالت التي تمت مع مدراء و رؤساء األقسام بالمؤسسة و باألخص مديرية من خالل زيارتنا الميدانية و ال    
ت نها صمم  أو الدليل على ذل   SIVCولت اهتماما كبيرا بمشروع أالتجارة يمكن القول بأن مؤسسة فرتيال 

عيد أ و  2001هذا األخير، حرر سنة  (Etude De Veille)" برردراسة اليقظةللنظام وثيقة استراتيجية سميت "
 . و من خالله تم استناد المبادئ التالية: 2006تحديثه خالل 

 التحسيس قصد إقامة يقظة تكنولوجية؛ -
 المساعدة لتطوير نشاطات اليقظة من خالل التدريب لتقنيات اليقظة؛ -
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 قسام المؤسسة؛أانشاء بن  معلومات للتواصل ما بين وحدات و  -
 توفير أدوات مشتركة لليقظة. -

 عنابة Fertialفرتيال بمؤسسة  SIVCنظام معلومات اليقظة التجارية  سيروريالفرل الثالث: 

ن التعاري  المستخدمة في تصميم نظام اليقظة بمؤسسة فرتيال أأشار الى  SIVCإن المسؤول على مشروع    
حدى الطرت األكثر إ، التي تعد AFNORكانت مستوحاة أساسا من المعيار األوروبي التجريبي القياسي 

لنا سيرورة نظام  يوضح( 12الملحق رقم )و  .(ISO 9001قياسية  Lescaningاستخداما في أوروبا )منهجية
 .اليقظة المطبق لدى مؤسسة فرتيال

بتعبير  (Un radarرة مشابهة لرادار )إن نظام اليقظة بمؤسسة فرتيال يتبع منهجية جد منظمة، هذه السيرو     
ن للمؤسسة بتتبع Radar Humain Et Technologiqueو تكنولوجي ) ينسانأدت تقنية رادار إ ( و الذي يمك 

( بالبيانات األساسية و ذات En Amontتحركات بيئتها االستراتيجية، الغرض منه تزويد متخذي القرارات )
نصات و االهتمام و المالحظة داخل المؤسسة . فهو نظام و جهاز اإلالصلة لتمكينهم من التفسير و الفهم

قصد معرفة كل التغيرات و المستجدات الحاصلة في بيئتها االجتماعية و االقتصادية من اجل خلق فرص 
 اليقين و التصرف في الوقت المناسب.  معمال، الحد من مخاطر عدأ 

بأسفل سيرورة نظام اليقظة يلبون احتياجات المؤسسة من ( En Avalمؤسسة فرتيال التجاريين ) ممثلو   
(. مع العلم أن مؤسسة Les Décideursالمعلومات، هذه االحتياجات تحدد من طرف متخذي القرار بالمؤسسة )

 ( لجمع المعلومات حول بيئة المؤسسة. Veilleurs Internesفرتيال تعتمد في ذل  على متي قظين داخليين )

شهر( تنعقد بالمديرية العامة لمؤسسة فرتيال، أفإن هنا  اجتماعات ربع سنوية )كل ثالثة ض  الى ذل     
أين كل ممثل يقدم تقريرا مفصال عن )سعر منتوجات المنافسين، المنافسين الجدد، مبيعاتهم، شكاوي 

ي ية الذي هو فو عدة اجتماعات أخرى تنعقد بصفة دورية في حالة غياب مدير السوت الداخل الزبائن،..الخ(.
 لب )مركز( سيرورة نظام اليقظة االستراتيجية لمؤسسة فرتيال.

( و الممثلين التجاريين Les Expertsالمدراء التنفيذيون عند تحليلهم للمعلومات يطلق عليهم بالخبراء )إن     
 (.Les Capteursعند جمعهم للمعلومات يطلق عليهم بالمستشعرين )

                                                             

  ( 15(، )14(، )13انظر المالحق رقم) ،(16)  (17)و 
   (18) انظر الملحق رقم. 
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وضعت عدة وسائل اتصال داخل مؤسسة فرتيال للتواصل بطريقة كفؤة و فعالة مع نظام اليقظة      
االستراتيجية و اإلجراءات المتصلة به. حيث أن جميع الموظفين يمكنهم اقتراح أية معلومة تعد مهمة لتطوير 

 ة. النظام. الهدف من هذا التأكد لنشر ثقافة تبادل المعلومة و المعرفة داخل المؤسس

 ن تأخذ بعين االعتبار جميع خصدددددائص نظامأ ت من اجلأانشددددد و تصدددددمم   Lescaningة منهجيطريقة و    
هذه المنهجية تتأل  من عدة مراحل )خطوات( يمكن القيام بها  (18الملحق رقم )اليقظة و هي موضددددددحة في 
 فرتيال. قلب و لبشددددددهر، قابلة للتكي   مع خصددددددوصدددددديات و مواصددددددفات مؤسددددددسددددددة أفي مدة ال تتعدى أربعة 

( و هذا ما تم التصريح به المسؤول Création Collection De Sensالمنهجية متمثل في خلق معنى جماعي )
ن نظام اليقظة االسددددددددددددددتراتيجية يعد كنظام تعلم جماعي يهدف إلنتاج المعارف أحيث ، SIVCعن المشددددددددددددددروع 
ال يمكن ان ترتجل نشدددددداط اليقظة االسددددددتراتيجية حيث أن انشددددددائها، تشددددددغيلها و اسددددددتدامتها  الجديدة التنظيمية.

 تتطلب منهجية و طريقة دقيقة و شاملة. 

( هو السماح للمؤسسة إلنشاء، تشغيل و استدامة نظام Lescaningإن الهدف الرئيسي لهذه الطريقة )   
 dispositif de veille stratégique anticipative et)جهاز( يقظة استراتيجية استشرافية و ذكاء جماعي )

d’intelligence collective .مكي   مع خصوصياتها ) 

( يسمحان لنا باستنتاج مفاده أن نظام اليقظة بالمؤسسة يعد نظام منهجي 18و ) (12الملحقين رقم )    
، ية، قانونية، تنظيمية، بيئيةللبحث، جمع، تحليل و نشر المعلومة. في مجاالت متعددة علمية، تكنولوج

تجارية،...الخ. هذا النظام )االجراء( يرتكز أساسا على المعلومة، بصفة اكثر دقة على توضيح االحتياجات 
من المعلومات و البحث عنها و كذا تشخيص و متابعة المنافسين. ذات النظام يهدف الى متابعة، رصد البيئة 

 عيفة التي تكش  االتجاهات الناشئة. التنافسية و الكش  عن اإلشارات الض

عدددددة فدددددي مثدددددل هدددددذا      إن مدددددؤلفي اليقظدددددة االسدددددتراتيجية يعترفدددددون بأهميدددددة تنويدددددع مصدددددادر المعلومدددددات المجم 
و اسدددددددتباقية، مدددددددن مصدددددددادر أالنظدددددددام، كمدددددددا الحظنددددددداه بالفعدددددددل هدددددددذه المعلومدددددددات يمكدددددددن أن تكدددددددون محتملدددددددة 

األخيدددددددرة تسدددددددمح بمطددددددداردة اإلشدددددددارات رسدددددددمية و فدددددددي غالدددددددب األحيدددددددان مدددددددن مصدددددددادر غيدددددددر رسدددددددمية، هدددددددذه 
لدددددددد قدددددددوة دافعدددددددة للعمدددددددل و اتخددددددداذ أالضدددددددعيفة قلدددددددب أي نشددددددداط اليقظدددددددة االسدددددددتراتيجية، حيدددددددث  ن تحليلهدددددددا يو 

 القرار. ففيما تتمثل معلومات اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال ؟ و ما هي مصادرها؟
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ريحات بعض كبار المسؤولين التنفيذيين من اجل اإلجابة عن التساؤالت أعاله حاولنا تقديم فراء و تص   
منهم أقرت بأن معلومات البيئة الداخلية اكثر تعقيدا لترجمتها  %74بالمديرية التجارية بمؤسسة فرتيال حيث أن 

من المعلومات المجم عة ذات طبيعة نوعية و  %38و تحليلها من معلومات البيئة الخارجية، ض  الى ذل  
 ن تكون ذات طبيعة كمية و متعلقة بالحاضر.أمن المعلومات يجب  %62تها متعلقة بالمستقبل و اغلبي

إن متي قظي مؤسسة فرتيال يعتمدون على مصادر رسمية كالتقارير اليومية المقدمة من طرف مندوب )ممثل    
تجاري( المؤسسة خالل حدث معين )مؤتمر، ندوة تقنية، ...الخ( و مصادر غير رسمية و لمزيد من التفصيل 

 يوضح مصادر معلومات مؤسسة فرتيال بأكثر دقة.  (19الملحق رقم )ف

إن نظام اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال يهدف الى مراقبة، تشفير البيئة التنافسية و الكش  عن     
من خالل  TICاإلشارات الضعيفة. حيث أن النظام يستدعي استخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات و االتصال 

هذا المنهج  توبة، الكترونية و غيرها،شبكة االنترنت كما انه يستدعي النظام العامل البشري، الخبراء، وثائق مك
 يسمح للمؤسسة ان تضع نفسها في موقع افضل داخل بيئتها، أسواقها و امام منافسيها. 

لكي تكون المؤسسة تنافسية في سوت وطنية و دولية و استدامة الوضع في بيئة متزايدة االضطراب و      
مر أح المبادرة. ألنه في ذات السيات، االستباقية هي التنافس، وجب عليها التكي  ، المرونة و التحلي برو 

تي ال من السلوكيات ال ىأساسي للحفاظ على حصصها السوقية. و نتيجة ذل ، فالتعاون و التواصل أضح
 فضل.أنها اعتبرت كأدوات ألداء أغنى عنها للمؤسسات قصد تمكينها للوصول الى أهدافها و حتى 

رتيال و طورت لذل  نظامها المعلوماتي عن طريق اعتمادها على في هذا الصدد، وضعت مؤسسة ف    
ERP(Entreprise Ressources Planningسم ي بددد ) « Gesindus » م من طرف فرع اإل لي عالم اآصمم و قد 
EIT سبانيللمجمع اإل VILLAR-MIR   مستبدال عدة تطبيقات إعالمية بنظام وحيد يدمج جميع وظائ

يضمن تسيير   L’ERP على تبادل المعلومات و التنمية و التطور الجماعي التعاوني مبنيةالمؤسسة، مع عالقة 
 الحصول على متابعة واقعية لوظيفة اإلنتاج و تكاليفها.بجميع موارد المؤسسة و يسمح 

من خالل ما تم التطرت اليه يمكن التوصل بصفة دقيقة الى أن اليقظة االستراتيجية، تقوم على أربعة      
 مهام أساسية متمثلة في:
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  كثرأالمهمة األولى: النظر اكثر للفهم (Mieux Voir Pour Mieux Comprendre ) : فاليقظة
ية عالم تغيرات بيئتها، ديناميكو الفهم و التغلب على تعقيدات  منكن المؤسسات االستراتيجية تم  

 عمال، التضليل االرادي أو الغير إرادي....الخ؛األ
  كثرأالفهم اكثر للعمل  :الثانيةالمهمة(Mieux Comprendre Pour Mieux Agir ):  منهجية اليقظة

االستراتيجية تسمح بفهم اكثر السيات الوطني و الدولي و العمل في الوقت المناسب بتحديد األولويات، 
 توضيح معايير جديدة و تحديثها بشكل مستمر و تحديد رؤية شاملة و متكاملة؛

 كثرأالعمل اكثر للتوجيه  :لثةالمهمة الثا (Mieux Agir Pour Mieux Diriger ):  هذه المهمة تمثل
 توافر جهاز يسمح للتنبؤ و رفع و تحسين تفاعلية المؤسسة؛

 التوجيه اكثر لتعزيز التنافسية): المهمة الرابعةmieux diriger pour mieux renforcer sa 

compétitivité :)  هذه المهمة األخيرة تعمل على حوكمة المؤسسة و جعلها اكثر تنافسية و بالتالي
 فمن خالل المهام األربعة مجتمعة يعد نظام اليقظة االستراتيجية كأداة لرفع تنافسية المؤسسة.     

 عنابة Fertialلمؤسسة فرتيال الوضعية التنافسية المبحث الثالث: 

من ابرز ما تسدددددمو اليه تنافسدددددية المؤسدددددسدددددة هو تطوير المنتجات باإلضدددددافة الى حفاظها على حصدددددصدددددها   
يب المحددة سالاستعداد المؤسسة لمواجهة المنافسة عن طريق األالسوقية و كذا تحسين ربحيتها، مما يستلزم 

إما منفردة أو مجتمعة. و يترتب على تحسددددددددددين المركز التنافسددددددددددي زيادة المبيعات و خفض التكالي  الكلية و 
نتاج و العمليات. حيث تسدددددتطيع المؤسدددددسدددددة تحسدددددين مركزها التنافسدددددي في ذل  يعد من مسدددددؤوليات مديري اإل

 (1) بآليات عديدة منها:سوات األ

 تحقيق وفرات في التكلفة؛ -
 سعار؛التحكم في األ -
 تحقيق الجودة المطلوبة و السعي الى تمي ز المنتجات؛ -
 االلتزام بوقت التوريد؛ -
 المرونة في ضبط و تشغيل فالت التشغيل؛ -
 درجة مهارة العمال؛ -

                                                             

 .123، ص مرجع سابق( فريد النجار، 1) 
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 اللجوء الى اساليب حديثة لإلدارة؛ -
 فضل اساليب البحث و التطوير. التجديد و االبتكار بانتهاج ا -

 عنابة Fertialمؤسسة فرتيال نظري تشنيصية حول تنافسية  األول: مطلبال

مؤسسددددددة بعدددددد زياراتندددددا الميدانيدددددة فدددددي المؤسسدددددة محددددددل الدراسدددددة حاولندددددا تشدددددخيص الوضدددددعية التنافسدددددية ل     
و المعطيدددددات المسدددددتقاة و التدددددي تدددددم الحصدددددول عليهدددددا طيلدددددة تربصدددددنا.  البياندددددات و بددددداللجوء الدددددىذلددددد  فرتيدددددال 

فرتيدددددددال قصدددددددد مؤسسدددددددة يتم محاولدددددددة التطدددددددرت الدددددددى اإلجدددددددراءات و المجهدددددددودات التدددددددي أولتهدددددددا فيمددددددا يلدددددددي سددددددد
 المعطيات التالية الذكر: من خاللتحسين مركزها التنافسي و ذل  

ين تعد تطوير صادراتنا خارج قطاع المحروقات ضرورة ملحة وخفض فاتورة استيرادنا مطلبا أفي الوقت     
ساسيا، فإن القطاع البيتروكيمياوي هو جزء من اإلجابة على ذات وجهة النظر. ففي الواقع، الجزائر هي على أ

ن تضع نفسها كمنتج رئيسي ل سمدة و بالتالي فإن انتاج المحاصيل سيكون افضل، من جهة و من أيقظة 
لى بالتالي ستضاع . و لإلجابة عمونيا  و اليوريا في طور ارتفاع أسعارها دوليا و جهة أخرى فصادرات األ

صنافها مع العلم بأن هنا  تزايد مستمر في تقلبات أطلب استهال  المنتجات المشتقة من الحبوب و جميع 
مطالبة  فالجزائر ،أسعارها دوليا في مثل هذه المنتجات الشيء الذي يعرقل ميزانية الدولة، ضمن هذا الصدد

حاجة ماسة للوصول الى إنتاجية كافية فيما يخص األسمدة الزراعية بكميات بزيادة انتاجيتها، لهذا فالفالحون ب
ن الصناعة الوطنية البتروكيمياوية و أضحى ممكن تحقيقه في ظل أكافية و بأسعار معقولة. هذا الطلب 

ئية. امونيا  و اليوريا بدأت تشهد ارتفاعا من حيث انتاج مدخالتها الكيمينتاج األسمدة بما في ذل  األإخاصة 
هذه المالحظة ليست من المستغرب كون الجزائر تمتل  موارد غازية ضخمة التي تعد المادة االولية في انتاج 

 مادة االمونيا  و اليوريا، الشيء الذي سمح و سيسمح بإطناب و رفاهية الصناعة الوطنية ل سمدة.
سؤولي مؤسسة فرتيال تقودنا في إن المعلومات المستقاة من خالل المقابالت الذي تمت مع بعض م     

 األخير الى استنتاج النقاط التالية:
 منتج ل سمدة في منطقة البحر األبيض المتوسط؛ أكبرن الجزائر في طور الوصول الى إ -
نها تحتل المرتبة الثالثة أكما  %9,7بنسبة  PIBفي الناتج المحلي اإلجمالي تساهم الزراعة الجزائرية  -

 على التوالي؛ %21و   %36بعد قطاعي المحروقات و الخدمات بنسبة 
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ن احتياجددددددات األسددددددمدة المحليددددددة و المدددددددخالت األساسددددددية لتطددددددوير اإلنتدددددداج الزراعددددددي، تقدددددددر بنحددددددو إ -
 االسددددددتهال مليددددددون طن/سددددددنة و لكددددددن هنددددددا  العديددددددد مددددددن القيددددددود التددددددي تحدددددددد مسددددددتوى  600.000
 مليون طن/سنة؛ 250.000بمعدل 

كغ/سا هذه األخيرة تعد منخفضة نسبيا 17ن متوسط االستهال  في الهكتار بالجزائر يقدر حوالي إ -
كغ/سا على التوالي. بهذا  25و   30مقارنة مع الدول المجاورة: تونس و المغرب التي تستعمل 

 مهما جدا؛ دنى مستخدمي األسمدة و بالتالي فإمكانات النمو يعدأفالجزائر تعد من بين 
هكتار( و القطاع الخاص  2,8ن الزراعة الجزائرية تستند الى قطاعين من اإلنتاج: القطاع الحكومي )إ -

ن عقد الشراء مقترن بعدة معايير منها: السعر، الجودة، التمويل أهكتار( حيث  5,7التقليدي )
 المصرفي، إجراءات الدفع و اإلجابة على طلب موسمي.

 

  في السوق الدانلية عنابة Fertialفرتيال  : مؤسسةالفرل األول

سمدة أنها توفر أ، حيث 63%تل مكانة متمي زة في تزويد سوت األسمدة بحصة مؤسسة فرتيال تحإن      
نتاج و إسمدة نيتروجينية. بذل  فرتيال تعد مؤسسة رائدة في مجال أسمدة مركبة و كذا أزوتية و ففوسفانية، 

ن أمن السوت الوطني، حيث % 60ن فمؤسسة فرتيال تمتل  ما يزيد عن تسويق األسمدة في الجزائر. لحد اآ
السوقية التي  لنا الحصصالمنافسة بشكل رئيسي مثبتة في المنطقة الغربية من البلد. و الشكل الموالي يوضح 

 مؤسسة فرتيال.تحصلت عليها 
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 في السوق الوطنية عنابة Fertialفرتيال : تطور الحصة السوقية لمؤسسة IV.02شكل رقم 

 
Source : Document interne à l’entreprise obtenu par le directeur du marché intérieur   

 
من خالل نتائج الشكل أعاله يمكن استنتاج بأن مؤسسة فرتيال تستولي على حصص سوقية معتبرة في    

و كان ذل  ما بين ( 2014-2003 (خالل الفترةشهدت تذبذبا  حصتها السوقيةالسوت الوطنية، بالرغم من أن 
كما أنها عرفت تدهورا  2003خالل سنة  %  85ين حصلت على أعلى حصة قدرت بدددأ االرتفاع و االنخفاض

من السوت % 68الى  2011و لكنها بدأت في االرتفاع لتصل سنة  2006و انخفاضا خاصة في سنة 
 2013ن تناقص حصة فرتيال من السوت كان سببها دخول منافس جديد ابتداءا من سنة أالوطنية. يمكن القول 

بعرضه ل سمدة بأسعار أقل من مؤسسة استولى على حصصها السوقية، هذا المنافس نجح بالتمي ز عنها 
 فرتيال هذا ما صرح به مدير مديرية التجارة. 

يدددددزة فددددي السددددوت الداخليدددددة )الوطنيددددة( راجدددددع          فعلددددى العمددددوم نجددددداح المؤسسددددة فددددي امتالكهدددددا مكانددددة متم 
الدددددة و المكونددددددة مدددددن تسددددددعة عشدددددر ممثلددددددين تجدددددداريين  لسياسدددددتها التسددددددويقية التدددددي تعتمددددددد علدددددى قددددددوة بيعيددددددة فع 

  ((20انظر الملحق رقم )مؤهلين و موزعين عبر كامل التراب الوطني. )
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التدددددوفير الددددددائم ل سدددددمدة لزبائنهدددددا الفالحدددددين، و تغطدددددي شدددددبكة توزيعهدددددا كافدددددة القطدددددر الدددددوطني لضدددددمان       
)فدددددرع مدددددن  Asfertradeسدددددمدتها الدددددى مؤسسدددددة أطدددددار توكدددددل مؤسسدددددة فرتيدددددال مهمدددددة توزيدددددع ضدددددمن هدددددذا اإل

ربعددددددة مراكددددددز لتوزيددددددع األسددددددمدة فدددددي الواليددددددات التاليددددددة الددددددذكر: عددددددين سددددددمدال( التددددددي تتددددددوفر علدددددى األأجمدددددع م
قددددرب الددددى زبائنهددددا، كمددددا أالدددددفلى، الجزائددددر العاصددددمة، عنابددددة و وهددددران بهدددددف تدددددعيم شددددبكة التوزيددددع لتكددددون 

-UCC) ترتكدددددز المؤسسدددددة علدددددى خددددددمات تعاونيدددددات الحبدددددوب و البقدددددول و االتحددددداد التعددددداوني للحبدددددوب 

OAIC) ( 03و الشدددددكل رقدددددم )مركدددددز توزيدددددع موزعدددددة علدددددى القطدددددر الدددددوطني كالتدددددالي:  49الدددددذي يتكدددددون مدددددن
 ((22( و )21انظر الى الملحقين رقم ))للفصل الرابع من دراستنا يوضحها 

 16 سكيكدة، او البواقي، عين مليلة، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، قسنطينة،  مركزا بالجهة الشرقية(
 ة، خنشلة، ميلة، ورقلة، عنابة، سطي ، سوت اهراس، تبسة و بجاية(؛قالم

 11 خميس مليانة، تنس، الشل ، تيزي وزو، البليدة، البويرة، الجلفة، البرواقية، االغواط،  مركزا بالوسط(
 مسيلة و الجزائر العاصمة(؛

 19 يزف، لمتار، تف)وهران، عين تيموشنت، حاسي بوحجر، سيدي بلعباس،  مركزا بالجهة الغربية
تالغ، تيارت، المهدية، فرندة، غليزان، واد رهيو، مستغانم، تلمسان، سعيدة، معسكر، بشار، ادرار و 

 وهران(؛
 03 الشكل الموالي يوضح توزيعات المراكز.و  .مراكز بالجهة الجنوبية 

 
 عبر القطر الوطني عنابة Fertialتوزيع أسمدي مؤسسة فرتيال شبكة : IV. 03شكل رقم 

 
 مديرية التجارة من اعداد الباحثة من خالل إحصائياتالمصدر: 
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 عنابة Fertialفرتيال  إنتاجية مؤسسةأوال: 

هو األمر  نتاجها وإتهدف مؤسسة فرتيال الى توفير سلسلة متكاملة من المنتجات من خالل توسيع خطوط     
كثر في تخطيط اإلنتاج و التنويع إلرضاء الزبائن و كسب مودتهم، باستثمار طاقات أالذي أتاح لها مرونة 

و بفضل االستثمارات التي  (1)حدث التقنيات في عملياتها التشغيلية، أإبداعية لمواردها البشرية و تطبيق 
 444000زادت المؤسسة في قدرتها اإلنتاجية ل سمدة من  2005مضاء عقد الشراكة سنة إخصصت بعد 

بهدف تغطية  2011طن في سنة  604000لتصل الى   2010طن سنة  513000الى  2009طن سنة 
( 2008-2005الطلب الداخلي و توجيه فائض اإلنتاج الى السوت الخارجية، فخالل الفترة الممتدة من )

دات ة بالوحمليار دينار جزائري موجه لإلصالح و تحديث التجهيزات خاص 3.5خصصت المؤسسة مبلغ يفوت 
التزمت المؤسسة من خالل  2009من اجمالي االستثمارات، و في سنة  %62اإلنتاجية التي استفادت من 

تثمارات ا نصفها لتجهيزات اإلنتاج و قدرت هذه االسوجهسياستها التطويرية بتخصيص مبالغ استثمارية هامة م
 تحسين قدرات التخزين و اكتساب تجهيزات و مليار دج لتغطية متطلبات تجديد الوسائل اإلنتاجية و 1.3بددد

  دناه. أموزعة وفق الشكل  2011مليار دج سنة  1.728فالت جديدة، لترتفع قيمة المبالغ االستثمارية الى 
 2011لسنة  عنابة Fertial فرتيالاستثمارات مؤسسة  :IV.04 شكل رقم

 

 
 
 
 المبلغ

 )مليون دج( 
 

 ة باالعتماد على مل  متحصل عليه من إدارة الجودة والبيئةباحثمن اعداد ال المصدر:
 

وضيح مجهودات يمكن تمكن ت السياسة االستثمارية التي انتهجتها مؤسسة فرتيال بزيادة كميات انتاجها و       
 المؤسسة في مجال انتاج األسمدة من خالل الشكل الموالي.

                                                             

 . 12-13"، مقدم من طرف المديرية التقنية للمؤسسة، ص ص  Fertial, unité d’Annabaتقرير المؤسسة تحت عنوان "( 1) 
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  عنابة Fertial فرتيالمؤسسة إنتاجية العمل في تطور  :IV.05شكل رقم 

 

 
 
 
 
 

اإلنتاجية 
 )ط /عامل(

 مديرية التجاري المصدر: م  اعداد الباحثة م  نالل إحصائيات

     

ن الكميات المنتجة من األسمدة بأنواعها و أحيث  لالشكل أعاله يوضح لنا تطور إنتاجية مؤسسة فرتيا
التطرت لها سابقا في تزايد مستمر من سنة الى أخرى و هذا النجاح راجع لوعي المؤسسة بأهمية الذي تم 

باإلضافة الى أنها ألجل ضمان التشغيل الدائم و بلوغ مستوى معين من  نشاط اإلنتاج في ربحية المؤسسة
ن ذكر ذل . يمكاإلنتاج تم تدعيم النسيج الصناعي للمؤسسة بمختل  التجهيزات و المعدات الالزمة ل

 قدراتها اإلنتاجية في كل وحدة من وحداتها كما يلي:
  اليوم؛نط1000بدددحدي االمونياك لو بلغت القدرة اإلنتاجية/ 
 :40تشتمل الوحدة على خطان لإلنتاج متماثالن بقدرة انتاج تقدر بددد وحدي حمض النتريك 

 طن/اليوم؛
 :طن/اليوم )في المركزين(؛ 800هذه الوحدة تنتج  وحدي األسمدي الفوسفاتية البسيطة الممتازي 
 طن/اليوم؛ 1930: وحدة وحدي انتاج األسمدي 
 وحدي نترات االمونيوم( :2X500طن/اليوم من النترات؛ ) 
 طن/اليوم من محاليل االزوت.  600: وحدي بلوري االمونيوم 

 

173
188

170

206 217

253 260

307 347 351

443

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

السنوات



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 245 - 
 

لت المؤسسة التكي   مع  االستقراروتيرة اإلنتاج و من اجل الحفاظ على  و   في جميع المستويات فض 
على نظام  مادباالعتالتطورات التكنولوجية الخارقة و إعطاء أهمية لكافة التغيرات لتحقيق االنسجام، و ذل  

تقنيي و مهندسي المؤسسة لكن الذي يم   (Digital Control Systemالتحكم الحديث )نظام التحكم الرقمي 
نتاج إكثر في التعليمات و في تسيير وحدات أمستوى قاعات المراقبة من التحكم خاصة العاملين على 

مونيا ، حيث يم كن لهم التحكم عن بعد في العمليات من مكاتبهم في قاعات المراقبة، مع األسمدة و األ
متابعة و توجيه مختل  العمليات، وقد ساعدت هذه التكنولوجيات الحديثة المؤسسة في دعم األمن 

و ضمان مستويات اإلنتاج المطلوبة. و بفضل هذا النظام الجديد الذي  (Sécurité Industrielle) ناعيالص
كل  المؤسسة استثمارات كبيرة تمكن الفنيون من إدارة جميع المعلومات المتعلقة بالضغوط المتولدة في 

رشفة كافة البيانات ذات الصلة بالعمليات التشغيلية، و في حالة أعملية اإلنتاج، متابعة درجة الحرارة مع 
تغير عتبة السالمة لمعيار معين تضمن أجهزة السالمة تأمين العمليات الالزمة من اجل الحفاظ على 

و قدرت تكلفة تنصيبه بوحدة  2002الوجه الصحيح للعمل. حيث بدأ تطبيق هذا النظام في المؤسسة سنة 
تم تنصيب نظام  2003. وفي سنة 2009مليون أورو، ليعمم على جميع وحداتها سنة  مونيا  بمبلغاأل

لمراقبة أمن مختل  التجهيزات في  (Triconex)تحكم للسالمة من نوع نظام الغلق في حاالت الطوارئ 
حكم تمونيا  و زيادة على ذل  إدارة الحلقات المضادة لضواغط الهواء. إضافة الى ذل  فإن نظام الوحدة األ

 الرقمي يحقق عدة مزايا للمؤسسة نذكر منها ما يلي:
 السماح بالحصول على معلومات متعلقة بتشغيل التجهيزات؛ -
 اإلنذار المبكر في حالة ارتفاع درجة الحرارة في الوحدات كإغالت صمام األمان؛  -
 دقة؛ أكثريم كن النظام الرقمي من الحصول على معلومات  -
بأرشفة المعلومات، تقليل التذبذبات و تحقيق االستقرار في وتيرة اإلنتاج و يسمح النظام الرقمي  -

 مراقبة تشغيل التجهيزات؛
مع  فضلأمن اجل مسايرة النظام الرقمي تم تنظيم دورات تدريبية لصالح الفنيين للتكي   بشكل  -

 التغيرات في هذا المجال؛
الت )الضغط، الحرارة،...( من اجل يساعد النظام الرقمي في السيطرة على معايير تشغيل اآ -

 التشغيل السليم للمرافق.  

                                                             

    بعد في وحدات انتاج األسمدة و االمونيا  يحل محل نظام التحكم القديم الذي يسمى النظام الميكانيكي، ويتمثل دوره في إدارة هو نظام للتحكم عن
 حلقات التحكم و المؤشرات التاريخية للعمليات باالستناد على تكنولوجيا متطورة.
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 التحكم في المنزو  ثانيا: 
تركز المؤسسة على النقاط الثالثة التالية:  (TOYOTA)على النظام اإلنتاجي لشركة طويوطا بناء     

صفار النجاعة للنظام )صفر حوادث، صفر مدة أعطال من اجمالي أ صفر حوادث، صفر أخطاء، صفر 
" فرتيال أنه من مؤسسة طار أشار المدير العام لعطال( و في هذا اإلأ مخزون، صفر أخطاء، صفر 

ن المشاكل المتعلقة بعملية نقل األسمدة )حمايتها( تمنع المؤسسة المستحيل الوصول الى صفر مخزون أل
ية الكبيرة التي تواجهها المؤسسة هي حتمية حماية المنتجات من الوصول الى تحقيق أهدافها، فاإلشكال

المسوقة من طرف عناصر الدر  الوطني منذ خروجها من المصنع الى غاية وصولها الى الزبائن و هذا 
. "وف العاديةثناء الظر أيعني تعطيل الشاحنات قبل المغادرة باإلضافة الى طول المدة المستغرقة في السفر 

 ل لها تأثير سلبي على الكلفة النهائية لنقل المبيعات. كل هذه المشاك
فددددددددي المخدددددددزون قددددددددرت الطاقددددددددة  االنقطددددددداعمين التسدددددددليم الددددددددائم ل سددددددددمدة و تفدددددددادي أمدددددددن اجدددددددل تدددددددد    

طدددددن مدددددن األسدددددمدة موزعدددددة علدددددى عددددددة مراكدددددز التخدددددزين موزعدددددة عبدددددر  165000التخزينيدددددة للمؤسسدددددة بدددددددد
 ( 1)القطر الوطني و المتمثلة في: 

 طن من األسمدة؛ 50000مركز بغرب البالد بقدرة تخزين  18 -
 طن من األسمدة؛ 25000مركز بوسط البالد بقدرة تخزين  11 -
 طن من األسمدة؛ 34000مركز بشرت البالد بقدرة تخزين  18 -
  طن من األسمدة.  6000مركز تخزين بجنوب البالد بقدرة تخزين  02 -

    
طن من األسمدة  115000مركز تخزين( للمؤسسة قدرة تخزين تعادل  49توفر هذه المراكز في مجملها )    

طن يضمن لها احترام مواعيد  50000باإلضافة الى وجود مستودع للتخزين على مستوى المؤسسة بقدرة 
 و هذه المراكز موضحة في الشكل الموالي.  التسليم و إرضاء الزبائن.

 
 

                                                             

 .2015افريل  22وم ( معلومات مستقاة من المقابلة التي تمت مع مدير السوت الداخلية ي1) 
   ضمان  ولقد أجريت المؤسسة عدة تحسينات على طرت تسيير المخزون منذ سنوات لرفع قدرة المؤسسة على تخزين المنتجات النهائية و المواد األولية

مؤسسة في ل المادة األولية التي تحتاجها التموين كافة األسوات المحلية و الدولية، و في هذا االطار تسهر مديرية المناولة على تأمين عملية نقل و استقبا
  عملية اإلنتاج.
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 عبر القطر الوطني ابةعن Fertialمؤسسة فرتيال  مراكز تنزي توزيع شبكة  :IV.06شكل رقم 

 
 مديرية التجاري المصدر: م  اعداد الباحثة م  نالل إحصائيات

 
 عنابة Fertialفرتيال جودي منتجات مؤسسة ثالثا: 

نتاج األسمدة إدأبت المؤسسة عبر السنوات على تنمية قدراتها و خبراتها في مجال صناعة البتروكيميويات و    
إلرضاء  فت جهودهالتصبح اآن من كبريات المؤسسات العالمية المتمي زة، حيث كث  و المخصبات الزراعية، 

الزبائن و تلبية متطلباتهم  من المنتجات مصحوبة بأرقى الخدمات، خاصة و أن إدارة الجودة في صلب 
فالتحسين المستمر ألدائها يستهدف التسيير المتوافق مع متطلبات الجودة العالمية عن  (1)استراتيجية المؤسسة، 

م الجيد كطريق التحاليل المعمقة التي يقوم بها مخبر الجودة و التحديث المستمر لمرافقها الصناعية، و التح  
لجودة ولها على شهادة افي العمليات اإلنتاجية بهدف الحصول على انسجام مع المعايير الدولية من خالل حص

ISO 9001. 
تدمج المؤسسة مفهوم الجودة في كافة المراحل بداية من شراء المواد األولية الى غاية التسليم النهائي     

مؤسسة ذ تؤكد سياسة الجودة في الإللمنتجات مع التركيز على عنصري الوقاية من الحوادث و الحماية البيئية، 
جال التسليم و السعر المناسب، و تقوم فالمحافظة على جودة المنتج، احترام على رضا الزبائن من خالل 

المؤسسة بتقييم مجموعة من المؤشرات بشكل مستمر لتحليل و قياس التقدم المحرز في تحقيق ذل ، كما تقوم 
 التصالالى اإلدارة بالمراجعة الدورية من اجل التقييم المستمر للمنتجات و المدة الالزمة لتسليمها إضافة ا

                                                             
 (1) FERTIAL les fertilisants d’Algérie, fichier obtenu à partir de la direction technique, p 13. 
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المباشر مع الزبائن من اجل تحديد مستوى رضاهم و توقعاتهم فيما يتعلق بتوافقها مع الجودة و التغلي  و 
األمان، و تعكس التقارير اإليجابية للمدققين الخارجيين الثقة في نظام إدارة الجودة المعتمد في المؤسسة، كما 

قم ر معايير الجودة العالمية و الشكل  باحترامعلى حد سواء الموظفين و اإلدارة  التزامتشير الى مشاركة و 
(IV.07) .يبين االستبانات ( 24( و )23و الملحقين رقم ) يبرز ذل  من خالل تناقص في عدد شكاوي الزبائن

 المنجزة من طرف مؤسسة فرتيال موجه لتقييم درجة رضاء زبائنها )الفالحين( و موزعيها.
 

 عنابة Fertialفرتيال ات مؤسسة تطور عدد الشكاوي المرتبطة بجودي منتج :IV.07شكل رقم 

 

 
 

 
 

عدد 
 الشكاوي 

 
 من اعداد الباحثة باالعتماد على وثائق المؤسسة المتحصلة عليها من مديرية الجودةالمصدر: 

 
سنة عقد  2005أعاله يبي ن لنا التناقص في عدد الشكاوي و الذي عرف تذبذبا نوعا ما قبل سنة الجدول      

 2010شكوى سنة  33الى  1998شكوى سنة  112اتفاقية الشراكة أي )قبل الشراكة( لينخفض العدد من 
ن الشكاوي تتعلق أساسا باألكياس الرطبة نتيجة لتحميل أ( حيث ISO 9001)سنة الحصول على شهادة االيزو

 اإلضافة الى نقص الوزن في بعضالمنتجات أحيانا في شاحنات ال يراعي سائقيها النظافة الدائمة لها، ب
اتها بسبب ثناء خياطأكياس تعود الى االنحرافات التي ترتكبها اآالت عند التعبئة، مع تمزت أكياس أخرى األ

التحميل السيء للمنتجات عند شحنها في الشاحنات، وهو ما يؤكد إصرار المؤسسة على تحسين جودة منتجاتها 
سمدة مطابقة و متوافقة مع متطلبات الجودة العالية، ولعل خير دليل أنتاج و العمل وفق المعايير الدولية إل
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( 25م )الملحق رقو جمالي المنتجات المباعة إعلى ذل  تراجع نسبة المنتجات غير المطابقة للمواصفات الى 
 يوضحها.
كما يمكن القول أن مؤسسة فرتيال تعد مؤسسة رائدة في صناعة األسمدة اآزوتية و الفوسفاتية و سبب      

الوطني  جود المنتجات على المستوى أحسن و أالريادية متمثل في المجهودات الجبارة المبذولة من قبلها لتوفير 
مواصفات  من العديد بر السنوات علىو الدولي و قصد تحسين أدائها الكلي و تمي زه، فقد تحصلت المؤسسة ع

 (1): و يمكن ذكرها كما يلي International Organisation For Standartization( ISO( يزواإل
  يزو إشهاديISO 9001 : إدراكا من( المنظمة الدولية للتقييسISO ) بأهمية نظام الجودة و إدارتها، فقد

و سلسلة ، 1987قامت بإصدار مجموعة من المواصفات القياسية الدولية عن إدارة و توكيد الجودة عام 
هي األكثر شيوعا و ترتكز أساسا على احدث مفاهيم الجودة الشاملة، و التي تقتضي بأن  9000اإليزو 

نتاج بمجرد فحص اإل جميع أقسام المؤسسة مسؤولة عن تحقيق الجودة، و أنه ال يمكن تأكيد الجودة فيها
النهائي و التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية في فترة معينة فحسب، بل يجب التأكد من توفر الظروف 
و اإلمكانيات و تطبيق األساليب، التي تؤدي الى تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المراحل و األوقات 

هي مواصفة دولية تتعلق بأنظمة  ISO 9001فمواصفة   بدءا من التصميم و حتى مرحلة ما بعد البيع.
تكامل مكونات  الجودة في مختل  المؤسسات مهما اختلفت أنواعها أو حتى أحجامها، و هي تهدف الى

يمكن القول بأن مواصفة اإليزو ف (2) المنتوج أو الخدمة مما يمكن من تلبية احتياجات و رغبات الزبون.
ISO 9001  (3)،يقوم على معايير موثقة و يركز على أساس مطابقة هذه المواصفاتتمثل نظاما للجودة 

 :و قد احتوت هذه المواصفة على أربعة أقسام رئيسية  من سلسلة المواصفات القياسية و هي
 ISO 9001 : تطبق على المؤسسات التي تقوم باإلنتاج الصناعي، الخدمة و التركيب، التصميم حيث هي

 ؛شموليةكبر المواصفات أمن 
ISO 9002: تقوم بنفس األنشطة السابقة ذكرها في  تطبق على المؤسسات التيISO 9001  ماعدا
 التصميم؛

                                                             
  هيئددددة تقيدددديس، جدددداء اختصددددارها  90أي المنظمددددة العالميددددة للتقيدددديس وهددددي اتحدددداد عددددالمي مقددددره فددددي جنيدددد  و يضددددم فددددي عضددددويته أكثددددر مددددنISO 

" متسدددداوي، و تعتبدددددر منظمدددددة متعددددددة الجنسددددديات، و قدددددد تددددم إنشددددداء هدددددذه المنظمدددددة EQUAL" و التدددددي تعندددددي "ISOSاعتمددددادا علدددددى الكلمدددددة اليونانيددددة "
  .1947/02/23و باشرت عملها فعليا يوم  1946عام 
 .2015افريل  12ؤسسة فرتيال يوم معلومات مستقاة من المقابلة التي تمت مع المدير التقني بم (1)

)2( Peter JACKSON & d ASHTON, (1995) : «  Achieving bs in iso 9000 » , Sunday time publication vol 3, N° 5, p26. 

، جامعة قاصدي مرباح، 06"، مجلة الباحث، العدد إداري الجودي الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصري(، "2008عبد الرحمان بن عنتر: ) (3)
 .118ورقلة، ص 
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ISO 9003 :تقوم باألنشطة المتعلقة بمنظومة الجودة في مجال التفتيش و  تطبق على المؤسسات التي
 االختبارات النهائية؛

ISO 9004:  (1) التركيب و الخدمة.تختص بضمان الجودة في اإلنتاج و 
 
حيث جرت عليها ثالث مراجعات  1987و قد تم تحديث هذه المواصفات القياسية من نسختها األولية    

 لكي تصبح المواصفات التالية الذكر:  2008و الثالثة سنة  2000، الثانية في سنة 1994األولى سنة 
ISO 9001 :2008  المتطلبات؛ –نظام إدارة الجودة   

ISO 9004 :2000    إرشادات لتحسين األداء؛  –نظام إدارة الجودة 
0ISO 900 :5200    (2) المبادئ و المصطلحات. –نظام إدارة الجودة 
هي نظام يهدف الى تحسين أسلوب اإلدارة في سبيل تحقيق جودة ذات  ISO 9001و عليه فالمواصفة    

حسنها الجودة و ت عملياتها و تدير مواردها كي تحققمستوى عال، تستطيع من خاللها المؤسسة أن تنظم 
 (3) بشكل اقتصادي في كافة األنشطة التي تقوم بها.

انظر ) ISO 9001 :2008يستند تطبيق نظام إدارة الجودة على المعيار الدولي   و بمؤسسة فرتيال    

و لقد قامت المؤسسة بتنفيذ العمليات التي تسمح لها بإظهار القدرة على التوفير الدائم ( (26الملحقين رقم )
 زبائن و مطابقتها للمتطلبات القانونية و التنظيمية، كما وضعت المؤسسةللمنتجات التي تلبي متطلبات ال

ل ن الشهادة تخضع لنظام دوري من قبأباإلضافة الى ذل  فلية للتحسين المستمر ألساليب عملها. حيث 
  منظمة التسجيل لنظم الجودة المعتمدة بهدف الحصول و الحفاظ على نظام الجودة المسجل.

  14000شهادي إيزو ISO: أن االهتمام الدولي بأنظمة إدارة البيئة تنامي في اآونة األخيرة،   ال ش
 ، و كذل  استمرار وزون و و بالذات مع كثرة الحديث عن اآثار السلبية لتناقص ما يسمى بطبقة األ

                                                             

 .14، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 04"، مجلة الباحث، العدد في المؤسسات الندميةإداري الجودي الشاملة (، "2006أحمد بن عيشاوي: ) (1)
"، الطبعة األولى، دار دجلة، (ISO 19011 2002:تدقيق أنظمة الجودي )مع الترجمة العربية للمواصفة (، "2010إسماعيل إبراهيم القزاز: ) (2)

 .25عمان، األردن، ورقلة، ص 
التنمية المستدامة و التحديات الجديدي المطروحة أمام المؤسسات االقتصادية مع اإلشاري للوضع  (:2008)، الشري  بقة، عبد الرحمان العايب (3)

و  07ومي يالمنعقد ، التنمية المستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد المتاحةالدولي حول  ؤتمر العلميلما ضمن فعاليات ، مداخلة مقدمةالراه  للجزائر
 .41ص، سطي كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة ، ب2008 أفريل 08

   ظام ن إلقامةمواصفة دولية طورتها منظمة التقييس العالمية و في ضوئها حددت المتطلبات األساسية  14001تعد المواصفة القياسية العالمية االيزو
لتمكين المنظمة من صياغة السياسة و األهداف مع االخذ في عين االعتبار  1996اإلدارة البيئية، و قد اعتمد النص الرسمي لهذه المواصفة بعد نشره عام 

نية و المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية المهمة، و تطبق هذه المواصفة على اية منظمة تسعى الى صياغة و تطبيق و تحسين االهتمام بالمتطلبات القانو 
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. و مع ذل  فإن االهتمام بأنظمة إدارة البيئة لم يصل للمستوى Q2المفاوضات الدولية فيما يختص بمعاهدة 
المطلوب نتيجة لنقص الوعي الكافي بفوائد تطبيق هذه األنظمة، و لقد كانت هيئة المواصفات البريطانية 

ظهر أول إصدار للمواصفة  1992ففي العام من أوائل الذين أبدوا اهتماما بإيجاد مواصفات إلدارة البيئة 
شركة صناعية في المملكة  200تطبيقها في  و بدأ BS7750ة لنظام إدارة البيئة و هي المواصفة الدولي

لتتوافق مع النظام الخاص بإدارة  1994المتحدة، و تم تعديل هذه المواصفة و اعيد إصدارها في فيفري 
 ضرورة إيجاد مواصفاتل، و إدراكا من المؤسسة الدولية للتقييس )االيزو( EMASالبيئة باالتحاد األوروبي 

لجنة فنية جديدة تحمل  1993إدارة بيئية دولية موحدة بغرض منح شهادات المطابقة، فقد تم تشكيل سنة 
، للعمل على إصدار أول مواصفات تخص إدارة أنظمة البيئة من قبل االيزو، و كان أول إنتاج 207الرقم 

اعتمادها و قد تم  ISO 14001 :1996عندما ظهرت المواصفة  1996في سبتمبر لهذه اللجنة الفنية 
و هي  2004 هذا و قد تم تحديث هذا اإلصدار عام.   ISO 14001 و بناء عليها تمنح شهادة دوليا.

ISO 14001 :2004. (( 27انظر الملحق رقم))   يعد نظام اإلدارة البيئية وفقا لتعري  اللجنة الفنية فهو
نه جزء من نظام اإلدارة الكلي يتضمن الهيكل التنظيمي، و أعلى  ISOالتابعة للمنظمة العالمية للتقييس 

نشاطات التخطيط، و المسؤوليات، اإلجراءات، العمليات، الموارد لتطوير و تنفيذ و تحقيق و المراجعة و 
 ISOنه يطبق هذا النظام في مؤسسة فرتيال وفقا لمتطلبات أالمحافظة على السياسة البيئية. حيث 

14001-V2004 نها تحسين األداء البيئي للمؤسسة، و أيضا أكافة المراحل العملية التي من ش و يشمل
الشروط المتعلقة بتسويق بعض األسمدة الى الخارج. حيث أن السياسة البيئية للمؤسسة على التزامات 

يئية بمتمثلة في: التحسين المستمر، الحد من التلوث و االمتثال للقوانين و التشريعات، حيث أن السياسة ال
ثار البيئية ل نشطة الممارسة، المنتجات و الخدمات و توفر وضعت للمؤسسة بشكل يناسب طبيعة اآ

      طار الالزم لتحديد و مراجعة األهداف البيئية. اإل
و كون أن مؤسسة فرتيال واعية بمسؤولياتها في إنجاح التنمية المستدامة تجاه المجتمع و البيئة التي     

ن تطبيق أحيث  .ISO 14001-V2004نشاء نظام لإلدارة البيئية وفقا لمعيار إو لهذا قررت تنشط فيها 
سن أدائها البيئي فقط بل يحقق لها عدة مكاسب تجارية و اقتصادية  مثل هذا النظام في المؤسسات ال يح 

ن تنافسية ن تطبيق ذات النظام يزيد مأثبتت الدراسات أالى جانب المكاسب البيئية، فعلى المستوى التجاري 
المؤسسة خاصة في األسوات التي تفرض قيودا بيئية مشددة، أما على المستوى االقتصادي يؤدي تطبيق 

                                                             

رير و لتقمن قبل جهة خارجية، و ا نظام ادارتها و المطابقة الذاتية مع السياسة البيئية المعلنة، و إقامة الدليل على شهادة المطابقة لنظام اإلدارة البيئية
 اإلعالن الذاتي للمطابقة مع المواصفة.
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مثل هذا النظام الى تحقيق وفرات في تكالي  الطاقة و المياه و الماد األولية و تنخفض أيضا تكالي  
 معالجة المخلفات و النفايات.

  18001يزو إشهادي OHSAS:  لبيئة عمل فمنة، فقد بدأت فينتيجة لتزايد طلب المؤسسات و األفراد 
التحول من أسلوب رد الفعل إلى أسلوب إدارة المخاطر المهنية، و تقليل الحوادث و التكالي  المالية الناتجة 
عنها، و كذا التحسين المستمر ل داء. و نتيجة للنجاح و االنتشار الواضح للمواصفات الدولية )المواصفة 

، ظهرت ( ISO 14001، المواصفة الخاصة بنظام إدارة البيئة  ISO 9001الخاصة بنظام إدارة الجودة 
مواصفة عالمية تختص بنظام الصحة و السالمة المهنية. فنظرا لتزايد الحاجة الملحة الحاجة إلنشاء 

منظمة )تشتمل على هيئات  13للمؤسسات لظهور مواصفة دولية للصحة و السالمة المهنية، فقد قامت 
بإنشاء المواصفة الخاصة بالسالمة  BSI(، و كذا معهد القياسات البريطانية ICBادة عالمية مانحة للشه
و قد روعي في إنشاء هذه المواصفة التوافق مع باقي  :1999 18001OHASو الصحة المهنية 

على أنها ذل  الجزء من نظام اإلدارة OHAS18001و تعرف مواصفة متطلبات نظم اإلدارة األخرى. 
الذي يشمل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، التخطيط، األنشطة، المهام، المسئوليات، الممارسات، المتكامل 

اإلجراءات، العمليات و الموارد الالزمة لتطوير و تطبيق سياسة الصحة والسالمة المهنية و ضبط مخاطرها 
 بالعمل بهدفو تحسين أدائها. هذه المواصفة تساعد أنشطة المؤسسة على مواجهة المخاطر المحيطة 

 (2): فهي تهدف الى (1) حماية األفراد في إطار تحسين األداء بصفة عامة.
األخرى المعنية قصى حد ممكن من المخاطر المهنية على العمال و على األطراف أالتقليل الى  -

التي تكون عرضة الى اخطار قد تؤثر على صحتهم و سالمتهم في العمل بفعل النشاط الذي 
 المؤسسة؛تمارسه 

 التحسين المستمر لهذا النظام؛ -
                                                             

  :لالستزادة حول موضوع المواصفة يمكن االطالع على المرجع التالي 

دراسة ميدانية على مستوى مؤسستي أرسيلور ميتال،  OHSAS 18001واقع إداري أنطار العمل م  نالل تطبيق مواصفة (: "2015صفاء مباركي، )
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، )غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، "2012-2011فرتيال عنابة 

2014-2015. 
  تم أنشاء المواصفةOHSAS 18001  كما تم إنشاء المواصفة االرشادية 2007و تم تحديثها في جويلية  1999في افريل ،OHSAS 18002  في

فهي معيار بريطاني لنظام إدارة الصحة و السالمة المهنية، و هي نظام يحدد المتطلبات التي يجب توفرها  .2007و تم تحديثها أيضا في  2000 فيفري 
ة و تحسين نيفي أي نظام الدارة الصحة والسالمة المهنية لتمكين الجهات المطبقة لذل  النظام من التحكم في المخاطر المتصلة بالصحة و السالمة المه

 أدائها. 

)1( Pour plus d’informations veuillez consulter le site électronique :  www.afnor.org 

"، أطروحة دكتوراه )غير التحكم في الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة(، "2010عبد الرحمان العياب: ) (2)
 .109ص ، 2011-2010، سطي ، الجزائر، منشورة( ، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية
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إثبات أن هذا النظام قابل للحصول على شهادة مطابقته للمعيار الذي وضع على أساسه و يتم  -
 ذل  من خالل عمليات التقييم الذاتي. 

 

الى مساعدة المؤسسات في اتاحة  OHAS18001كما تهدف مواصفة إدارة الصحة والسالمة المهنية      
تعتبر مواصفة نظام إدارة الصحة و السالمة المهنية حيث  إلدارة الصحة و السالمة المهنية بها. نظام فاعل

OHAS18001  من الضروريات الالزمة لتحسين أداء المؤسسة في عصرنا هذا، ألنها معيار مكمل يساهم
بقوة في تحسين النظام داخل المؤسسة و تحسين سمعتها، و خلق البيئة اآمنة لجميع أفرادها و كذل  ضمان 

 سير المؤسسة قدما و دون تعثر.
 

نجحت في الحصول على  14001يزو إو  9001على شهادتي االيزو فرتيال بعد حصول مؤسسة ف     
 ذوي  جنبيينأجراه خبراء أبعد خضوعها لتدقيق صارم  ((28انظر الملحق رقم )) OHSAS 18001شهادة 

شهرة عالمية، و تسعى المؤسسة من خالل نظام إدارة الصحة و السالمة المهنية الى تحسين أدائها الصحي و 
في كل نشاطاتها. حيث من  OHSAS 18001متطلبات  بإدماجاألمني و كذل  التحكم في تنظيم العمليات 

خالل هذه الشهادة حققت مؤسسة فرتيال خالل السنوات األخيرة نتائج باهرة في مجال الوقاية من المخاطر 
أعطت  اإلطارتحقيق صفر حادث وفي هذا  وفي سعيها نح 2011المهنية، حيث بلغت ذروتها في سنة 

 ر مواصفات الشهادة فيما يلي: المؤسسة أهمية كبيرة للتكوين خالل هذه السنة. و يمكن ذك
 

 تبين مسؤولية اإلدارة تجاه حماية عمالها و ممتلكاتها؛ -
 تحسن الفعالية من خالل التقليل من المخاطر ووقوع الحوادث؛ -
 تعزز سمعة المؤسسة تجاه القضايا الحساسة؛ -
 إدارة الصحة و السالمة في جميع وظائ  المؤسسة؛ بإدماجتسمح  -
 استراتيجية التنمية المستدامة.تعتبر كجزء متكامل مع  -

مساعدة المؤسسة على  بهدف ISO 14001 و ISO 9001مع تتكامل  OHSAS 18001 كما أن مواصفة  
  احترام قواعد الصحة والسالمة المهنية بفعالية، والجدول التالي يلخص هذا التكامل:
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 ISO 9001 و ISO 14001 و OHSAS 18001  التكامل بي :IV.02جدول رقم 

 

OHSAS 18001 :2007 ISO 14001 :2004 ISO 9001 : 2000 
الوقاية م  الحاالت الطارئة و القدري 

 على رد الفعل
 التحكم في المنتج غير المطابق الوقاية و االستجابة للحاالت الطارئة

اإلجراءات، التحليل و التحسين  الرقابة )عنوان فقط( المراجعة )عنوا  فقط(
 )عنوان فقط(

التحكم في منظومات المراقبة و  المراقبة و القياس قياس و رقابة األداء
القياس )القياس و التحليل و 

 التحسين(؛
 مراقبة و قياس السيرورات؛
 مراقبة و قياس المنتج؛

 تحليل البيانات.
 مراقبة و قياس السيرورات؛ التطابقتقييم  تقييم التطابق

 مراقبة و قياس المنتج.
البحث ع  الحوادث، عدم 
المطابقة، اإلجراءات التصحيحية و 

 الوقائية

 
- 

 
- 

 - - البحث ع  الحوادث
عدم المطابقة، اإلجراءات 

 التصحيحية و الوقائية
عدم المطابقة، اإلجراءات 

 التصحيحية و الوقائية
 غير المطابق؛التحكم في المنتج 
 تحليل البيانات؛

 اإلجراءات التصحيحية؛
 اإلجراءات الوقائية.

 التحكم في التسجيالت التحكم في التسجيالت التحكم في التسجيالت
 التدقيق الداخلي التدقيق الداخلي التدقيق الدانلي

 التزام اإلدارة؛ مراجعة االدارة مراجعة االداري
 مراجعة اإلدارة؛
 عموميات؛

 عناصر مدخالت المراجعة؛
 عناصر مخرجات المراجعة؛

  التحسين المستمر.
Source : http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com 
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)التي ا  مونينتاج األإوحدة من يعتبر الشغل الشاغل لمؤسسة فرتيال داخل و خارج و يمكن القول بأن األ     
قصى حد خاصة بعد حصول المؤسسة على ذات أخطار الحوادث الى أمن اجل تخفيض تعد مادة خطيرة( 

الشهادة و ضمن هذا المجال ترفض اإلدارة أي تهاون في ارتداء بدالت العمل المناسبة، و تعاقب كل من لم 
أجهزة  رتداءابال ملتزمون مرئيس التدخل بالوحدة "الع Ghali GANAيمتثل لذل  حسب التصريح التالي لددددد

األمان، و لذل  وضعنا تحت تصرفهم اقنعة تنفس، بدالت خاصة، باإلضافة الى حمامات الطوارئ في كل 
 الوحدات".

 (1)ن مؤسسة فرتيال عنابة تعتمد في تحسين منتجاتها على مخبرين متمثلين في: أكما   
واد اإلنتاج )تحليل المتتمثل مهمته األساسية في متابعة جودة المنتجات في وحدات منبر الجودي:  (1

ولية، المنتجات الوسيطة في سلسلة اإلنتاج، المنتجات النهائية، االنبعاثات السائلة و الغازية( و األ
 عامل؛ 25يسهر عليه فريق بحث يتكون من 

مليدددددون دوالر  1.2يوجدددددد داخدددددل المؤسسدددددة و يقددددددر االسدددددتثمار المخصدددددص لددددده بددددددددمنبرررررر زراعررررري:  (2
لفددددددرحين، التحضدددددير و تحليددددددل العينددددددات الخاصدددددة بالتربددددددة، النبددددددات و تتمثدددددل مهامدددددده فدددددي: اسددددددتقبال ا

كيميددددددائين مددددددؤهلين تحددددددت اشددددددراف رئدددددديس المخبددددددر و تقدددددددر القدددددددرة التحليليددددددة  04الميددددداه، يعمددددددل بدددددده 
 عينة سنويا. 10000للمخبر بدددد

  

  شهادي إيزوISO/CEI 17025:  تحصل المخبر الفالحي بمؤسسة فرتيال على ذات الشهادة سنة
 ((29)انظر الملحق رقم ).المعايرة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والتي تعد من  2012

 

من أن تحسين نوعية المنتوج و االستجابة الحتياجات الزبائن مع ضمان أمن خالل ما سبق يمكن استنتاج     
ة فرتيال خالل السنوات الماضية حيث تم بذل مجهودات جبارة في هذا المجال العاملين يعد أولوية لدى مؤسس

، و هكذا فقد تم اقتناء و تشغيل تجهيزات 2005إضافة الى االستثمارات الهامة التي شرعت فيها منذ سنة 

                                                             

 .2015افريل   12معلومات مستقاة من المقابلة التي تمت مع المدير التقني بقسم مراقبة الجودة و البيئة بمؤسسة فرتيال يوم  (1)
  واللجنة الدولية للتقانة الكهربائية (أيزو)المنظمة الدولية للمعايير هي المواصفة الخاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة والتي تتبناها 

(IEC). وقد كانت تعرف سابقًا بدليل(ISO GUIDE 25)  بها اآن إال أن المواصفة المعمول (ISO/IEC 17025)  وللعام 1999قد تم إصدارها عام .
فنية ال المتطلباتوالنقاش تضي  بعدًا فنيًا باحتوائها على  ضُمتضمنة في هذه المواصفة ولكن مواصفتنا هذه مدار العر  ISO 9001 المواصفة فإن متطلبات
حيث كان هنال  اتفات على ضرورة ان تتوائم هذه المواصفة  2005مختبرات القياس والمعايرة. وقد تم إجراء تعديل على هذه المواصفة عام  إلثبات كفاءة

 .ISO 9001:2000 فنذا  لمواصفة مع اإلصدار الجديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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لى اميكانيكية و الكترونية جديدة الى جانب وضع و أنظمة مراقبة جديدة تشتغل باإلعالم اآلي باإلضافة 
 وضع مراحل جديدة. 

 

 في السوق النارجية عنابة  Fertial: مؤسسة فرتيال ثانيالفرل ال

تائج الشدددكل ن هذا ما بي نتهو  إن مؤسدددسدددة فرتيال تسدددتولي على حصدددص سدددوقية معتبرة في السدددوت الداخلية     
ى تحصددددددلت عل مؤسددددددسددددددة فرتيال نفي المجال التسددددددويقي فإ و بناءا على المجهودات المبذولة(، IV.02)رقم 

من انتاجيتها و أسددددداسدددددا مادة  %80حصدددددص سدددددوقية معتبرة كذل  في السدددددوت الخارجية أين قامت بتصددددددير 
الشدددددددددديء الذي سددددددددددمح لها أن تكون مؤسددددددددددسددددددددددة رائدة في البحر األبيض  ((30انظر الملحق رقم )) مونيا األ

ر التفصددددددديل في ذل  و توضددددددديح تطو  المتوسدددددددط و الشدددددددركة الثانية في العالم العربي بعد السدددددددعودية. و يمكن
 صادرات مؤسسة فرتيال في الجدول الموالي.

 عنابة Fertial فرتيالتطور صادرات مؤسسة  :IV.03رقم جدول 
  

الكمية المصدري  السنوات
 )ط (

الكمية المصدري  السنوات
 )ط (

الكمية المصدري  السنوات
 )ط (

2001 266 771 2006 599 566 2011 651 678,554 

2002 387 575 2007 590 406 2012 772 414,795 

2003 387 395 2008 538 181 2013 550 141,227 

2004 467 206,8 2009 612 567 2014 624 815,431 

2005 600 364 2010 672 358,980   

ارة مدير مديرية التج االحصائيات التي تم التصريح بها خالل المقابلة التي تمت معالباحثة اعتمادا على م  إعداد: 
 بمؤسسة فرتيال

 
من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن صدادرات مؤسدسدة فرتيال كانت ما بين االرتفاع و التناقص في الفترة 

، بعدها تراجعت صددادرات المؤسددسددة بنسددبة 2005الى سددنة  2001المدروسددة حيث أنها عرفت تزايد من سددنة 
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نة واصلت في االرتفاع الى سو  في السنة الموالية شهدت تزايد في قيمة صادراتها و  2008قليلة حتى سنة 
 في الشكل اآتي: 2014الى سنة  2001. و يمكن تمثيل تطور صادرات مؤسسة فرتيال من سنة 2012

 
 (2001-2014نالل الفتري ) عنابة Fertial فرتيالتطور صادرات مؤسسة  :IV.08 رقمل شك

 

 
 
 
 

الكمية الصدري 
 )ط (

 مدير مديرية التجارة االحصائيات التي تم التصريح بها خالل المقابلة التي تمت معالباحثة اعتمادا على م  إعداد: 
 بمؤسسة فرتيال

 
وات بعد سددبعة سددن انطالقا من االحصددائيات التي تم الحصددول عليها بالمؤسددسددة موضددع الدراسددة نالحظ أن   

( ما بين المؤسسة الجزائرية و االسبانية فإن مؤسسة فرتيال 2005من انشاء الشراكة )تم انعقاد الشراكة سنة 
نتائج  2012نها سدددجلت خالل سدددنة أعد المصددددر األول لمادة االمونيا  في البحر األبيض المتوسدددط، حيث ت

من  %87طن الى السدددددددوت الخارجي و بذل  فقد حققت  414,795 772ين قامت بتصددددددددير قيمة أقياسدددددددية 
( فإن مؤسددددسددددة 2014-2001رة بالنسددددبة لتصدددددير مادة االمونيا ، و خالل الفترة المدروسددددة )األهداف المسددددط

ة القول فنجاح المؤسسة راجع التباعها و . و صف2012فرتيال عرفت تطورا ملحوظا في صادراتها خاصة سنة 
كممثل وحيد  Fertiberiaعلى سياسة تجارية فع الة و في هذا الصدد فالمؤسسة عينت لعملية التصدير مجمع 
مونيا ، حيث تصددددددددددددددر لها لمجموعة المواد الكيمياوية المسدددددددددددددوقة لالتحاد األوروبي و بالخصدددددددددددددوص مادة األ

من انتاج هذه المادة سددددددنويا لتحتل بذل  المرتبة األولى على مسددددددتوى بلدان البحر األبيض  %80المؤسددددددسددددددة 
لعالم العربي )المرتبة الثانية بعد من اجمالي صدادرات في ا %23مونيا  ألاالمتوسدط، و تشدكل نسدبة تصددير 

0
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من اجمالي الصدددددادرات في العالم )المرتبة السدددددابعة  %3السدددددعودية(، كما أنها تمثل نسدددددبة تصددددددير االمونيا  
 ( و الجدول اآتي يوضح ذل .2009عالميا سنة 

 
  في السوق الدولية  عنابة Fertial فرتيالالحصص السوقية لمؤسسة  :IV.04رقم جدول 

 
 كمية الصادرات )ط ( %الحصة السوقية  السوق 

  23 السوت العربية
589 293 

 66 السوت االفريقية 

 3 السوت العالمية
 

جارة مدير مديرية الت االحصائيات التي تم التصريح بها خالل المقابلة التي تمت معالباحثة اعتمادا على م  إعداد: 
 بمؤسسة فرتيال

 
من السوت  %66نتائج الجدول أعاله تبي ن لنا بأن مؤسسة فرتيال تستحوذ على حصة سوقية مقدرة بدددددددددددددددد     
ن المؤسددسددة تصدددر أسدداسددا مادة أمن السددوت العالمية، مع العلم  %3من السددوت العربية و  %23فريقية و اإل
 الشكل الموالي يوضحها.كما أن  مونيا .األ
 

  في السوق الدولية  عنابة Fertial فرتيالالحصة السوقية لمؤسسة  :IV.09رقم  شكل

 
 (IV.03)الجدول رقم احصائيات  الباحثة اعتمادا علىم  إعداد: 

23%

66%

3%

السوق العربية السوق اإلفريقية السوق العالمية
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انظر ) عمال مؤسدددددسدددددة فرتيالأ من رقم %  56كثر من أإن النتائج المحققة من عمليات التصددددددير تشدددددكل    

و  العالمية من الصددددددددددددادرات %6,5، كما أن الصددددددددددددادرات الجزائرية لمادة االمونيا  تمثل ((31الملحق رقم )
خاصدددددددددة في أوروبا، الواليات المتحدة، أمريكا الالتينية، شدددددددددمال افريقيا، يتوزع زبائنها على المسدددددددددتوى العالمي 

 (1)سيا و تصدر منتجاتها كالتالي: فغرب 
 نحو اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، بلجيكا، كوبا، بريطانيا، تركيا و المغرب؛مونياكمادي األ : 
 نحو فرنسا، بريطانيا، تركيا، إيطاليا،  :زوت(م  اآل %34,5و    %33,5مونياك )مادي نترات األ

 المغرب، تونس و أبوظبي؛
   مادي الكاCAN (27% م  اآل)نحو كل من فرنسا، بريطانيا، المانيا، هولندا، ايرلندا و  :زوت

 إيطاليا؛
 مونيوم اليوريا مادي نترات األUAN(32% م  اآل)اسبانيا، تصدر هذه المادة الى كل من : زوت

 المتحدة االمريكية؛فرنسا، الواليات 
 ( 20مادي امونترات المحلول البارد% )نحو السوت االسبانية؛ م  االزوت 
 نحو كل الدول األوروبية؛م  الكبريت(  %12م  االزوت و  %26سيلفازوت ) مادي 
  مادي( 5 %20الفوسفات الممتاز البسيطO2P + 12% )نحو المغرب، اليونان، فرنسا،  م  الكبريت

 إيطاليا و البرازيل. 

، ذات 2014مليار دوالر سنة  35نها سجلت أن إنتاجية الزراعة الجزائرية في تتطور مستمر حيث إ     
و هذا ما أكده وزير الزراعة و التنمية الريفية بالجزائر عبد  %72احتياجات البلد بددد بإرضاءالنتائج سمحت 

الوهاب نوري. كما انه صر ح بان الجزائر تستورد مواد أساسية متمثلة في الحليب و الحبوب حيث ال تتجاوز 
تضع الجزائر نفسها في سيات بيئة دولية و  %72ن بنسبة أمليار دوالر . الوزير يعتبر  4تكالي  مقدرة بدد 

. ضمن هذا الصدد سيتم فيما يلي عرض لوحة قيادة توضح التجارة الدولية لمادة االمونيا ، لمية متسارعةعا
 هذه األخيرة تعد المادة األساسية المصدرة من قبل مؤسسة فرتيال.  

 

                                                             
 فاصيل حول الموضوع يمكن االطالع على الموقع االلكتروني التاليلمزيد من الت  :http://www.trademap.org 

 بمؤسسة فرتيال.مع مدير مديرية التجارة  2015فيفري  18معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت يوم  (1) 

   الموضوع يرجى االطالع على الموقع االلكتروني التاليللمزيد من المعلومات حول :-satisfait-algerienne-agriculture-http://www.econostrum.info/L

72-des-besoins-du-pays_a19698.html#ixzz3buHx7FrF  

http://www.trademap.org/
http://www.econostrum.info/L-agriculture-algerienne-satisfait-72-des-besoins-du-pays_a19698.html#ixzz3buHx7FrF
http://www.econostrum.info/L-agriculture-algerienne-satisfait-72-des-besoins-du-pays_a19698.html#ixzz3buHx7FrF
http://www.econostrum.info/L-agriculture-algerienne-satisfait-72-des-besoins-du-pays_a19698.html#ixzz3buHx7FrF
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 2014لسنة  العالمية لمادي االمونياكالسوق  :IV.05رقم جدول 
  

 الدول المصدري الرئيسية   الدول المستوري الرئيسية

USA  ترينيداد وتوباغو  الواليات المتحدة االمريكيةTrinité-et-Tobago  
Inde  الهند Fédération de Russie االتحاد الروسي 

République de Corée كوريا جمهورية Arabe saoudite  العربية السعودية 
Belgique  بلجيكا Canada كندا 

Allemagne  المانيا )ème(5  Algérie  الجزائر 
France  فرنسا Iran ايران 
Maroc  المغرب Qatar  قطر 

Taipei chinois ي الصينية ابيات Indonésie  اندونيزيا 

Turquie  تركيا Ukraine  اكرانيا 
Norvège   النرويج Pays-Bas  هولندا 

احصائيات التجارة لتطوير أعمال المؤسسات دوليا متوفة على الموقع االلكتروني: الباحثة اعتمادا على م  إعداد: 
www.Trademap.org 

 
 مونيا ن صادرات الجزائر لمادة األأتطور صادرات المؤسسة المدروسة ب (IV.05)رقم تؤول نتائج الجدول      

نحو األسوات  طن  815,431 624في تزايد مستمر من سنة الى أخرى. حيث صدرت مؤسسة فرتيال قيمة 
ن ين سبقتها أربعة بلداأ، بذل  فالجزائر استولت على المرتبة الخامسة عالميا. 2014الخارجية خالل سنة 

 :يمكن مالحظتها من خالل الشكل اآتي
 
 

                                                             

   هذه الدول المستوردة لمادة االمونيا  تمثل منافسين لمؤسسة فرتيالFertial هذه الدول تمثل أيضا  فأغلبية هعلى الصعيد الدولي و في الوقت نفس
 زبائن المؤسسة.

  مكون من  أرخبيل تعتبر ترينيداد وتوباجو .فينزويال كيلومترًا من 11، على بعد البحر الكاريبي دولة تقع في جنوب هي: جمهورية ترينيداد وتوباجو
وعدد سكانها  2كم 5128جزيرة صغيرة أخرى. مساحتها  21، باإلضافة إلى وتوباجو ، أكبر جزر ترينيداد وتوباجو،ترينيداد جزيرتين رئيسيتين هما

 .  اللغة اإلنجليزية اللغة الرسمية فيها هي 2000لعام  1262366
  بعضهما البعض عندما  الصي و تايوا  هو االسم المتفق عليه عند اشترا  جمهورية الصين في األولمبياد حيث يمكن التعرف علىي الصينية ابيات

الشعبية كأساس عند المشاركة في مختل  المنظمات والمحافل الدولية، بما في واستخدمت من قبل الصين  اللجنة األولمبية الدولية يتعلق األمر بأنشطة
السلسلة  ،عالم البيسبول الكالسيكي ،الجامعية ،فسيا الفقرة األلعاب ،دورة األلعاب اآسيوية ،ألعاب بارالمبية ،ملكة جمال الكون  ،دورة األلعاب األولمبية ذل 

 .وكأس العالم لكرة القدم ،العالمية دوري ليتل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
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 2014ترتيب أهم الدول المصدري الرئيسية لمادي األمونياك لسنة  :IV.10رقم ل شك

 
 

احصائيات التجارة لتطوير أعمال المؤسسات دوليا متوفة على الموقع االلكتروني: الباحثة اعتمادا على م  إعداد: 
www.Trademap.org 

 
حددددددى البلددددددان إمدددددن خدددددالل النتدددددائج المسدددددجلة و مدددددن الواقدددددع المعددددداش يمكدددددن القدددددول بدددددأن الجزائدددددر تعدددددد      

مددددددا بددددددين  2005راجددددددع للشددددددراكة التددددددي تددددددم توقيعهددددددا سددددددنة سددددددبب ذلدددددد  مونيددددددا ، المصدددددددرة الرائدددددددة لمددددددادة األ
اليدددددددة الشدددددددراكة. و يمكددددددن  (1)المؤسسددددددتين الجزائريدددددددة و االسددددددبانية،  ثدددددددراء نتائجندددددددا و إالشددددددديء الدددددددذي يؤكددددددد فع 

 (.  33( و رقم )32رقم ) ينالملحقاستنتاجاتنا من خالل 
 

شددددراكتها مددددع )سددددنة  2005نجدددداح مؤسسددددة فرتيددددال يرجددددع الددددى التغييددددرات الهامددددة التددددي قامددددت بهددددا منددددذ      
خاصددددددة بالنسددددددبة لعمليددددددات ارسددددددال و اسددددددتقبال مختلدددددد  منتجاتهددددددا، حيددددددث ان مديريددددددة  (المؤسسددددددة االسددددددبانية

 (2)تعتمد في ذل  على الهياكل اآتية الذكر:  )Direction De Manutention(المناولة 
 جاري:هيكل الت (Structure Commerciale)  يتلخص نشاط الهيكل في إدارة العمليات المرتبطة بإرسال

و استقبال مختل  المنتجات النهائية و المواد األولية، كما يهتم كذل  بإعادة بيع المواد الصلبة و 
السائلة المستعملة من طرف المؤسسة و تسويقها في األسوات الوطنية و الدولية باالعتماد على وسائل 

                                                             

 .Fertial( معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت مع مديري السوت الداخلية و مديرية التجارة بمؤسسة فرتيال 1)
(2) Journal d’entreprise, Fertial news, numéro 21, octobre 2011, p p 06-11. 

ترينيداد 
وتوباغو
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الذي يمثل  Gesindusنات، قطارات و بواخر(. استفاد الهيكل من نظام معلومات النقل المختلفة )شاح
محور االرتكاز في إدارة تدفق و تحر  المنتجات، و تغطي عملية توزيع المنتجات النهائية كافة التراب 
الوطني من خالل نقل هذه المنتجات عن طريق الشاحنات و القطارات بمعدل شحنتين الى ثالث في 

   طن لكل شحنة. 650عربة( بما يعادل  16الى  13ع )األسبو 
 :هيكل التعبئة (Structure Ensachage)  يهتم هيكل التعبئة بكافة النشاطات المرتبطة بشروط تعبئة

طن في اليوم و للخط الواحد.  200األسمدة، و يتكون من خمسة خطوط )فالت للوزن و التعبئة( بقدرة 
تم وضع برنامج لتحسين شروط التعبئة و النوعية الفيزيائية و الكيميائية للمنتجات،  2005منذ سنة 

 كما استهدف هذا البرنامج أيضا زيادة قدرة التعبئة إلشباع حاجات الزبائن. 
  :هيكل الميناء(Structure Port)  يلعب هذا الهيكل دور مهم في تامين عمليات تصدير المنتجات

تفريغ المادة األولية )الطلبة و السائلة(، و تقدر قدرة استيعاب مستودعات التخزين  النهائية و استقبال و
طن للمنتجات السائلة. و لتحسين نشاطات الشحن  8000طن للمنتجات الصلبة و  35000بحوالي 

و التفريغ سجلت استثمارات في المخطط السنوي لجعل هذا الهيكل اكثر أداء خاصة فيما يتعلق 
 أمن التجهيزات و األشخاص.   بالمردودية،

  :هيكل االمداد(Structure Logistique)  ،إليجاد تكامل حقيقي بين مردودية المناولة و هيكل االمداد
تحويل أنشطة االمداد و التسويق التابعة لمديرية السوت  2010ارتأت المديرية العامة في شهر اوت 

ة داد بعمليات نقل المنتجات المباعة لتقليص مدة و تكلفالداخلي الى مديرية المناولة، و يهتم هيكل االم
 تخزينها و نقلها الى اقصى حد ممكن. 

 :هيكل المنتجات الصلبة و السائلة (Structure Produits Solides-Liquides)  يكل  هذا الهيكل
بمتابعة و تخزين المواد األولية و المنتجات النهائية مع وضعها في احسن الظروف للحفاظ على 

 نوعيتها طيلة مدة التخزين، و فيما يخص تخزين منتجات و المواد السائلة. 
   
المصنع  ج لمشترياتيمكن استنتاج بأن مديرية المناولة بهياكلها الخمسة توفر عمال جيدا في وحدة االنتا   

بمؤسسة فرتيال و كذا توزيع منتجاتها. هياكل المديرية السالفة الذكر تشكل مرتكزا في جميع مراحل اإلنتاج و 
                                                             

  ذه ه لقد أدرجت مديرية المناولة في مخططها االستثماري انجاز موق  خاص بالسيارات و الشاحنات يتمتع بكل أنواع الرفاهية التي نجدها في مثل
طني و الممكنة خاصة اثناء حضور عناصر الدر  ال التأخيراالشكال من الفضاءات، و خصص الستقبال الشاحنات المحملة بالبضائع بما يجنب كل أنواع 

 شاحنة نقل، و مكتب للحراسة مجهز لتسهيل عملية المراقبة و التعرف على السائقين و ألربعينالمكلفين بحماية المنتجات المسوقة، و يتسع هذا الفضاء 
  شاحناتهم.
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التسويق. من تفريغ السفينة نقل المواد الخام الى المصنع، عملية التعبئة و التخزين و تنظيم الرحالت...هذه 
( تعد القلب النابض للمصنع، بفضل تموقعها في manutentionناولة )الهياكل دائما حشدت في وئام تام. فالم

الجهاز العام فهي تضمن التنسيق و يخلق تأزرا كبيرا ما بين المديريات األخرى. تعزيز دور هذه الوحدة لديه 
 ةتكالي  مالية و بشرية. كل المجهودات المبذولة من قبل مؤسسة فرتيال مكنت لها من تحسين الجودة و زياد

 الكمية و تعزيز قدراتها فيما يخص مشتريات زبائنها. حيث ان رضا زبائنها يترجم نجاح استراتيجية المؤسسة.  
   
المنظمة العالمية للتجارة في تعري  النقل بأنه يعتبر محركا رئيسيا للتقدم االقتصادي به من خالل ما جاءت    

ة تسيير سلسلة التموين و النقل يعتبر عنصرا مهما خاص و االجتماعي، فإنه من الواضح أن مفهوم النجاعة في
فيما يتعلق بطبيعة نشاط المؤسسة، لهذا السبب فمؤسسة فرتيال شرعت في استثمارات جد هامة لفائدة المنشآت 
 التابعة لمصلحة الخدمات و كذا قسم النقل و التفريغ و التموين المتواجدة بعنابة و المكلفة بإدارة عمليات استيراد
المدخالت و تصدير المنتجات النهائية نحو األسوات الدولية.  و في ظل سيات يتسم بالتنافس الحاد تواجه 
المؤسسات متطلبات جديدة تتعلق بمستوى انتاجيتها و سرعة التنفيذ و نوعية العرض و كذا كيفية تسيير رؤوس 

ملية و تسمح بقياس فعالية السلسلة الع األموال. ووعيا منها بهذه الرهانات فقد وضعت مؤسسة فرتيال هياكل
لضمان تطوير منشآتها و دعم سياسات تشجيع السيولة في نقل المواد األولية. ض  الى ذل  تعمل جاهدة 
على ضمان تسيير افضل للمخزون و التموينات فيما يتعلق بالمواد األولية و إيصال المنتجات نحو السوت 

ق المتواصل بين مختل  فرقها نجحت مؤسسة فرتيال في حصد النجاح الدولية، فبفضل مجهوداتها و التنسي
تلو االخر فيما يتعلق باإلنتاج و التصدير. حيث ان قوة أي مؤسسة تكمن جزئيا في قدرتها على تطوير منشآت 
 .للوجستيكية ناجعة و فع الة بما يسمح لها بتحسين انتاجيتها و تقوية تنافسيتها و خلق المزيد من مناصب الشغ

 

  تنافسيةال تهابيئ و عنابة  Fertial: مؤسسة فرتيال لثثاالفرل ال

ن مؤسسددددددداتنا تواجددددددده عددددددددة تحدددددددديات و تغيدددددددرات إفددددددي ظدددددددل اشدددددددتداد المنافسدددددددة فدددددددي العصدددددددر الدددددددراهن فددددددد     
مامهددددا و التكي دددد  مددددع الوضددددع أتتطلددددب منهددددا ضددددمان بقائهددددا و ذلدددد  يددددتم مددددن خددددالل قدددددرتها علددددى الصددددمود 

تواجددددده المنافسدددددة و هددددذا مدددددا يسدددددمى بالقددددددرة نهدددددا أ(، كمددددا la fléxibilitéالددددراهن )هدددددذا مدددددا يسددددمى بالمروندددددة 
(. إن أداء المؤسسددددددة مرهددددددون بقدددددددرتها علددددددى مواجهددددددة، تددددددأثير، la capacité compétitiveالتنافسددددددية )

النفدددددوذ و مقاومدددددة ضدددددغوط بيئتهدددددا التنافسدددددية. فدددددي هدددددذا الصددددددد، الهددددددف الرئيسدددددي لمؤسسدددددة العصدددددر القدددددرن 
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افسدددددية مسدددددتدامة فدددددي سدددددوقها، الشددددديء الدددددذي يقددددداس الواحدددددد و العشدددددرين متمثدددددل فدددددي اسدددددتيالئها علدددددى ميدددددزة تن
 (1)من خالل قدرتها على خلق و توليد األرباح. 

من اجل محاكاة الوضع التنافسي لمؤسسة فرتيال، سيتم محاولة تشخيصها و ذل  باالعتماد على احد أساليب   
 علوم اإلدارة و التسيير و المتمثلة في:

بناءا على نتائج المقابالت التي قمنا بها مع مديري و رؤساء    :لبورترنمورج القوى التنافسية النمس أوال: 
مصالح مختلفة في المؤسسة و استنادا على المعلومات المقدمة من طرفهم، حاولنا وضع نموذج للقوى التنافسية 

 تالتي تعد من اهم اسهامات بورتر في مجال محيط المؤسسة، و تندرج هذه القوى تحت عدة تسمياالخمس 
فهنا  من يعتبرها المحيط التنافسي للمؤسسة، و هنا  من يسميها المحيط المباشر أو القريب، كل هذه التسميات 
و بالرغم من اختالفها في الظاهر إال أن مضمونها و الهدف منها يبقى واحد و هو محاولة التعرف على القوى 

راتيجية اعمالها و مردوديتها بشكل كبير، و بناء االستالقريبة ذات العالقة المباشرة بالمؤسسة، و التي تؤثر على 
 (2)المالئمة لقواعد المنافسة في السوت. و يمكن التطرت اليها كما يلي: 

: إن الكثافة التنافسية تمثل مركز نموذج بورتر للقوى (l’intensité concurrentielle) حدي المنافسة .1.1
ربعة األخرى، التي سيتم ذكرها الحقا، فالمؤسسة يجب عليها التنافسية، ألنها تشير الى القاء القوى األ

التعرف على شروط المنافسة في السوت و كذا منافسيها عن طريق تحديد العوامل التي تؤثر في حدة 
المنافسة بين المؤسسات. فنقاط الضع  عند المنافسين تمثل فرصة للمؤسسة كما أن التهديد الذي يواجه 

ات ن مؤسسة فرتيال تعتبر الرائدة في مجال المخصبإ نتيجة لنقاط قوة لدى المنافس. الإهذه األخيرة ما هو 
قم الجدول ر الزراعية و ذل  على المستوى الوطني و لكن على المستوى الدولي فلها عدة منافسين و 

(IV.05)  السال  الذكر يب ين لنا بأن البلدان المستوردة و المصدرة لمادة االمونيا  تمثل منافسي الجزائر
في السوت العالمية  و يمكن ذكرها : الهند، بلجيكا، المانيا، تركيا، إندونيسيا، المغرب، تونس، مصر، 

 سوريا، أوكرانيا، روسيا، كندا، الواليات المتحدة االمريكية،...الخ(.

                                                             

 .2015 ماي  13بتاريخ  محمد فوزي بوشلوخالسيد  أساليب و نظم اإلعالم اآلي معلومات مستقاة من خالل المقابلة التي تمت مع مدير (1)
  اطار تحليلى يعد فالنموذج  بيئة تنافسية القوى فيو تشخيص  للمساعدة في تحديد هذا النموذج يهدف، التنافسية للشركة البيئة لتحليل أداة استراتيجية هو

وهذه األداة  .السوت  للمميزات التنافسية والعالقة المتبادلة معاستخدام هذا اإلطار كأداة تحليل  يستخدم في تقييم استراتيجيات األعمال واألسوات. ويمكن
قوى فالبد من ذه الويعتمد هذا التحليل على أنه إذا تغيرت إحدى ه.  تقارن محيط العمل أو بيئة العمل الداخلية مع البيئة الخارجية على نطاقها األوسع

محاكاة تغيير هذه القوى الخمسة وما قد يترتب عليها في محيط  . ليس فقط ولكن أيًضا استخدمها فيبأدائهاتقييم المؤسسة وسوت العمل المرتبط  اعادة
 المفاجئ في مجريات العمل.والتغيير  المحيطة. وتعد هذه الطريقة إحدى الطريق الذكية للتخطيط ضد مخاطر سوت العمل العمل واألسوات

ت و ( معلومات مستقاة من خالل وثائق داخلية بمؤسسة فرتيال إضافة الى المقابالت التي تمت مع العديد من رؤساء و مديري المؤسسة )مدير الس2)
 الداخلي، مدير السوت الخارجي، مدير مديرية التجارة(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
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يتمثل المنافسون  (la menace des nouveaux entrants) : المنافسو  المحتملو  )التهديد( .1.1
المحتملون في المؤسسات الراغبة في دخول السوت الجزائرية للمخصبات الزراعية، و في اطار انضمام 

متوسطية التي ستؤدي الى خفض الحواجز  وروالجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة و االتفاقيات األ
مام دخول مؤسسات أخرى للصناعة. ال يقتصر التهديد الذي يمكن أن تتعرض أالجمركية ما سيفتح المجال 

 نما يمتد ليشتمل التهديد الناتج عن إمكانية دخول مؤسساتإله المؤسسة على المنافسين الحاليين فقط، و 
ادة ما يترتب عن دخول هذه المؤسسات زيادة الطاقة اإلنتاجية و جديدة منافسة الى نفس الصناعة، و ع

الرغبة في الحصول على حصة معينة من السوت و حجم مالئم من الموارد، و بالتالي فهم يمثلون تهديدا 
فرتيال،  منافسا قويا لمؤسسةل سمدة  "سورفيرت الجزائر"مركب للمؤسسات القائمة. و في هذا الصدد يمثل 

لإلنشاء والصناعة بإدارة أعمال المقاوالت  أوراسكوم كما تقوم شركة، ي اإلنتاج التجاري شرع فحيث 
ا عالية األلمانية بتوفير تكنولوجي "أودا"وبخاصة األعمال الهندسية والمشتريات والبناء، فيما تقوم شركة 

المستوى للمصنع. وكانت الشركة قد بدأت أعمال تشغيل الخط األول باإلضافة إلى أعمال التشغيل التجريبي 
بالشراكة  2006، وبلغت قيمة مجمع األسمدة الذي شرع في إنجازه منذ 2013للخط الثاني في جويلية 
ر، وتعتزم أوراسكوم إنفات أكثر من مليار دوالر لشراء شركات مليون دوال 746بين أوراسكوم وسوناطرا  

من المتوقع أن هذه المعلومات تجعل مؤسسة فرتيال تدت ناقوس الخطر  .ل سمدة في األسوات الناشئة
وتجهز نفسها لمواجهة هذا "المنافس"، الذي يمتل  التكنولوجيا الحديثة القادرة على قلب كل الموازين. كما 

ركة "سورفيرت الجزائر" بشراء شركات األسمدة في األسوات الناشئة، قد يمثل تهديدا حقيقيا أن تصريح ش
 لمؤسسة فرتيال ويحد من حضورها في األسوات العالمية. 

ليها إ: إن القوة األخرى التي تطرت (la menace des produits de substitution) المنتجات البديلة .3.1
بورتر في نموذجه هي المنتجات البديلة و التي يمكنها من خالل المنافسة الممارسة على المنتجات 
المتاحة، تهديد النجاح االستراتيجي للمؤسسة. هذه القوة تعتبر قوة حية دائما ألنها تمثل قلب النظام فهي 

قل أو أداء أت جديدة تتميز بتكالي  و بإحالل المنتجات الموجودة حاليا بمنتجاأالقوة التي تسمح بتعويض 
فرتيال  ؤسسةن أسعار منتجات مأن تشكل تهديدا كبيرا كون أوظائ  جديدة و يمكن لهذه المنتجات 

 أقسام بعض ارتفاعبسبب  الواحدة بالوحدة الخاصة اإلنتاج تكالي  ارتفاعى لإ نظربال وهذا، مرتفعة
يبقى السعر نقطة . و مستوردة هاباعتبار  اإلنتاج في المستخدمة األولية المادة في والمتمثلة المتغيرة التكالي 

 رتيالفأسعار أغلب المواد التي تنتجها مؤسسة  أنى لإللمراجعة نظرا  في العقد قابال امفتوحة أو بند
  وغالبا ما تكون الكميات المتفق عليها هي كميات كبيرة. ،خاضعة لعالقات وقواعد عالمية متفق عليها



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 266 - 
 

: و تعتمد على عدد (le pouvoir de négociation des fournisseurs) وي التفاوضية للموردو  الق .4.1
من خصائص و موق  السوت الذي يتعاملون معه، و على أهمية العالقة لمبيعاتهم في الصناعة و 

بالنسبة ية مرا بالغ األهمأمقارنتها باألعمال الكلية للمؤسسة. فتحليل الموق  التنافسي للسوت يعتبر 
 ,sonalgazعموما فمؤسسة فرتيال تتعامل مع نفس الموردين و خاصة على المستوى الوطني ) للموردين.

seata  ،ما عن موردي المواد األولية و الموجودين على أ( و هؤالء ال يمكن تغييرهم ألنه ليس هنا  بديل
مر الذي غيير الدائم و البحث المستالصعيد الدولي فيتم التعامل مع نفس األطراف لمدة كعينة لتجنب الت

( و هي مؤسسات ذات شهرة عالمية kemira, YERهمهم يمكن ذكر )أ يهدر الوقت، الجهد و المال و من 
 نتاج المخصبات الزراعية و األسمدة اآزوتية.إمتخصصة في توريد المواد األولية التي تدخل في 

يظهر تأثير الزبائن على : (le pouvoir de négociation des clients) القوي التفاوضية للزبائ  .5.1
المؤسسة في تفاوضهم من اجل تدنية األسعار، و لمؤسسة فرتيال العديد من الزبائن و التي يمكن تصنيفهم 
الى زبائن على المستوى الوطني )الفالحين الكبار، بائعي الجملة للمواد المخصبة، مؤسسات الدولة متمثلة 

( و زبائن على المستوى الدولي )اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، المغرب، OAICاونيات الفالحية في اتحادية التع
 ايرلندا، البرازيل، الواليات المتحدة االمريكية، بلجيكا، كوبا، بريطانيا، اليونان، تونس، أبو ظبي، ...الخ(.

 
ها من صناعة ن و تختل  تأثيراتإن مختل  القوى التنافسية سالفة الذكر ليست ثابتة بل تتغير عبر الزم   

ألخرى لذا يجب على مؤسسة فرتيال أن تعمل دائما على مالحظة هذه القوى و تحليلها و اسقاط النتائج على 
 مختل  مكونات استراتيجيتها. 

   

يعتبر هذا األسلوب من أفضل األساليب لبناء استراتيجيات : ( SWOTالتشنيص االستراتيجي )تحليلثانيا: 
 المدى، وخطط قصيرة المدى( وخطط األعمال؛ للوصول إلى األهداف المرجوة لنجاح األعمال )خطط طويلة

 –نقاط الضع   –نقاط القوة ) ة، وذل  بتحليل الوضع الداخلي والخارجي من خالل البنود األربعةؤسسالم
 ( و التي سيتم عرضها فيما يلي: التهديدات –الفرص 

و يقصد به عملية فحص و تحليل العوامل الخاصة  ( Diagnostique Interne)التشنيص الدانلي:  .1
بوظائ  و أنشطة المؤسسة، و كذل  الكفاءات التي تتوفر عليها. فالتشخيص هنا يعني عملية  تحليل 

                                                             
  والتهديدات لدى الشركة ووضعها موضع الدراسة والتحليل، حيث يعتمد على فكرة بديهية وهي النظر والفرص  هو أسلوب تحليلي لمعرفة نقاط القوة والضع
إلى نقاط الضع  والتهديدات التي تتعرض لها الشركة، ومن ثم  ومن ثم تفعيلها ودعمها وتطويرها، والنظر .مصادر القوة والفرص المتاحة لدى الشركة إلى

 .الممكن تفاديها كلياً  يل من تأثيرها أو االبتعاد عن مصادر التهديد إذا لم يكن منالضع  أو التقل القضاء على نقاط



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 267 - 
 

ل نشطة االستراتيجية الخاصة بالمؤسسة كل على حده، لتحديد نقاط القوة و الضع  الداخلية، و 
 منافسين، و ذل  لتقدير الموقع النسبي للتوجه المثالي وفق الشروط التنافسية.مقارنتها مع ال

و أي ميزة قد تمتلكها أو مهارة أنها كل مورد أو التي تعرف على ( Forces)نقاط القوي:  .1.1
و أو اشباع احتياجات و رغبات األسوات التي تقوم بخدمتها أالمؤسسة في مواجهة المنافسين 

  يمكن ذكر نقاط القوة بمؤسسة فرتيال كما يلي:تعتزم خدمتها. و 
تموين محلي من مواد أولية أساسية متمثلة في الغاز الطبيعي و الفوسفات و بأسعار جيدة إلنتاج و  -

 ؛مونيا تصنيع األسمدة و األ
 عائداتيرادات و إ وتوليد ةوطنيطلب السوت ال علىبشكل كبير  لالستجابة هامة إنتاج إمكانية -

 نشاط التصدير؛ خاللمن  كبيرة
 معدالت نمو مرتفعة في السوت الوطنية؛ -
 سمدة و مشتقاتها؛مد في مجال تصنيع، توزيع و تصدير األخبرتها الطويلة األ -
 ؛(CRM)دارتها لعالقات الزبائن إ -
 تواجدها على مستوى التراب الوطني؛ -
 توفر تشكيلة واسعة من المنتوجات المشتقة؛ -
 قل.أتوسيع القدرات بتكالي   -

 

 ن تقوم بهأو ما ال يمكنها أالمؤسسة  هليإو هي كل ما تفتقر ( Faiblesses)نقاط الضعف:  .2.1
و الوضع الذي يسبب عائقا للمؤسسة، و يمكن ذكرها في أو الحالة أ( باآخرينبصورة جيدة )مقارنة 

 النقاط االتية:
 ؛والتشغيلية التكالي  االستثماريةارتفاع  -
 ؛)العبء اإلداري  تلوث المياه، / التيار الكهربائيانقطاع ( للتشغيل بيئة صعبة  -
 ؛هاتأهيلإعادة  دون بالمؤسسة  بعض الوحداتقدم  -
 .اإلنتاج ارتفاع تكالي  يؤدي الى مما األسمدة إلنتاجمن ثالثة سلع أساسية  سلعتين استيراد -

فهو عملية استكشاف و فحص العوامل و المتغيرات   ( Diagnostique Externe) التشنيص النارجي: .2
االقتصادية، التكنولوجية، السياسية، االجتماعية و الثقافية و قوة المنافسة، و ذل  من اجل تحديد الفرص 
و التهديدات الموجودة في محيط المؤسسة و معرفة مصادر و مكونات هذه الفرص و التهديدات من 
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جزاء فرعية و فهم عالقات التأثير و التأقلم فيما بينها من جهة و بين أخالل تجزئتها الى عناصر، أو 
 (1) خرى.أعمال من جهة مؤسسة األ

ذا ما تم إحداث الظاهرة في بيئة المؤسسة التي هي تل  األ: (Opportunités)الفرص .1.2
اغتنامها ستؤدي الى أداء اقتصادي طبيعي، و هي مواق  في البيئة التي قد تساعد المؤسسة 

 مؤسسة فرتيال متمثلة في: تو تفوقها. و الفرص التي واجهألبلوغ أهدافها 
 ؛)رالتصدي التوزيع و، اإلنتاج)في مجال  الشراكة -
 ؛األسمدةاستعمال  نمو معدل ارتفاع  -
 .في صالح المؤسسة الحكومة التي تضع الحوافز التدابير و -

و الظواهر في بيئة المؤسسة التي تمثل صعوبة أحداث هي األ : و(Menaces) التهديدات .2.2
و على األقل المحافظة عليه، و هي معطيات البيئة ألتحقيق مستوى أداء اقتصادي حسن 

و التهديدات التي واجهتها  (2) مام المؤسسة للوصول الى أهدافها.أالخارجية التي تسبب صعوبة 
 تية:مؤسسة فرتيال يمكن ذكرها في النقاط اآ

 ؛) ...السعر، وقع،تمال(فيما يتعلق  الوطنية منافسةال -
 ؛المعاييرو األنظمة  -
 البيئية؛ المطالبات  -
 ؛ةوطنيفي السوت ال شديدةمنافسة  ؤدي إلىالتي ت الحواجز الجمركية لغاءإ -
 .ةوطنيالسوت الفي  األسمدة بعض بيع منع -

 

يمكن مالحظة من خالل تحليلنا للوضعية الداخلية و الخارجية للمؤسسة المبحوثة بأن التشخيص      
يعتمد على مدخلين متكاملين: التشخيص الداخلي و الخارجي لمحيطها، و يرجع هذا التحليل  ياالستراتيج

ى ن التشخيصين مستقلين، بل يقودنا الأ ينها نظام مفتوح على المحيط. و هذا ال يعنألتصور المؤسسة ب
ذا إنهما طرفين مرتبطين جدا من الناحية االستراتيجية، فالتشخيص الداخلي للمؤسسة ليس له معنى أالتفكير ب

كان بمعزل عن المنافسة كما ال يستطيع القيام بتشخيص خارجي لمحيط المؤسسة دون توفر معلومات حول 
تاج ة القول فتحليلنا للوضعية الحالية لمؤسسة فرتيال فيما سبق أدى بنا الى استنو التشخيص الداخلي لها. و صف

                                                             

 .65، دار اليازوردي للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ص اإلداري االستراتيجية(: 2002( سعد غالب ياسين، )1)
، مكتبددددددة دار الثقافددددددة، األردن، عمددددددان، المفرررررراهيم و العمليرررررراتاإلداري االسررررررتراتيجية: المرررررردانل و (: 2010( نعمددددددة عبدددددداس خضددددددير الخفدددددداجي، )2) 

 . 166-156ص ص 
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أنها تحتل مركز ريادي و لكن هذا المركز يعد ضعي  نوعا ما و ذل  راجع لنقاط الضع  التي بها و كذا 
من القطاع  نالتهديدات التي تواجهها، لذل  وجب عليها رفع تحدي المنافسة الوطنية )بما في ذل  من مستوردي

ن مؤسسة فرتيال تواجه تهديدات خطيرة )ناتجة أساسا من أ. كما (جودة/تكالي )د الخاص( و ضمان توازن جي  
تمس بموقعها التنافسي  المنافسة الغير المشروعة و العادلة في مجال االستيراد/التوزيع داخل السوت الوطنية(

 ددها معايير و أنظمة.  في السوت األسمدة )الوطنية( هذه األخيرة التي تح
فمن خالل تحليلنا و باالعتماد على الوثائق الداخلية بمؤسسة فرتيال يمكن التوصل الى أن ذات المؤسسة     

العصر الراهن، و لمواجهة الوضع الراهن و الحفاظ على مكانتها  تتواجه منافسة حادة خاصة في ظل تحديا
جودة نها أضحت تعتمد على نظام إدارة الأركيز استراتيجيتها حيث و استدامة الريادية قررت فرتيال إعادة و ت

SMQ (Ce système est basé sur la norme internationale ISO 9001 v 2008)  أين طبقت إجراءات سمحت
بإثبات قدرتها على توفير باستمرار منتوجات مطابقة لمتطلبات و رغبات الزبائن و كذا لمتطلبات قانونية و 
تنظيمية معمول بها. ضمن هذا التوجه، اتخذت مؤسسة فرتيال تدابير اعتمدت على التوجهات االستراتيجية 

 :    الذكر التالية
 ؛تنافسيةو  سوت حرةمتطلبات ل مكي فة منظمة تصميم -
 ؛يةحصتها السوق الحفاظ علىو  من خالل زيادة على الصعيد الوطني موقعها الريادي ترسيخ -
 ؛جديدة ل سمدة صيغ و تصميم البحث والتطوير سياسةتطبيق من خالل  اإلنتاج نطات تنويع -
 االعتماد على اليقظة التكنولوجية؛  -
  ؛األمونيا و األسمدةتطوير صناعة تعزيز و   -
 دوليا؛ مشهورة مع مختبرات في مشاريع تشار  الشراكة تطوير -
 وطنية ال السوت  احتياجات، لتلبية المتاحة لها الماليةو  المادية الموارد، البشريةالوسائل تسيير و  استغالل -

 ؛ةالدولي و
 .البيئة الخارجية نحو موجه المعلومات كنظاماليقظة  تعزيز دور -
 

المعايير التي يمكن  .من الصعب أن نعرف على وجه اليقين ظهور سوت األسمدة :عوامل النجاح الرئيسية
ذل ، وبالنظر  ومع .السوت وليس بعد واضحة المعالم أو مفهومةة في هذا مؤسسالعثور عليها في استدامة ال

هذا القطاع، ويجب أن تبقى بعض النقاط  إلى االتجاه الذي لوحظ في العديد من الدراسات المستقبلية في
                                                             

   :لالستزادة حول الموضوع يمكن االطالع على الموقع االلكتروني التالي www.tradmap.org 

http://www.tradmap.org/
http://www.tradmap.org/
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 مستدام على المستوى  يبالمهارات والموارد الالزمة لضمان موق  دفاع الرئيسية في االعتبار فيما يتعلق
القات ع في ادارةفي المقام األول إلى إضفاء الطابع الشخصي الشديد  ترتبط هذه المهارات .دوليالوطني وال
  .أمر ضروري  يعدكبيرة للبيئة القانونية الستجابة الا، و في المقام الثاني الى والتمكن من التقنية الزبائن

 :فرتيالمؤسسة ويمكن أن نذكر ما يلي في مفتاح النجاح ل
 ة؛العالمات التجاري إدرا  -
 ؛سياسة التسعير والتكنولوجيات؛ القدرة على إدارة عالقات العمالء )سياسة الوالء وغيرها(؛ -
 ؛الخدمات اللوجستية الداخلية موقع التوزيع / الشبكة؛ -
   .خدمات ذات الصلةعلى الالقدرة على تقديم المشورة والتنقيب  -

 

 إجراءات الدراسة الميدانية  المبحث الرابع:

يه، تمهيدا الواقع كما هو عللتحقيق أهداف دراستنا، فقد اعتمدنا على سلسلة من اإلجراءات العملية لتقصي      
إلخضاع كل استدالل ووضعه على مح  االختبار، حيث تشكل هذه اإلجراءات في أساسها ما يسمى بمنهج 

يسمح بدراسة طرت العمل، التفكير و اإلحساس لدى مجموعة من األفراد... و البحث الميداني. كون أنه: "

 (1)". زء أو عينة من مجموع هؤالء األفرادالذي يتم عن طريق االستعانة بالمعاينة بانتقاء ج
 

 : منهج الدراسة الميدانيةالمطلب األول

تعتبر منهج الدراسة و إجراءاتها محورا رئيسيا يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة، و عن       
فسيرها اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تطريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل 

 في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوعها، و بالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
كن من التعمق وفهم مختل  جوانب الموضوع م  هذه األخيرة التي ت دراسة حالةعلى منهج  الباحثة اعتمدت    

لبحث اا على منهجية هاعتماد ت الميدانية للمؤسسة محل الدراسة، إضافة إلىوكش  أبعاده من خالل الزيارا
في بداية األمر كون هذا النوع من المناهج العلمية يستكش  لنا المواق  و السلو  و الخبرات  العلمي النوعي

امة بالمديرية العة التي تمت مع مديري و رؤساء أقسام و العاملين المالحظة والمقابلمن خالل عدة طرت منها 
 قصد دراسة واقع نظام الذكاء مع دراسة وتحليل مختل  الوثائق والبيانات والمعطيات الفعلية للمؤسسة

                                                             

، دار القصددددددبة للنشددددددر، تعريددددددب بوزيددددددد اإلنسررررررانية، ترررررردريبات علميررررررةمنهجيررررررة البحررررررث العلمرررررري فرررررري العلرررررروم (: 1996مددددددوريس انجددددددرس، ) (1)
 .106صحراوي، الجزائر،  ص 
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الذي  البحث الكمي. كما تم اللجوء في هذا الصدد إلى منهجية Fertialاالقتصادي بمؤسسة فرتيال عنابة 
ا لتدعيم و تصنيفات أو رسوم بيانية، و كل هذأئات يتطلب بيانات رقمية و ترتيبية سواء على شكل جداول أو ف

دراستنا و تشخيص الوضعية التنافسية لمؤسسة فرتيال عنابة. المناهج العلمية المعتمدة في دراستنا التطبيقية 
 تعد المالئمة لدراسة المفاهيم الحديثة النشأة كما هو الحال فيما يخص نظام الذكاء االقتصادي.

 

 

 ت الدراسة الميدانيةالفرل األول: أدوا
بناءا على طبيعة البيانات التي يراد جمعها و على المنهج المتبع في دراستنا، ارتأينا أن األداة األكثر       

 كما تم ،ذل  لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة االستبانةمالئمة لتحقيق أهداف الدراسة متمثلة في 
التي تعد إحدى الوسائل المهمة في جمع البيانات التي يصعب الحصول عليها حيث  المالحظةاالعتماد على 

اعتمدنا على المالحظة البسيطة و هي مالحظة غير موجهة للظواهر و تحدث تلقائيا بدون أن تخضع ألي 
فقد تم لكن المالحظة كأداة منهجية ال تكفي وحدها في الدراسات العلمية، لذا  (1)نوع من الضبط العلمي. 

و إطارات ذوي  المبحوثة ةالمؤسساإلدارات ب مع بعض مديري  التي تمت المقابلةأداة  االعتماد على
 االختصاص بموضوع الدراسة حيث دامت مدة المقابلة أكثر من ساعة و نص . 

ا هوالمقابلة كأداة بحث تخضع في استخدامها إلى شروط علمية حيث تتطلب خطة معينة يقوم الباحث في     
لمقابلة ابضبط طبيعة المعلومات والبيانات المراد جمعها من أصحابها وفق خطوات معينة، فقد اعتمدنا على 

بهدف التعرف على بعض الجوانب المهمة التي تساعدنا في تحديد إشكالية البحث، مستخدمين  غير المقننة
بذل  أسلوب األسئلة العامة بطريقة حرة وغير موجهة، وهذا انطالقا من المعلومات التي تحصلنا عليها من 

نقاط إثارة العديد من ال القراءات التي قمنا بها حول الموضوع، وكذل  األفكار التي دارت في أذهاننا، من أجل
  واألبعاد وهذا النوع من األسئلة هو المناسب في جعل المبحوث يسترسل في الكالم إلعطاء مزيد من المعلومات.

صمم ت الباحثة استبانة متخصصة بغرض الحصول على البيانات األولية المتعلقة بمشكلة الدراسة،  و      
قصد ترميز و إدخال البيانات الى الحاسب  ذو الخمس نقاط (Ordinal scale)قد تم استخدام القياس الترتيبي 

                                                             

الطبعددددددة الثالثددددددة، دار وائددددددل للنشددددددر و  أسرررررراليب البحررررررث العلمرررررري فرررررري العلرررررروم االجتماعيررررررة و اإلنسررررررانية،(: 2002فدددددوزي غرايبددددددة و فخددددددرون، ) (1)
 .33التوزيع، األردن، ص 

  تتكدددددون المقابلدددددة فدددددي أبسدددددط صدددددورها مدددددن مجموعدددددة مدددددن األسدددددئلة التدددددي يقدددددوم الباحدددددث بإعددددددادها وطرحهدددددا علدددددى الشدددددخص موضدددددوع البحدددددث وجهدددددا
كمددددا تعتبدددددر المقابلدددددة إحدددددى وسدددددائل االتصددددال الشخصدددددية المباشدددددرة والمهمددددة، فهدددددي عبدددددارة  لوجدددده، ويقدددددوم الباحددددث بتسدددددجيل اإلجابدددددات عليهددددا بنفسددددده.

. و لالسددددتزادة حددددول الموضددددوع كثددددر يدددددور بيددددنهم حددددديث أو نقدددداش حددددول موضددددوع أو مسددددألة معينددددة لتحقيددددق غددددرض معددددين"عددددن "لقدددداء بددددين اثنددددين أو أ
 .228، مؤسسة الورات، األردن،  ص مناهج البحث العلمي: ( 2006، )سعيد التل وفخرون يمكن االطالع على المرجع التالي:  
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و  (1)و ذل  باللجوء إلى سلم ليكرت الخماسي لقياس مدى التوافق و التي تقع بين غير موافق تماما  اآلي 
هذا السلم الترتيبي يحدد  (IV.13) الشيء الذي سيتم توضيحه الحقا من خالل الجدول رقم (5)موافق تماما 

موجهة ألفراد عتبة الدراسة قصد تعريفهم بالدراسة  ة، و شملت االستبانة على رسالةفقر اإلجابات المحتملة لكل 
عدم توافر تواجه مستجدات العصر الراهن. و ذل  لو أهميتها للمؤسسة االقتصادية العاملة في بيئة تنافسية التي 

المعلومات األساسية المرتبطة بالموضوع كبيانات منشورة، إضافة إلى صعوبة الحصول عليها عن طريق 
المالحظة، و عليه فقد تم انجاز استبانة الدراسة باالعتماد على الدراسات التي  أداة المقابالت الشخصية و

 .دوليا قتصادي و تنافسية المؤسسةتناولت موضوع الذكاء اال

ساعد المنهج الوصفي التحليلي الذي استخدم في الجانب النظري على تحديد متغيرات الدراسة التطبيقية،    
 مما ساهم في تطوير قائمة االستبيان و فيما يلي توضيحا ألهم محاوره: 

 هدمدى تطبيق أبعا يقيس هذا المحور باالطالع على واقع نظام الذكاء االقتصادي و يهتماألول:  جزءال 

يث ح و ذل  من وجهة نظر عينة أفراد الدراسة بالنظامرفة مدى اهتمامها قصد مع بالمؤسسة محل الدراسة

 .محاور 3ة موزعة على فقر  22تضمن 

 و تضدددددمن  علدددددى المسدددددتوى الددددددوليالتنافسدددددية للمؤسسدددددة  لوضدددددعيةتشدددددخيص الخصدددددص الثررررراني:  جرررررزءال

 .ةفقر   26

 منصب الوظيفي، ال العمر، المؤهل العلمي،الجنس، الدراسة ) يتعلق بالبيانات الديمغرافية لعينةالثالث: جزء ال

 (.سنوات االقدمية

 و اتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء االستبانة و يمكن ذكرها كما يلي:

بالموضوع، و االستفادة منها في بناء االطالع على أدبيات الدراسة و الدراسات السابقة ذات الصلة  -
 االستبانة و صياغة فقراتها؛

استشارة عددا من أساتذة الجامعات الجزائرية و األجنبية و المشرفين اإلداريين في تحديد أبعاد االستبانة و  -
 صياغة فقراتها؛

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها و تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال؛ -
 فقرة؛ 65صميم االستبانة في صورتها األولية حيث تكونت من ثالثة أجزاء و شملت تم ت -
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مين من أعضاء هيئة التدريس  -   (08ين رقم )الملحق انظر)تم عرض االستبانة على مجموعة من المحك 

، و في ضوء فراء المحكمين تم األخذ بعين االعتبار مالحظاتهم القي مة و تعديل بعض فقراتها ((09)و
( 11و )  (10رقم )  ينفقرة و هي موضحة في الملحق 48تشمل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية ل

 .(العربية و الفرنسية لغتين )على التوالي ب

 مجتمع الدراسة الثاني:الفرل 
يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي تدرس من قبل الباحث، و بذل  فإن مجتمع الدراسة      

كما يصطلح عليه أيضا اسم المجتمع االحصائي هو جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون مشكلة الدراسة. 
statistical population   التي تسمى بالمجتمع و التي سيتم دراستها و جمع المعلومات و أي أن المفردات

ح لمجتمع الدراسة و الذي التحديد الواض (1) ألخرى أو من دراسة ألخرى. ةتكون مختلفة من حالالبيانات لها 
يقصد به جميع العناصر أو المفردات التي سيدرسها الباحث أمر ضروري جدا ألنه سيساعده في تحديد 
األسلوب العلمي األمثل لدراسة هذا المجتمع خاصة و أن بعض المشكالت المدروسة أحيانا تغطي مجتمعات 

ة تب على دراسة كل عنصر أو حالة تكالي  باهضكبيرة يصعب دراسة كل عنصر أو حالة فيها، كذل  قد يتر 
و في بعض األحيان يصعب الوصول الى كل عنصر من عناصر الدراسة لسبب يتعذر معها تنفيذ الدراسة، 

أو آخر، كذل  قد تكون دراسة جميع عناصر المجتمع غير مجدية خصوصا إذا كانت هذه العناصر متجانسة 
  نسبيا.

ؤساء ر  راء العامين، إطارات عليا،المدمن  شريحة استهدفت الباحثةدراسة و أهدافها و بناءا على مشكلة ال     
و عدد من اإلطارات ذوي االختصاص بموضوع الدراسة و العاملين بالمديرية العامة لمؤسسة فرتيال  األقسام

Fertial  متواجدين في جميع مديريات المؤسسة. ،164قدر عددهم بدددد و بمصنع عنابة، حيث أنه  
 
 
 
 
 

                                                             

، SPSSسرررراليب البحررررث العلمرررري و تحليررررل البيانررررات باسررررتندام البرنررررامج االحصررررائي منهجيررررة و أ(: 0820، )دالل القاضددددي، محمددددود البيدددداتي( 1) 
 . 17- 18، األردن، عمان، ص ص الحامددار  الطبعة األولى،
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 الفرل الثالث: عينة الدراسة
تعرف العينة على أنها مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة و إجراء الدراسة عليها و 

عينات الدراسة  و بشكل عام تقسم (1) من ثم استخدام تل  النتائج و تعميمها على كامل مجتمع الدراسة األصلي.
 (2) :نذكرهماالى مجموعتين رئيسيتين 

يتم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية بحيث يعطي لكل : probability Sample العينات االحتمالية .1
عنصر من عناصر مجتمع الدراسة فرصة للظهور في العينة مع عدم الضرورة بأن تكون فرصة 

 الظهور تكون لكل عنصر معروفة و محددة سابقا. الظهور متساوية لكل عنصر، إال أن فرصة
اختيار أفراد العينة بشكل غير و فيها يتم  : non- probability Sampleحتمالية الالعينات غير ا  .2

عينة منها م ألسبابعشوائي و بحيث يتم مقدما استثناء بعض عناصر الدراسة من الظهور في العينة 
المطلوبة للدراسة لدى تل  العناصر، أو الستحالة الوصول لتل  العناصر، أو عدم توافر المعلومات 

تكلفة الحصول على المعلومات المطلوبة فيما إذا تم اختيار العينة بشكل عشوائي باإلضافة  الرتفاع 
 أهم العينات غير االحتمالية: الى كبر حجم مفردات مجتمع الدراسة. و من 

: في هذا النوع من العينات يعطى لعناصر مجتمع  convenience sample العينة المالئمة .2.3
األصلي حرية االختيار في المشاركة في الدراسة و ال يكون هنا  تحديد مسبق لمن الدراسة 
ضمن العينة، بل يتم االختيار بناء على أول مجموعة يقابلها الباحث و توافق على سيدخل 

فردات العينة المطلوبة و لكن بشروط محددة المشاركة في الدراسة حيث يختار منها عدد م
 .تضمن تمثيال معقوال لمجتمع الدراسة

تشبه العينات الحصصية الطبقية من حيث المراحل  :Quota Sample العينة الحصصية .2.4
األولى في التحديد حيث يتم تقسيم مجتمع الدراسة األصلي الى فئات أو شرائح ضمن معيار 
 معين ثم يتم بعد ذل  اختيار العدد المطلوب من كل شريحة بشكل يتالءم و ظروف الباحث.

ات المقصودة هي العينات التي يتم العين :Purposive Sample العينة المقصودي أو الهدفية .2.5
انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر بعض الخصائص في أولئ  األفراد 
دون غيرهم، و لكون تل  الخصائص هي من األمور الهامة بالنسبة للدراسة. كما يتم اللجوء 

                                                             

دار  الطبعددددة األولددددى،، منهجيررررة البحررررث العلمرررري فرررري العلرررروم االجتماعيررررة و االداريررررة(: 1120، )أحمددددد عددددارف العسدددداف، محمددددود حسددددين الددددوادي( 1) 
 . 224، األردن، عمان، ص الصفاء

 . 241-232ص ص  ،السابق نفس المرجع، أحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي( 2) 
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لدى فئة محددة من مجتمع الالزمة للدراسة لهذا النوع من العينات في حالة توافر البيانات 
  الدراسة األصلي.

تفرض طبيعة الدراسة على الباحثة انتهاج أسلوب العينات غير االحتمالية، و العينة األنسب لالستخدام     
و تقتضي المعاينة وفق هذا . (Purposive Sample) المقصودة أو الهدفيةفي هذه الحالة متمثلة في العينة 

لغ حجم منها. وقد ب العينة على أساس سهولة ووصول الباحث إليها و جمع البياناتاألسلوب اختيار مفردات 
نسبة تزيد ال ذه، و ه100أي بنسبة تمثيل تقدر بدد  164دددد من مجتمع إحصائي قدر بد 164بدد  عينة دراستنا

 أفراد عينة الدراسة. عدد  و الجدول التالي يبي ن .صائية المطلوبة لنتائج االستقصاءمن الجودة اإلح
 

  عينة الدراسةأفراد توزيع   :IV.06رقم  جدول 
 موظفي مؤسسة فرتيال

 عنابة
 المجمول مصنع عنابة العامةالمديرية 

 52 35 17 إطارات تسيير 

 19 12 07 إطارات عليا

 93 61 32 إطارات وسطى

 164 108 56 المجمول

 من إعداد الباحثةالمصدر: 
 
 
 كما يمكن تمثيل أفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيال عنابة من خالل الشكل التالي:  
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 حسب النسب المئوية توزيعات عينة أفراد الدراسة  :IV.11شكل  رقم 

 
 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 
 

الشكل أعاله يمكن مالحظة بأن أعلى نسبة ألفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيال عنابة متمثلة خالل من      
 عليا، ففئة إطارات  %31,70بنسبة  تسيير، تليها فئة إطارات %56,70الوسطى بنسبة  تفي فئة اإلطارا

 فردا. 164من مجموع عينة الدراسة و التي قدرت بد %31,70% 11.58بنسبة 
 

 الفرل الرابع: انتيار عينة الدراسة
 اختيارنا سيكون مسحا شامال للعينة المستهدفة قصد وص  الظاهرة المدروسة كما هي على أرض الواقع،    
 العلم أن اختيارنا لهذه العينة راجع لالعتبارات التالية:مع 

طبيعة الموضوع و الذي تناول متغيرات بحثية حديثة في مجال اإلدارة و التسيير، و لن يتأتى لنا تفسيرا  -
 منطقيا للعالقة ما بين متغيري الدراسة بعيدا عن العينة المستهدفة؛

على اطالع دائم بكل المستجدات اإلدارية، االقتصادية و كون أن إطارات التسيير و اإلطارات العليا  -
 العلمية،...الخ؛

ال الذي تقوم به هذه الشريحة في تجسيد و ممارسة كل تطور و جديد في المؤسسة  - اعتقادا منا للدور الفع 
    محل الدراسة.

إطارات تسيير
31,70%

إطارات عليا
11.58%

إطارات وسطى
56,70% إطارات تسيير

إطارات عليا

إطارات وسطى
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 بانة الدراسةالفرل النامس: توزيع است
اسدددددتمارة علددددددى أفدددددراد عينددددددة الدراسدددددة و يمكددددددن تمثيدددددل هددددددذا  164تدددددم توزيدددددع بمؤسسددددددة فرتيدددددال عنابددددددة        

 ل اآتي: شكالتوزيع في ال
 

 عنابة  Fertialتوزيعات استبانة الدراسة على أفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيال  :IV.12رقم ل شك 

 
 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 
 

كانت الصالحة منها للتحليل بعد استبعاد االستبانات  و 120منها  استعيدبعد توزيع االستبانة على أفراد العينة 
و يمكن تمثيل عدد  من االستبانات الموزع ة.  91.66أي بمعدل  استبانة 110 غير المكتملة اإلجابة

 االستبانات المسترجعة في الشكل التالي:  
 
 
 
 
 
 

52

19

93

عدد االستبانات الموزعة 

إطارات تسيير إطارات عليا إطارات وسطى
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 Fertialأفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيال  م  المسترجعة الدراسة ستباناتا :IV.13رقم شكل 
 عنابة 

 
 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 
 

 متغيرات و نمورج الدراسة :ادسسالفرل ال
 تتضمن الدراسة المتغيرات الرئيسية و الفرعية التالية الذكر: 

بثالثدددددة ث تدددددم التعبيدددددر عنددددده يدددددحتمثدددددل فدددددي نظدددددام الدددددذكاء االقتصدددددادي، : و المالمتغيرررررر المسرررررتقل الرئيسررررري
 .دراستنا ستبانةفي امحاور 
: و يتمثدددددل فدددددي اليقظدددددة االسدددددتراتيجية و التدددددي تدددددم التعبيدددددر عنهدددددا المتغيرررررر المسرررررتقل الفرعررررري األول -

 في االستبانة.( 1-8بالفقرات )
و المتمثدددددل فدددددي حمايدددددة اإلرث المعرفدددددي و تدددددم التعبيدددددر عنددددده  :الثررررراني الفرعررررريالمتغيرررررر المسرررررتقل  -

 ( في استبانة الدراسة.16-9بالفقرات )
نشددددداط الضدددددغط و التدددددأثير الدددددذي تدددددم التعبيدددددر عنددددده بدددددالفقرات  :الثالرررررث الفرعررررريالمتغيرررررر المسرررررتقل  -

 ( و هي موضحة في استبانة دراستنا.22-17)
الجدددددزء الثددددداني مدددددن  فددددديو يتمثدددددل فدددددي تنافسدددددية المؤسسدددددة دوليدددددا الدددددذي تدددددم التعبيدددددر عنددددده  المتغيرررررر الترررررابع:

 (.23-48الفقرات )و تضمن االستبانة 

30

17

73

عدد االستبانات المسترجعة 

إطارات تسيير إطارات عليا إطارات وسطى
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 :الذي يبين لنا مخطط بحثنا الفرضيالشكل الموالي يمكن تقسيم و تمثيل متغيرات الدراسة في و 

 

 
 

 المقترح : نمورج الدراسةIV.14رقم شكل  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغيرات الديموغرافية
 الجنس

 عمرال
 المؤهل العلمي

 نصب الوظيفيالم
 سنوات االقدمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 

 تابعالمتغير ال المستقل اتالمتغير 

 الركاء االقتصادي

 اليقظة اإلستراتيجية

 حماية اإلرث المعرفي

 و التأثير أنشطة الضغط

 

ة المؤسسة تنافسي
 دوليا

 

 

 

 

المتغيرات 
 المستقلة 
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  أساليب المعالجة اإلحصائية :بعساالفرل ال
      

و المعروف باختصار  Statistical Package For Social Sciences تم استخدام  برنامج  التحليل االحصائي   
(SPSS )،القة تحليل البيانات التي تم تجميعها و توضيح الع قصد تحقيق أهداف الدراسة، اختبار فرضياتها

تحليل لالبرنامج نفسه يعد كأداة هامة و متقدمة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة الدراسة،  اتما بين متغير 
و في كافة نواحي العلوم االجتماعية، و بالطبع ال يعتبر هذا البرنامج األداة الوحيدة  بيانات األبحاث العلمية
في  SPSSل بحاث على الحاسب اآلي، و تقديرا من أهمية برنامج الالزمة اإلحصائية إلجراء التحليالت 

إلحصائية للخروج المجاالت البحث العلمي بكفاية عالية. تستخدم األساليب التحليالت اإلحصائية الالزمة تنفيذ 
بالنتائج و القرارات البد أن يمر في عدة خطوات، أولى هذه الخطوات تحديد المشكلة التي يراد دراستها، و 

بعد ة الثانية و قد تم تحديدها و هي المتغيرات. أما الخطبتحديد هذه المشكلة تكون الركيزة األولى لعلم اإلحصاء 
تحديد المشكلة تكون فهي تحديد أداة جمع البيانات، و بعد تحديد األداة فالخطوة الثالثة هي تحديد العينة التي 

، رابع خطوة متمثلة في ترميز البيانات و تحويلها الى ارقام أو حروف سيتجمع منها البيانات و طرت جمعها
امل معها، ثم إدخال هذه البيانات الى الحاسوب و تجهيزها حتى يسهل إدخالها الى الحاسوب و يسهل التع

 (1) لعملية التحليل االحصائي، و من ثم إجراء التحليالت اإلحصائية حسب أهداف الدراسة المنشودة.
 
اعتمدت الباحثة في ذل  على العديد من األساليب اإلحصائية المستخرجة من برنامج الحزمة اإلحصائية    

 و يمكن ذكر هذه األساليب فيما يلي: (SPSS Version  21.0)للعلوم االجتماعية 

 لمعرفة ثبات االستبانة؛ (Cronbach’s Alpha)اختبار ألفا كرونباخ -
   سدددددددبيرمانلتقددددددددير االتسدددددددات الدددددددداخلي ألداة الدراسدددددددة )الصددددددددت البندددددددائي( تدددددددم حسددددددداب معامدددددددل االرتبددددددداط  -

(Spearman Correlation coefficient )  ي تدددددة و الدرجددددة الكليدددددة للمحدددددور الفقدددددر بدددددين درجددددة كدددددل
 نتمي إليه، ت
لمعرفة معلمية التوزيع االحتمالي لمحاور  Kolmogorov-Smirnov) (سمرنوف -اختبار كولمجوروف -

 الدراسة و الختبار اعتدالية التوزيع اإلحصائي؛

                                                             

، األردن، الددددددددددوراتدار  الطبعدددددددددة األولددددددددددى،، مقدمررررررررررة فرررررررررري االحصرررررررررراء(: 0720، )محمدددددددددد عبددددددددددد العددددددددددالي النعيمدددددددددي، عبددددددددددد الددددددددددرحمن العدددددددددودة( 1) 
 . 16عمان، ص 
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لمعرفة اتجاهات مفردات الدراسة حول كل عبارة من عبارات القياس، و لتحديد درجة الموافقة العامة على  -
قصد تبيان  ب،يرتتو ال معين، تم حساب المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، االوزان النسبية خيار

ل  من ذ عن الفقرات المتعلقة بأجزاء و محاور االستبانة، فراد عينة الدراسةأمدى تركيز و تشتت إجابات 
 ؛المبحوثين إلجاباتحوصلة النتائج أجل 

بين االرتباطية لقياس نوع و درجة العالقة  (Spearman)معامل االرتباط اختبار تحليل االرتباط بحساب  -
 الدراسة؛ متغيرات

 ؛ Test - T اختبار  -
بشكل  ةو قد استخدم قصد قياس التأثير المعنوي للمتغيرات المستقلاختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط  -

 مجتمع في المتغير التابع؛
المتغيرات المستقلة على المتغير  أثرلقياس  (Stepwise)بطريقة اختبار تحليل االنحدار الخطي المتعدد  -

 ؛التابع
الختبار معنوية نموذج االنحدار الخطي البسيط و المتعدد لمعرفة تأثير المتغيرات المستقلة  F-Testاختبار  -

)اليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث المعرفي و نشاط الضغط و التأثير( كل على انفراد و بشكل مجتمع 
 في المتغير التابع )تنافسية المؤسسة دوليا(؛

( لقياس درجة معنوية الفروت في إجابات أفراد عينة One Way ANOVA) األحادي تحليل التبايناختبار  -
 الدراسة؛

و حتدددددددى يكدددددددون مسدددددددتوى الداللدددددددة اإلحصدددددددائية هدددددددو المحددددددد  سدددددددوف نحددددددددد )خدددددددالل هدددددددذه الدراسدددددددة(        
( فأقددددل، باعتبدددداره أقصددددى احتمددددال يسددددمح بدددده للوقددددوع فددددي الخطددددأ %5مسددددتوى الداللددددة المعنويددددة عنددددد نسددددبة )

 األول في مثل هذه الدراسات؛من النوع 
 

 المطلب الثاني: قياس صدق أداي الدراسة و ثباتها 

 باراتعلذل  تم تقنين ال )االستبانة( يعتبر الصدت و الثبات من الخصائص المطلوبة ألداة الدراسة      
 كما يلي: االستبانةاألساسية للتأكد من صدت و ثبات 
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 (Reliability) الفرل األول: صدق أداي الدراسة
بصدت االستبانة التأكد من أنه سوف يقيس ما اعد لقياسه و تحقيق الهدف الذي وضع ألجله، المقصود      

 التأكد من صدت أداة الدراسة من خالل ما يلي:و قد تم 
: تم عرض استبانة الدراسة على ستة محكمين من أساتذة و مهنيين متخصصين في الصدق الظاهري  -أوال 

رائهم بحيث تم استبعاد العبارات غير مالئمة و تم مجال اإلدارة و البحث العلمي، و قد استجابت الباحثة آ
 .بناءا على مقترحاتهم القي مة المقدمة، و بذل  كانت االستبانة في صورتها النهائية إجراء التعديالت المناسبة

احد مقاييس صدت األداة الذي يقيس مدى تحقق  داخلي: يعتبر الصدت الدانليصدق االتساق ال -ثانيا
التسات بحساب االظاهري قامت الباحثة األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، حيث بعد التأكد من الصدت 

كل بين  (Coefficient Corrélation de Spearman ) سبيرماناالرتباط  الداخلي لالستبانة باستخدام معامالت
وضح ة تاليالت األربعة ولاو الجد .فقرة من فقرات االستبانة مع المحور أو الجزء الذي تنتمي اليه هذه الفقرة

 بنوع من التفصيل. ذل 

 للجزء األول الستبانة الدراسة )نظام الركاء االقتصادي( نتائج االتساق الدانلي .1
 األول الستبانة الدراسة محورنتائج االتساق الدانلي لل  .1.1

بين كل فقرة من فقرات المحور األول "اليقظة االستراتيجية" معامل االرتباط  (IV.07)الجدول رقم يوضح       
 α=0,05و الدرجة الكلية للمحور، و الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة احصائيا عند مستوى معنوية 

 و بذل  يعتبر المحور األول من استبانة الدراسة صادقا في قياس ما وضع لقياسه.
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 األول الستبانة الدراسة محورال فقراتل  معامل االرتباط :IV.07رقم جدول 
 سبيرما معامل  المجال

Rho- Spearman 
القيمة 

االحتمالية 
(Sig) 

 المحور األول: اليقظة االستراتيجية
 مع ثقافية و اجتماعية تنافسية، تكنولوجية، قانونية، اقتصادية،: منتظمة بصفة محيطها مراقبة .1

 .الخ... المنافسين، و الممولين الزبائن، سلو  عن االستعالم
0,712 0,000 

 حديدت و عام تقصي طريق عن بالمؤسسة المتعلقة المعوقات و التهديدات الفرص، تشخيص .2
 ص و : محور كل يفصل الذي و المعلومات عن الدقيقة بحوثها مستويات لكل معلومات مخطط

 اجل من المتوفرة الوسائل للتسليم، المحدد التاريخ البحث، عن بالمسؤول التعري  الحاجيات،
 ...بالربح، المنتسب الثقة مستوى  البحث،

0,805 0,000 

 مات،المعلو  قواعد في االشترا  االنترنت، على يقظة: مثل المعلومات جمع أدوات على تتوفر .3
 .المستنبطة االستغراب تقارير المعلومات، رسائل

0,632 0,000 

 ،القانوني الصعيد على المصوات لتحصيل خارجية( خبراء) متخصصة فرت  على االعتماد .4
 .الخ...الجبائي،

0,710 0,000 

 0,000 0,822 .اليقظة خلية: تسمى داخلية اتصال خلية على تتوفر .5
 لوماتالمع تلخيص و وترتيب مراجعة على والحرص المعلومات مصادر لمصداقية تقييم انجاز .6

 .القرارات باتخاذ المتعلقة استراتيجيتها في تضمينها اجل من المحصلة
0, 713 0,000 

 أدوات ستعمالا و( اكسترانت انترانت، االنترنت،) الي اعالم شبكات و الكترونية قاعدة على تتوفر .7
: مثل العصرية األدوات الى الرجوع كذا و( الي اعالم برامج معالجة، جدول) المعلومات تحليل
 .معلوماتها لنشر ذل  و الخ...نشر، قائمة عرض، لوائح داخلية، معطيات قواعد و الرسائل

0,802 0,000 

: طريق نع موظفيها لدى المعلومات تقاسم ثقافة ترسيخ على والحرص للمعلومات الجيد التي قظ .8
 .أفكار اقتراح علبة التقارير، تحرير االجتماعات، تنظيم

0,529 0,000 
 

 0,05تباط دال احصائيا عند مستوى داللة ر اال=α 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 
 الستبانة الدراسة محور الثاني نتائج االتساق الدانلي لل .2.6

 "حماية اإلرث المعرفيبين كل فقرة من فقرات المحور األول "معامل االرتباط  (IV.08)الجدول رقم يوضح     
 α=0,05و الدرجة الكلية للمحور، و الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة احصائيا عند مستوى معنوية 

 و بذل  يعتبر المحور األول من استبانة الدراسة صادقا في قياس ما وضع لقياسه.
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  الستبانة الدراسة ثانيال محورال فقراتل معامل االرتباط :IV.08رقم جدول 
معامل  المجال

 سبيرما 
Rho- 

Spearman 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 المحور الثاني: تأمي  وحماية اإلرث المعرفي
إجراءات األمن الموافقة لحساسية الوثائق: قواعد الترتيب، الترقيم، االستغالل، النشر، تتوفر على  .9

التركيز و تؤمن معطياتها الحساسة و المالية، خاصة المهنية. و تأخذ باإلجراءات المتعلقة بعقد 
 :التامين. كذا تحرص على الوقاية من اخطار القرصنة و/او الوسائل القانونية للملكية الفكرية
التخويل، براءات االختراع، إيداع العالمات، الرسومات، التصاميم، ظرف...الخ و ادخال بنود 

 السرية.

0,541 0,000 

تتوفر على أجهزة ألمن أنظمة معلوماتها مثل: ضد االختالس، االطناب، الترقيم، تسيير قانون  .10
رجوع الى التشفير باإلضافة الى الالدخول، تسيير الكلمات السرية، مراقبة تدفق المعلومات، الحفظ، 
 برامج و وسائل امن: نظام مكافحة التجسس، جدار الحماية.

0,567 0,000 

 0,000 0,587 تتوفر على مساعدة تقنية لمراقبة تسيير و تدقيق نظامها. .11
 0,000 0,712 اللجوء الى مستشارين خارجيين فيما يتعلق باألمن االعالمي. .12
 0,000 0,729 مطابقة لمنتوجاتها و االشعار بذل  عند تأسيس و اطالت منتوجات جديدة.مراقبة العقود الغير  .13
تشكيل المعارف و المهارات من اجل تجنب الخسائر الناتجة عن مغادرة موظ ، فقدان المعارف  .14

 و اختالس الزبائن.
0,788 0,000 

مثل: مؤتمرات، التكوين، تحسيس موظيفي المؤسسة فيما يتعلق بأمن حماية أنظمة المعلومات  .15
 الملصق اإلعالمي، النظام الداخلي.

0,841 0,000 

ضمان مراقبة الدخول و الحماية المادية للمحالت/البنايات: المفاتيح، رموز الدخول، الحراسة،  .16
 اإلنذار، أنظمة ضد الحرائق، بطاقة الزائر، سير الزيارة...الخ.

0,524 0,000 
 

  0,05االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة=α 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 
 الستبانة الدراسة  لثمحور الثانتائج االتساق الدانلي لل .3.1

نشاط الضغط و " الثالثمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  (IV.09)الجدول رقم يوضح    
" و الدرجة الكلية للمحور، و الذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة احصائيا عند مستوى معنوية التأثير
0,05=α .و بذل  يعتبر المحور األول من استبانة الدراسة صادقا في قياس ما وضع لقياسه 
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 الستبانة الدراسة ثالثال محورال فقراتل معامل االرتباط :IV.09رقم جدول 
معامل  المجال

 سبيرما 
Rho- 

Spearman 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 المحور الثالث: نشاط الضغط و التأثير
فضاءات وسائل االعالم من اجل توفير مصادر ووسائل لنشر المعلومات البحث عن انشاء او رعاية  .17

المفيدة و المتنوعة: نوادي البحوث، غرف استشارية، شبكات عمومية، تنظيم اداري، اقطاب تنافسية، 
 مراكز تقنية.

0,521 0,000 

و ، لينكد ب اتباع سياسة فع الة لالتصال عن طريق االشترا  في الشبكات االجتماعية )تويتر، فيس .18
إين، فيديوهات، زيكي( واالنضمام في الجمعيات المهنية )النقابات و الفيديراليات...( و التواصل 

 عن طريق الصحافة )الوطنية، المهنية، المقاالت و الحوارات(.

0,702 0,000 

 0,000 0,699 فتح موقع مناقشة ومعلومات عبر االنترنت واالهتمام به. .19
 0,000 0,917 ، شبكة ما قبل سن المعايير.ISOاالشترا  في انجاز المعايير:  .20
الحفاظ على سمعتها وبرهنة وجودها بالمشاركة وزيارة الصالونات المهنية و الدولية بصفة منتظمة  .21

 و مكث فة مع موظفيها بغاية تحقيق اهداف محددة.
0,546 0,000 

لسابقة على االنترنت في حال ما إذا تم خرت نظام تعتمد على وسائل إعادة ارجاع سمعتها ا .22
معلوماتها او تشويه سمعتها. كذل  اللجوء الى مكتب الضغط والتأثير من اجل حماية وترقية سمعتها 

 وصورتها.

0,685 0,000 

 
  0,05االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة=α  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد:
 

الخاصة بفقرات معامالت االرتباط ن جميع أأعاله يمكن القول ب (09( و )08، )(07) رقم من الجداول      
مما يدل  α=0,05موجبة و دالة احصائيا عند مستوى معنوية الدراسة استبانة  من ولللجزء األالمحاور الثالثة 
  .مع محاورها فقراتعلى اتسات هذه ال

 
 (تنافسية المؤسسة دولياالستبانة الدراسة ) ثانينتائج االتساق الدانلي للجزء ال .2

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الجزء الثاني و الدرجة الكلية  (IV.10رقم )الجدول يوضح      
و بذل  يعتبر  α=0,05عند مستوى معنوية  احصائيا ة دالة نيبن أن معامالت االرتباط المللجزء، و الذي يبي  

 صادت لما وضع لقياسه. الثاني من استبانة الدراسة الجزء
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 الستبانة الدراسةجزء الثاني ال فقراتل االتساق الدانلينتائج  :IV.10رقم جدول 
معامل  المجال

 سبيرما 
Rho- 

Spearman 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 على الصعيد الدولي المؤسسةالوضعية التنافسية و تطور : ثانيالجزء ال
عرض منتوجات وخدمات ممي زة تتماشى مع حاجيات الزبائن عن طريق إنتاجية جد  .23

 مرتفعة.
0,683 0,000 

 0,000 0,674 االنفتاح على نشاطات من ميادين أخرى وتوسيع شبكة انتاجها إلثراء قلب عملها. .24
 0,000 0,734 تتوفر على فريق شراء وصيانة وقائية. .25
تجهيزاتها و هياكلها مثل: التركيبات الصناعية، وحدات االستثمار في مجال تجديد  .26

 اإلنتاج، تجهيزات التخزين، تجهيزات التعبئة و النقل،...الخ.
0,708 0,000 

يعاني عرض المؤسسة من عقبات مرتبطة بدددد: نقص التجهيزات، عدم القدرة توفير  .27
 األولية.اإلنتاج الكافي، نقص اليد العاملة ذات الكفاءة، نقص المواد 

0,671 0,000 

 0,000 0,779 رفع حصتها السوقية و التركيز على صورتها بسمعتها الداخلية و الخارجية. .28
االعتماد على تكنولوجيا عصرية و متطورة تحت رخصة اجنبية مع عمليات انتاج  .29

 معق دة خاصة بكل منتوج.
0,732 0,000 

امكن و قياس تكلفة و كمية عرض منتوجات و خدمات بأسعار منخفضة حسب ما  .30
 منتوجاتها و خدماتها المقدمة من اجل تخفيض األسعار.

0,951 0,000 

 0,000 0,499 االلتزام بعرض منتوجاتها و خدماتها بالمواعيد المتفق عليها.   .31
 0,000 0,560 مراجعة و مراقبة جودة عملياتها/وظائفها/منتوجاتها و خدماتها. .32
 0,000 0,499 ذات جودة عالية.عرض منتوجات و خدمات  .33
 ,ISO9001, ISO14001تتوفر عالمات تجارية و على شهادات دولية مثل:  .34

ISO260000 .و التطلع لشهادات أخرى 
0,851 0,000 

 0,000 0,325 تتوفر على دليل الجودة. .35
إعطاء أهمية أكثر باالبتكار و الحداثة و انجاز نشاطات البحث و التطوير داخل  .36

 مخابرها.
0,962 0,000 

 0,000 0,673 تتوفر على مصلحة او خلية ابتكار و ابداع. .37
تتوفر على استراتيجية تسويق تسمح لها بإنجاز برامج والء و االهتمام بزبائنها عن  .38

 طريق تقييم نسبة رضى زبائنها، و الرد على الشكاوي و توفير مساعدة ما بعد البيع.
0,499 0,000 

 0,000 0,671 تكوين ذات جودة لمساعديها. توفير برامج .39
تطور نشاطات انتاج جديدة بالخارج و تستهدف األسوات الخارجية عن طريق التعاون  .40

 مع مؤسسات وطنية و/او دولية.
0,860 0,000 
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تطابق منتوجات المؤسسة مع الطلبات الخارجية فيما يتعلق بالسعر و الجودة و  .41
 المعايير الدولية...الخ.

0,659 0,000 

اتباع سياسة تجارية فعالة )المندوبين التجارية، قيادة قوى البيع، انشاء مجموعة من  .42
المنتوجات بسعر منخفض، تحديد قناة بيع، سياسة التعريفة الجمركية او حتى الئحات 

 بينات البيع كذل (.

0,683 0,000 

 0,000 0,499 و الدولي. تتوفر على شبكة توزيع واسعة على المستوى الوطني و الجهوي  .43
تتوفر على يد عاملة ذات كفاءة من اجل تصدير منتوجاتها او مختصين مكونين في:  .44

 التجارة الدولية، التسويق الدولي، استراتيجية دولية، االمداد الدولي.
0,903 0,000 

االعتماد على أجهزة خاصة لتصدير منتوجاتها مثل: مراقبة درجة الحرارة، االشعار  .45
بالمنتوجات الهشة، الترخيص، الرخصة، التغلي ، التعبئة الخاصة، التوافق التقني، احترام 

 المعايير الخارجية.

0,569 0,000 

تتوفر على ايداعات او على محالت متطورة على كل التراب الجزائري من اجل  .46
 إرضاء حاجيات الزبائن وتأمين التموين المستمر.

0,424 0,000 

 0,000 0,860 شراكة إستراتيجية مع المؤسسات المناظرة محليا ودوليا.تسعى إلقامة  .47
  0,000 0,861 انجازها وامتالكها لمشاريع خارج الحدود الجغرافية. .48

  0,05االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة=α 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد:

 
من خالل نتائج اختبار معامل االرتباط سبيرمان الموضحة في الجداول أعاله تم التحقق من صدت أداة       
مالئمة و متوافقة البناء و على درجة انسجام و تماس  مقبولة و هذا ما يمكن استنتاج بأنها و بالتالي الدراسة 
ا وضعت صادقة لم اأجزائهن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتسات الداخلي و بذل  تعتبر جميع أيؤكد 
 لقياسه.

 
 (Validity) الفرل الثاني: ثبات أداي الدراسة

أي  بارالبحث )االستبانة( النتائج نفسها في حال تكرار االختيقصد بالثبات الدرجة التي يحقق فيها مقياس      
ذا اعيد تطبيق االستبانة على نفس العينة في نفس الظروف و في أوقات مختلفة إن نتحصل على نفس النتائج أ
يعني االستقرار في نتائجها و عدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة ن ثبات االستبانة أخر فو بمعنى أ

لقياس  (Cronbach’s Alpha) خو قد استخدمت الباحثة اختبار ألفا كرونبا، عها على افراد العينة عدة مراتتوزي
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 كبر منأذا كانت نسبته إحيث يعتبر المعامل مقبول احصائيا ، االستبانة و انسجامها  عباراتمدى تناسق 
موضحة في الجدول االختبار نتائج و  (1) و كلما كانت هذه النسبة كبيرة كلما كان ثبات االستبانة قوي. % 60

 اآتي: 
  ةثبات االستبانلقياس  خكرونبامعامل ألفا  نتائج انتبار :IV.11رقم جدول 

عدد  المجال
 الفقرات

ألفا معامل 
 كرونباج

 الصدق

 22 االقتصادي المطبق بالمؤسسة الجزء األول: نظام الركاء

 

0,978 0,956 

 0,822 0,907 08 المحور األول: اليقظة االستراتيجية

 0,743 0,862 08 مين و حماية اإلرث المعرفيأالمحور الثاني: ت

 0,788 0,888 06 المحور الثالث: نشاط الضغط و التأثير

 0,923 0,961 26 ليالصعيد الدو الجزء الثاني: الوضعية التنافسية و تطور المؤسسة على 

  0,914 0,956 48 جميع الفقرات
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

ن قيمة معامالت الثبات ألفا كرونباخ مرتفعة و ذل  لكل أأعاله  (IV.11)رقم  يتضح من نتائج الجدول   
، كما % 96,10و  %  88,80جزء من أجزاء االستبانة و لكل محور من محاورها، حيث تراوحت ما بين 

ن معامل أ، ذات النتائج تشير الى  %  95,60بلغت القيمة الكلية لمعامل الثبات ألفا كرونباخ لجميع الفقرات
بة نسبة جيدة تصلح ألغراض البحث العلمي كونها اعلى من النس . و بالتالي يمكن اعتبارهاقوي ثبات االستبانة 

. و منه فاالستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات مما يجعل الباحثة على ثقة تامة  % 60المقبولة و البالغة 
  .و اختبار فرضياتهااإلجابة على أسئلة الدراسة  ولتحليل النتائج  بصحة االستبانة و صالحيتها 

 

 

 

 

                                                             
  دار الفكر ، : المدنل إلى علم النفس(1998، )االطالع على المرجع التالي: عبد الرحمن عدس و محي الدين توت لالسدددددددددتزادة حول الموضدددددددددوع يمكن

 للطباعة و النشر، عمان.
», presses de l’université du Québec,  l’analyse multi variée avec SPSS : « ) Jean STAFFORD, Paul BODSON, (2006)1(

CANADA, p 99.  

   معامل الصدق يقصد به ان المقياس يقيس ما وضع لقياسه و يساوي رياضيا الجذر التربيعي لمعامل الثبات )ألفا كرونباج(.
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 Normality Distribution Testالمطلب الثالث: انتبار اعتدالية التوزيع 

بهذا االختبار التحقق من مدى اعتدالية التوزيع و أن عينة الدراسة المسحوبة من المجتمع تتبع نستهدف     
بياناتها التوزيع الطبيعي أو ال، و هذا قصد معرفة طبيعة االختبارات التي سيتم تطبيقها إما اختبارات معلمية 

، من اجل (Distribution non paramétrique)أو الالمعلمية التوزيع  (Distribution Paramétrique)التوزيع 
حيث يستعمل فقط في حالة ما اذا كانت  Kolmogorov-Smirnov test) (ذل  سيتم االعتماد على اختبار 

 و نتائج االختبار موضحة في الجدول اآتي: مفردة. 50عينة الدراسة تفوت الددد 

 Smirnov test-olmogorovSample K -Oneاعتدالية التوزيع نتائج انتبار  :IV.12رقم جدول 
القيمة  Zقيمة  عدد الفقرات المجال

االحتمالية 
(Sig) 

 22 الجزء األول: نظام الركاء االقتصادي المطبق بالمؤسسة

 

2,510 0,000 

 0,000 3,022 08 المحور األول: اليقظة االستراتيجية

 0,000 3,361 08 مين و حماية اإلرث المعرفيأالمحور الثاني: ت

 0,000 3,531 06 المحور الثالث: نشاط الضغط و التأثير

الجزء الثاني: الوضعية التنافسية و تطور المؤسسة على 
 الصعيد الدولي

26 1,923 0,001 

  0,001 2,216 48 االستبانةأجزاء جميع 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد:

 

 (Sig)االحتماليددددددددة  أعددددددداله أن القيمدددددددة (IV.12)يتضدددددددح مدددددددن النتدددددددائج الموضدددددددحة فدددددددي الجددددددددول رقدددددددم      
ن العينددددددددة ال تتددددددددوزع توزيعددددددددا أ، أي 0,05مجدددددددداالت االسددددددددتبانة كانددددددددت أقددددددددل مددددددددن مسددددددددتوى الداللددددددددة لجميددددددددع 

                                                             

   اختبددددار جدددودة المطابقددددة فدددي حالددددة عينددددة واحددددة، حيددددث يعتمدددد هددددذا االختبدددار علددددى تددددوزيعين  1933اقتدددرح العددددالم الروسددددي كلومدددوحروف فددددي سدددنة
ع احتمددددداليين همدددددا التوزيدددددع االحتمدددددالي التراكمدددددي النظدددددري و التوزيدددددع االحتمدددددالي التراكمدددددي التجريبدددددي فعندددددد اختيدددددار عيندددددة عشدددددوائية مدددددن مجتمدددددع بتوزيددددد

)F( غيدددر معددددروف حيددددثx)≤p (  =)F( هررررو تحديررررد  فددددان الهدددددف( مررررا ارا كانررررت)0F  = )F(  قدددديم لجميددددعx  حيددددث()0F  تمثددددل دالددددة 

)S(  و 0F()لعيندددة واحددددة ينظدددر الدددى التقدددارب مدددا بدددين  سررريمنروف-كلومررروحروفالفرضدددية، و لتحقيدددق هدددذا الهددددف فدددإن اختبدددار التوزيدددع التراكمدددي 
=  )0F فإنددددده يعندددددي عددددددم صدددددحة االفتدددددراض القائدددددل بددددددأنتمثدددددل دالدددددة التوزيدددددع التراكمدددددي التجريبدددددي، فدددددإذا كدددددان هدددددذا التقدددددارب ضدددددعي   S()حيدددددث  

F()  .و خالف ذل  االفتراض صحيحا 
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تم سددددددديتبدددددددع التوزيدددددددع الطبيعدددددددي و بدددددددذل  تال االسدددددددتبانة لمجددددددداالت  و بدددددددذل  فدددددددإن توزيدددددددع البيانددددددداتاعتدددددددداليا 
 لإلجابة على فرضيات الدراسة. (Tests Non Paramétriques) استخدام االختبارات غير معلمية

 انتبار فرضيات الدراسةو  نتائج التحليل االحصائي :لنامسالمبحث ا

تي محاولة تحليلها من خالل المعلومات و البيانات المع  سيتم استعراض النتائج التي توصلت إليها الدراسة  
دور الذي يلعبه ال و التي هدفت إلى تبيانتمت الحصول عليها ضمن دراستنا الميدانية بمؤسسة فرتيال عنابة 

نظام الذكاء االقتصادي في رفع تنافسية المؤسسة دوليا و ذل  من خالل البحث في العالقة االرتباطية الموجودة 
 الجزائرية ةنظام الذكاء االقتصادي على تنافسية المؤسس أبعاد ثر تطبيقأ متغيري الدراسة و توضيحما بين 
. و من ثم اإلجابة عن أسئلة الدراسة بعد اختبار فرضياتها التي وضعت موضع االختبار من خالل دوليا

دام المتعدد(. كما تم استخ)اإلحصاء الوصفي و تحليل االنحدار البسيط و  األساليب اإلحصائية المختلفة
المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل بعد من محاور االستبانة، قصد معرفة قيمتها و تحديد مدى موافقة 

 ي.مدلوالت قيم الوسط الحسابو الجدول الموالي يوضح لنا  أو عدم موافقة المبحوثين على أسئلة االستبانة.

 مدلوالت قيم الوسط الحسابي :IV.13رقم جدول 

 المتوسط المرجح الدرجات المستوى  االستجابة
 01.80إلى  01.00 1 بدرجة ضعيفة جدا غير موافق تماما

 02.60إلى  01.81 2 بدرجة ضعيفة غير موافق

 03.40إلى  02.61 3 بدرجة متوسطة محايد

 04.20إلى  03.41 4 بدرجة كبيرة موافق

  05.00إلى  04.21 5 بدرجة كبيرة جدا موافق تماما
يوم دراسي لطلبة الدكتوراه ، SPSSتحليل البيانات باستندام البرنامج االحصائي  (:2013بوقلقول، )الهادي  المصدر:

LMDقسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة ، . 
 

 المطلب األول: الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشنصية و الوظيفية 

تم حسددددداب التكرارات و النسدددددب المئوية للتعرف على الصدددددفات الشدددددخصدددددية لعينة الدراسدددددة. و فيما يلي يتم    
 :و الموضحة في الجدول التالي تحليل بالتفصيل خصائص و سمات عينة الدراسة
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 فراد عينة الدراسةالنصائص الشنصية و الوظيفية أل :IV.14رقم جدول 
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

% 
 

 الجنس
 95,45 105 ذكر
 4,55 5 انثى

 100 110  لمجمولا 
 
 

 العمر

 - - سنة 30أقل من 
 9,09 10 سنة39 الى   30من 
 62 68 سنة49 الى   40من 
 29,09 32 سنة  50كثر من أ

 100 110 لمجمولا
 

 
 المؤهل العلمي

 - - أقل من بكالوريا
 3,63 04 دبلوم متوسط

 63,63 70 ليسانس
 26,36 29 ماجيستير
 6,36 07 دكتوراه

 100 110 لمجمولا
 

 
 المنصب الوظيفي

 4,54 05 مدير عام
 9,09 10 نائب مدير عام

 15,45 17 مدير )إدارة/قسم/فرع/وحدة(
 63 ,53 59 نائب مدير )إدارة/قسم/فرع/وحدة(

 17,27 19 رئيس قسم
 100 110 لمجمولا

 
 

 قدميةاألسنوات 

 3,63 04 سنوات  5أقل من 
 15,45 17 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 35,45 50 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

 45,45 39 سنة فأكثر 15من 
  100 110 لمجمولا

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج من إعداد  المصدر:
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 الجنس متغير فراد عينة الدراسة حسب ديمغرافية أل-تحليل النصائص السوسيوالفرل األول: 

ن أأي  فراد عينة الدراسددة،أمن  % 95,45ن نسددبة الذكور تبلغ أ (IV.14رقم )الجدول أظهرت لنا نتائج     
و تعزو  .% 4,55ما نسدددددبته  ناثاإلتمثل فئة بينما  النسدددددبة األكبر لمبحوثي الدراسدددددة تغلب عليها فئة الذكور

ناث ليس اإل ن معظمألى طبيعة البيئة الجزائرية و ثقافة المجتمع التي تلعب دورا كبيرا، حيث إالباحثة ذل  
 و عندهن االهتمام بتطوير المسار الوظيفي و الوصول الى مراكز قيادية بسبب االنشغال و االهتمام باألسرة.

 . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنسيبين الي الشكل المو 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس :IV.15رقم  شكل

 
 من إعداد الباحثة بناءا على نتائج الدراسة الميدانية المصدر:

 

 العمرمتغير فراد عينة الدراسة حسب ديمغرافية أل-تحليل النصائص السوسيو: الثانيالفرل 

سددددنة( هي الغالبة و بنسددددبة  49 الى   40)من أن الفئة العمرية  (IV.14)جدول رقم نتائج اللنا أظهرت      
فراد العينة الذين أ، بينما بلغت نسددبة % 29,09سددنة( بنسددبة   50و تليها الفئة العمرية )اكثر من  %61,81

و النسددددددبة المنعدمة كانت للفئة العمرية )أقل من  % 09,09سددددددنة( نسددددددبة 39 الى   30تتراوح أعمارهم )من 
 و. و تعزو الباحثة ذل  إلى أن الوصددول الى مناصددب إدارية عليا يتطلب عدد سددنوات خدمة معينة سددنة( 30

كثر أفراد من يجتاز هذه المستتتتتويات بعدد ستتتتنوات خدمة منخف  نستتتتبيا، بحي  يصتتتتبح لديهم دراية قليل األ

أن  أي بالمؤسسة و متطلبات المراكز القيادية، كما أن هذه المرحلة تسمى مرحلة النضج و الوعي المتكامل. 

95,45 %
4,55 %

5%

ذكر أنثى
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د عينة الدراسددددددددددددددة اتوزيع أفر يبين و الشددددددددددددددكل التالي  الفئة الغالبة هي الفئة التي تتمتع بخبرة في ميدان عملها.
 حسب متغير العمر. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر :IV.16رقم  شكل

 
 

 من إعداد الباحثة بناءا على نتائج الدراسة الميدانية المصدر:
 

 لمي المؤهل العمتغير فراد عينة الدراسة حسب ديمغرافية أل-تحليل النصائص السوسيو: لثالثاالفرل 

عينة الدراسددددددة هي الفئة الحاصددددددلة على  ألفرادن النسددددددبة األكبر ألى إ (IV.14)الجدول رقم تشددددددير نتائج     
من حملة  % 6,36من حملة درجة ماجيسددددددددددتر و  % 26,36، بينما % 63,63شددددددددددهادة ليسددددددددددانس بنسددددددددددبة 

من حملة دبلوم متوسددددددددددددددط. هذه النتائج تولي لنا أن غالبية مبحوثي عينة الدراسددددددددددددددة  %  3,63الدكتوراه أما 
ل على حرص مؤسدددددسدددددة فرتيال حملة الدراسدددددات العليا، و هذ يدن يحملون درجة البكالورياس، كما أن هنا  م

على أن تتمتع موظفوها بمؤهالت علمية معينة حسدب متطلبات المنصدب، إذ أن اختيار المدير  Fertialعنابة 
تعليم مسددددتوى الالمناسددددب في المكان المناسددددب يوفر للمؤسددددسددددة فرص نجاح أكبر و اسددددتثمار للفرص، كما أن 

يزيد من قدرته على التنبؤ بالمسددددددددتقبل، و يؤثر على اتخاذ القرارات و االسددددددددتجابة للمؤثرات  الذي يتلقاه المدير
 و الشكل اآتي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي. الخارجية.
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 المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير :IV.17رقم  شكل

 
 الباحثة بناءا على نتائج الدراسة الميدانيةمن إعداد  المصدر:

 

 وظيفيالمنصب المتغير فراد عينة الدراسة حسب ديمغرافية أل-تحليل النصائص السوسيو: رابعالالفرل 

من مبحوثي عينة الدراسددددددة مركزهم الوظيفي  % 4,54 أن ما نسددددددبته (IV.14)رقم يتضددددددح من الجدول      
أن نستتبة فئة نائا المدير هي من عينة الدراسدددة تمثل نائب مدير عام، كما يتبين لنا  % 9,09مدير عام، و  

و يعود ذل  إلى أن االستبانة وجهت أساسا الى ذوي المراكز  % 53,63 النسبة األعلى بحي  قدرت بـتتتتتتتـتتتتتتت
 15,45بعدها نسبة فئة رؤساء األقسام بددددددنسبة  % 17,27العليا بالمؤسسة المبحوثة. تليها فئة المدراء بنسبة 

 و الشكل اآتي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المنصب الوظيفي.. %
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المنصب الوظيفي :IV.18رقم  شكل

 
 من إعداد الباحثة بناءا على نتائج الدراسة الميدانية المصدر:

 

  قدميةسنوات األمتغير فراد عينة الدراسة حسب ديمغرافية أل-تحليل النصائص السوسيو: النامسالفرل 

 % 45,45من حيث توزيع أفراد عينة الدراسدة حسدب عدد سدنوات خبرتهم المهنية، فقد تبين أن ما نسدبته     
منهم تقل عدد سددددنوات خبرتهم المهنية  % 3,63سددددنة، و أن  15قدميتهم عن أمن المستتتجيبين هم ممن تزيد 
هم من فئة الذي تتراوح سددددنوات خبرتهم بين  % 35,45، في حين أن سددددنوات 5بمؤسددددسددددة فرتيال عنابة عن 

 5من  سددددنوات االقدمية لديهمتتراوح من أفراد عينة الدراسددددة  % 15,45و ما نسددددبة  سددددنة 15سددددنوات و  10
سنة  15ائج أعاله أن أعلى نسبة كانت لسنوات الخبرة من . و يتضح من النتسنوات 10سنوات إلى أقل من 

سددددددنة، مما يسدددددداعد  15فأكثر، و هذا ما يؤكد على ضددددددرورة تمتع غالبية المدراء بعدد سددددددنوات خبرة تزيد عن 
المدراء بالمؤسسة المبحوثة على أن يكونوا مؤثرين و يتحكمون بزمام العمل في المؤسسة و مواجهة التحديات 
التي تواجههم، و تزيد من قدرتهم على التعامل مع المسدددددددددددددتجدات و اتخاذ قرارات تتوافق و اخالقيات العمل و 

 .سنوات األقدميةالدراسة حسب متغير و الشكل اآتي يوضح توزيع أفراد عينة المؤسسة. 
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 سنوات األقدميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :IV.19رقم  شكل

 
 من إعداد الباحثة بناءا على نتائج الدراسة الميدانية المصدر:

 

       بأن  :و بعد عرض الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشنصية و الوظيفية يمك  استنالص
من المبحوثين  62%نسدددددددددددبة تقريبا كما اتضدددددددددددح بأن  % 95,45 غلبية العينة المبحوثة كانت ذكور بنسدددددددددددبةأ 

 45,45 سدددددددنة، و يالحظ أن 30، و ال يوجد مدراء أعمارهم تقل عن سدددددددنة49 الى  40تراوحت أعمارهم من 
و هم حملة الليسدددانس  % 63,63سدددنة و أن  15لديهم أكثر من  قدميةمن أفراد عينة الدراستتة ستتنوات األ %

لنستتتبة هي ا)إدارة/قسدددددم/فرع/وحدة( أن نستتتبة فئة نائا المدير من حملة الماجيسدددددتير كما يتبين لنا  % 26,36

و صفوة القول أن عند دراستنا لخصائص و سمات عينة الدراسة نجد  .% 63 ,53 األعلى بحي  قدرت بـتتـتت
على اإلجابة على أسدددددددددئلة الدراسدددددددددة بدرجة مقبولة و تمتل  من المميزات و الخصدددددددددائص ما يجعلها قادرة أنها 

 البأس بها من الثقة. 

انطالقا من نتائج التحليل االحصددددددددائي لخصددددددددائص عينة دراسددددددددتنا يمكن اسددددددددتنتاج بأن هذه األخيرة تعطي    
 لعملية.افراد عينة الدراسة يغلب عليها الطاقم اإلداري الذي يتص  بالنضج و الخبرة أانطباعا أوليا أن أغلب 
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 مجاالت الدراسة ل االحصائي الوصفي تحليلالالمطلب الثاني: 

 للبيانات و المعلومات وفق المقاييس اإلحصتتائيةحصدددائي يتناول هذا الجزء من الدراسدددة نتائج التحليل اإل     

لفرعية او األهمية النسدددبية لمتغيرات الدراسدددة و العناصدددر  و االنحراف المعياريالوصتتفية كالوستتط الحستتابي 
حيث يسددتم تحليل و تفسددير فقرات محاور الدراسددة من  لكل متغير، و ذل  بهدف اإلجابة على أسددئلة الدراسددة.

خالل أخذ طبيعة كل سددددؤال عند التحليل من حيث كونه سددددلبيا او إيجابيا، و اسددددتخالص النتائج النهائية على 
 إلعطاءتيبي لدرجات الموافقة و األهمية . و تم وضع مقياس تر  (3.00الوسط الحسابي المفترض للدراسة )

الوسدددط الحسدددابي مدلوال، و ذل  من خالل حسددداب الحدود الدنيا و القصدددوى للفئات عن طريق حسددداب المدى 
( ثم نضدددددددددي  النتيجة بالتدرج ابتداء من الفئة 0,8=5/4، ثم نقسدددددددددمه على عدد الفئات فنحصدددددددددل )(4=5-1)

الختبار مجاالت الدراسددددة تم اسددددتخدام االختبارات غير  و .(IV.13 )الجدول رقماألولى كما هو موضددددح في 
لمعرفة ما إذا كان متوسددط درجة االسددتجابة قد وصددل الى درجة الموافقة المتوسددطة  المعلمية )اختبار االشددارة(

 أم ال. 3و هي 

  (الركاء االقتصادي)نظام  الجزء األول الستبانة الدراسة فقرات محاور مجالالفرل األول: تحليل 

فقرة، اسدددددددددددددتهدفت تشدددددددددددددخيص واقع نظام الذكاء  22يحتوي على  بحيثيتضدددددددددددددمن هذا الجزء ثالثة محاور    
  . Fertialبمؤسسة فرتيال عنابة االقتصادي 

البعررررررد  :االسررررررتراتيجيةتحليررررررل إجابررررررات أفررررررراد الدراسررررررة حررررررول فقرررررررات المحررررررور األول: اليقظررررررة  .1
 م الركاء االقتصادياالمعلوماتي لنظ

ة موضدع المطبق بالمؤسدسدنشداط اليقظة االسدتراتيجية الفقرات المتعلقة بتحليل  (IV.15)الجدول رقم ن يبي      
 الدراسة و هي مرتبة حسب الوزن النسبي لكل فقرة.

 

 

 

 
                                                             

   3= 5  / (5+4+3+2+1) =5 /متوسط أداة القياس = مجموع أوزان المقياس. 
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 األول الستبانة الدراسة محورال بفقرات ةالمتعلق الدراسة عينة استجابات أفراد :IV.15رقم جدول 
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوز  
 النسبي

مدلول الوسط  بيرتتال
 الحسابي

 نولوجية،تك قانونية، اقتصادية،: منتظمة بصفة محيطها مراقبة .1
 لزبائن،ا سلو  عن االستعالم مع ثقافية و اجتماعية تنافسية،
 .الخ... المنافسين، و الممولين

بدرجة كبيرة  2 95,6 0,531 4,78
 جدا

 ؤسسةبالم المتعلقة المعوقات و التهديدات الفرص، تشخيص .2
 اتمستوي لكل معلومات مخطط تحديد و عام تقصي طريق عن

: محور كل يفصل الذي و المعلومات عن الدقيقة بحوثها
 التاريخ البحث، عن بالمسؤول التعري  الحاجيات، وص 
 الثقة وى مست البحث، اجل من المتوفرة الوسائل للتسليم، المحدد
 ...بالربح، المنتسب

 بدرجة كبيرة 4 83,6 0,609 4,18

 ت،االنترن على يقظة: مثل المعلومات جمع أدوات على تتوفر .3
 تقارير المعلومات، رسائل المعلومات، قواعد في االشترا 
 .المستنبطة االستغراب

 بدرجة كبيرة 5 82,8 0,345 4,14

 لتحصيل خارجية( خبراء) متخصصة فرت  على االعتماد .4
 .الخ...الجبائي، القانوني، الصعيد على المصوات

بدرجة ضعيفة  8 23,6 0,387 1,18
 جدا

بدرجة ضعيفة  7 35 0,458 1,75 .اليقظة خلية: تسمى داخلية اتصال خلية على تتوفر .5
 جدا

 على والحرص المعلومات مصادر لمصداقية تقييم انجاز .6
 اجل من المحصلة المعلومات تلخيص و وترتيب مراجعة
 .القرارات باتخاذ المتعلقة استراتيجيتها في تضمينها

 بدرجة كبيرة 6 81,8 0,419 4,09

 رنت،االنت) الي اعالم شبكات و الكترونية قاعدة على تتوفر .7
 المعلومات تحليل أدوات استعمال و( اكسترانت انترانت،

 األدوات الى الرجوع كذا و( الي اعالم برامج معالجة، جدول)
 رض،ع لوائح داخلية، معطيات قواعد و الرسائل: مثل العصرية
 .معلوماتها لنشر ذل  و الخ...نشر، قائمة

بدرجة كبيرة  3 85 0,438 4,25
 جدا

 قاسمت ثقافة ترسيخ على والحرص للمعلومات الجيد التي قظ .8
 االجتماعات، تنظيم: طريق عن موظفيها لدى المعلومات
 .أفكار اقتراح علبة التقارير، تحرير

بدرجة كبيرة  1 98,2 0,289 4,91
 جدا

  بدرجة كبيري - 73,2 0,328 3,66 المجمول
 SPSS Version 21.0 من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية من خالل برنامج م  إعداد: 
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لول تم تحليل و ترتيب الفقرات حسددب مدو انطالقا من نتائج التحليل االحصددائي الواردة في الجدول أعاله     
 الوسط الحسابي و تم استخراج المالحظات التالية: 

 مؤسسة فرتيال عنابةعلى أن  جدا بدرجة كبيرينالحظ أن المستجوبون يصرحون  (1للفقري رقم )بالنسبة      
 االستعالم مع قافيةث و اجتماعية تنافسية، تكنولوجية، قانونية، اقتصادية،: منتظمة بصفة محيطها مراقبةتقوم ب
( و هو أعلى من الوسط 4,78، حيث بلغ الوسط الحسابي )الخ... المنافسين، و الممولين الزبائن، سلو  عن

الشددددددديء الذي يدل على تشدددددددتت قيم  (0,531، بانحراف معياري قدره )(3.00الحسدددددددابي المفترض للدراسدددددددة )
ي كل من ف بدرجة كبيري جداوسط الحسابي. كما أن أغلبية المستجوبون يصرحون الإجابات أفراد العينة حول 

 ترنت،االن) ليف عالمإ  شددددبكات و الكترونية قاعدة على تتوفر بأن مؤسددددسددددة فرتيال عنابة (8( و )7الفقرتي  )
 الى الرجوع كذا و( ليف اعالم برامج معالجة، جدول) المعلومات تحليل أدوات اسددتعمال و( اكسددترانت انترانت،
 لنشدددددددر ذل  و الخ...نشدددددددر، قائمة عرض، لوائح داخلية، معطيات قواعد و الرسدددددددائل: مثل العصدددددددرية األدوات
 عن اموظفيه لدى المعلومات تقاسدددددددددم ثقافة ترسددددددددديخ على حرصت ن مؤسدددددددددسدددددددددة فرتيال عنابةكما أ .معلوماتها
( و 4,58حيث بلغ الوسط الحسابي للفقرتين ) .أفكار اقتراح علبة التقارير، تحرير االجتماعات، تنظيم: طريق

مما يدل على  (0,363(، و بانحراف معياري قدره )3.00الحسدددابي المفترض للدراسدددة )هو اعلى من الوسدددط 
 تشتت قيم إجابات أفراد العينة حول وسطها الحسابي. 

على أن مؤسددسددة فرتيال عنابة أغلبية أفراد عينة الدراسددة بدرجة كبيري صددرحت ( 2رقم ) يللفقر و بالنسددبة      
 معلومات طمخط تحديد و عام تقصددي طريق عن هاب المتعلقة المعوقات و التهديدات الفرص، تشددخيصتقوم ب
 المسؤولب التعري  الحاجيات، وص : محور كل يفصل الذي و المعلومات عن الدقيقة بحوثها مستويات لكل
 الخ....الربح،ب المنتسدددب الثقة مسدددتوى  البحث، اجل من المتوفرة الوسدددائل للتسدددليم، المحدد التاريخ البحث، عن

(، و بانحراف 3.00الحسددابي المفترض للدراسددة )( و هو اعلى من الوسددط 4,18حيث بلغ الوسددط الحسددابي )
 ( مما يدل على تشتت قيم إجابات أفراد العينة حول وسطها الحسابي. 0,609معياري قدره )

 ترا االش االنترنت، على يقظة: مثل المعلومات جمع أدوات على تتوفركما أن المؤسسة موضع الدراسة      
درجة بو هذا ما صرح به المستجوبون  المستنبطة االستغراب تقارير المعلومات، رسائل المعلومات، قواعد في

( و هو اعلى من الوسط 4,14)حيث بلغ الوسط الحسابي ، حيث من الجدول رقم )( (3) الفقري رقم فيكبيري 
( مما يدل على تشدددددددتت قيم إجابات 0,345(، و بانحراف معياري قدره )3.00الحسدددددددابي المفترض للدراسدددددددة )

 أفراد العينة حول وسطها الحسابي. 
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بدرجة بأن اسددددتجابة المبحوثين كانت  (15الجدول رقم )بي نت نتائج التحليل االحصددددائي من خالل و لكن     
 متخصددددددصددددددة فرت  علىمؤسددددددسددددددة فرتيال عنابة  اعتمادفيما يتعلق ( 5( و )4الفقرتي  رقم )في  ضررررعيفة جدا

حسدابي حيث بلغ الوسدط الحيث  .الخ...الجبائي، القانوني، الصدعيد على المصدوات لتحصديل خارجية( خبراء)
( مما 0,387(، و بانحراف معياري قدره )3.00الحسابي المفترض للدراسة )( و هو اعلى من الوسط 1,18)

 ابي.أفراد العينة حول وسطها الحسيدل على تشتت قيم إجابات 

يجية المتعلقة بنشددداط اليقظة االسدددترات فقرات المحور األولو بشدددكل عام يتبي ن أن الوسدددط الحسدددابي لجميع     
( و الذي يفوت الوسددددددط الحسددددددابي المفترض للدراسددددددة، و 3,66المطبق لدى مؤسددددددسددددددة فرتيال عنابة يسدددددداوي )

 إجابات أفراد العينة حول وسطها الحسابي.تشتت قيم ( الشيء الذي يدل على 0,328بانحراف معياري قدره )
للوسددددددددددددط  كما يتبن لنا أن نسددددددددددددبة الخطأ المعياري   .الدراسددددددددددددةعينة أفراد فراء أي عدم وجود تباين كبير بين 
( و بالتالي 1و هي تعد نسددددب ضددددعيفة )أقل من  (0,031البالغة ) (0,28-0,58الحسددددابي تراوحت ما بين )

درجة بمما يدل على أن المسددتجوبون يصددرحون  ،يمكن االعتماد على الوسددط الحسددابي لتحليل بيانات الدراسددة
على لجوء مؤسدددددسدددددة فرتيال عنابة الى نشددددداط اليقظة االسدددددتراتيجية كبعد اسدددددتعالمي لها ضدددددمن تحديات  كبيري

التحليل تظهر لنا أن مدى موافقة أفراد العينة على تطبيق نشدددددددددددددداط اليقظة  و بالتالي فنتائج العصددددددددددددددر الراهن.
 االستراتيجية بمؤسسة فرتيال عنابة تقع عند مستوى موافق.

تحليل إجابات أفراد الدراسة حول فقرات المحور الثاني: تأمي  و حماية اإلرث المعرفي البعد الدفاعي  .2
 لنظام الركاء االقتصادي

 بدددددددددددددددالمحور الثددددددددددددددداني السدددددددددددددددتبانة تحليدددددددددددددددل الفقدددددددددددددددرات المتعلقدددددددددددددددة (IV.16)رقدددددددددددددددم الجددددددددددددددددول ن يبدددددددددددددددي       
التعدددددددددرف علدددددددددى مددددددددددى تدددددددددأمين و  هدددددددددافقدددددددددرات اسدددددددددتهدفنا مدددددددددن خالل 8تضدددددددددمن المحدددددددددور حيدددددددددث ، الدراسدددددددددة
 عرفي.إلرثها الممؤسسة فرتيال عنابة حماية 

 

 

 

 
                                                             

   المجتمع.الخطأ المعياري هو مقدار الخطأ الموجود في الوسط الحسابي و هو داللة على دقة الوسط الحسابي كتقدير لمتوسط 
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 الستبانة الدراسة ثانيال محورال بفقرات ةالمتعلق الدراسة عينة استجابات أفراد :IV.16رقم جدول 
 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوز  
 النسبي

مدلول الوسط  الرتبة
 الحسابي

تتوفر على إجراءات األمن الموافقة لحساسية الوثائق: قواعد  .9
الترتيب، الترقيم، االستغالل، النشر، التركيز و تؤمن معطياتها 
الحساسة و المالية، خاصة المهنية. و تأخذ باإلجراءات 

الوقاية من اخطار المتعلقة بعقد التامين. كذا تحرص على 
القرصنة و/او الوسائل القانونية للملكية الفكرية: التخويل، 
براءات االختراع، إيداع العالمات، الرسومات، التصاميم، 

 ظرف...الخ و ادخال بنود السرية.

 بدرجة كبيرة جدا 2 98,2 0,289 4,91

تتوفر على أجهزة ألمن أنظمة معلوماتها مثل: ضد  .10
الترقيم، تسيير قانون الدخول، تسيير  االختالس، االطناب،

الكلمات السرية، مراقبة تدفق المعلومات، الحفظ، التشفير 
باإلضافة الى الرجوع الى برامج و وسائل امن: نظام مكافحة 

 التجسس، جدار الحماية.

 بدرجة كبيرة جدا 1 100 0,000 5,00

 بدرجة كبيرة  5 81,4 0,324 4,07 تتوفر على مساعدة تقنية لمراقبة تسيير و تدقيق نظامها. .11
 بدرجة كبيرة  7 77 0,425 3,85 اللجوء الى مستشارين خارجيين فيما يتعلق باألمن االعالمي. .12
مراقبة العقود الغير مطابقة لمنتوجاتها و االشعار بذل  عند  .13

 تأسيس و اطالت منتوجات جديدة.
 بدرجة كبيرة 6 78,6 0,631 3,93

المهارات من اجل تجنب الخسائر الناتجة تشكيل المعارف و  .14
 عن مغادرة موظ ، فقدان المعارف و اختالس الزبائن.

 بدرجة كبيرة جدا 3 95,4 0,421 4,77

تحسيس موظيفي المؤسسة فيما يتعلق بأمن حماية أنظمة  .15
المعلومات مثل: مؤتمرات، التكوين، الملصق اإلعالمي، 

 النظام الداخلي.

 بدرجة كبيرة جدا 4 84,4 0,477 4,22

ضمان مراقبة الدخول و الحماية المادية للمحالت/البنايات:  .16
المفاتيح، رموز الدخول، الحراسة، اإلنذار، أنظمة ضد 

 الحرائق، بطاقة الزائر، سير الزيارة...الخ.

 بدرجة كبيرة جدا 1 100 0,000 5,00

بدرجة كبيري  - 89,38 0,256 4,47 المجمول
  جدا

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
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 : الذكر تولي لنا بالمالحظات التالية (IV.16) نتائج الجدول رقم

أفراد عينة الدراسددة كانت كلها تفوت المتوسددط الحسددابي المفترض  إلجاباتإن قيم المتوسددطات الحسددابية       
( و 4,47و تقع ضمن المجال موافق و موافق تماما، حيث بلغ المعدل العام للمتوسطات الحسابية )( 3.00)

و هي نتائج تظهر موافقة أفراد عينة  الدراسدددددددة على أن مؤسدددددددسدددددددة فرتيال تحمي (، 0,256بانحراف معياري )
تتوفر على أجهزة ( "10)الفقرة رقم  إرثهددا المعرفي. و أهم الفقرات التي تدددل على ذلدد  نددذكرهددا على التوالي:

ألمن أنظمة معلوماتها مثل: ضد االختالس، االطناب، الترقيم، تسيير قانون الدخول، تسيير الكلمات السرية، 
مراقبة تدفق المعلومات، الحفظ، التشددددددددددددفير باإلضددددددددددددافة الى الرجوع الى برامج و وسددددددددددددائل امن: نظام مكافحة 

ضددددددمان مراقبة الدخول و الحماية المادية للمحالت/البنايات:  ( "16و الفقرة رقم ) ."التجسددددددس، جدار الحماية

ظر ان)، "المفاتيح، رموز الدخول، الحراسددددددددة، اإلنذار، أنظمة ضددددددددد الحرائق، بطاقة الزائر، سددددددددير الزيارة...الخ

تتوفر على إجراءات األمن الموافقة لحسدددداسددددية الوثائق: قواعد  " (9إضددددافة الى الفقرة رقم )( (50الملحق رقم )
الترتيب، الترقيم، االسدددتغالل، النشدددر، التركيز و تؤمن معطياتها الحسددداسدددة و المالية، خاصدددة المهنية. و تأخذ 

بعقد التامين. كذا تحرص على الوقاية من اخطار القرصنة و/او الوسائل القانونية للملكية باإلجراءات المتعلقة 
 "الفكرية: التخويل، براءات االختراع، إيداع العالمات، الرسومات، التصاميم، ظرف...الخ و ادخال بنود السرية

 . (0,289( و بانحراف معياري قدره )4,91التي بلغ وسطها الحسابي )

بلدددددددددددغ وسددددددددددطهم الحسددددددددددابي علددددددددددى التدددددددددددوالي  فلقددددددددددد ( 15)و ( 14(، )11فقددددددددددرات رقددددددددددم  )للنسددددددددددبة لاب و    
، و بددددددددانحراف (3.00)فددددددددوت الوسددددددددط الحسددددددددابي المفتددددددددرض للدراسددددددددة و هددددددددي قدددددددديم ت (4,22 ،4,77،4,07)

يدددددددل علددددددى تشددددددتت قدددددديم إجابددددددات ، الشدددددديء الددددددذي (0,477، 0,324،0,421معيدددددداري قدددددددره علددددددى التددددددوالي)
فددددددي حددددددين أدنددددددى قيمددددددة للمتوسددددددطات الحسددددددابية كانددددددت للفقددددددرة رقددددددم   .الحسددددددابيأفددددددراد العينددددددة حددددددول وسددددددطها 

و بدددددددانحراف  (3,85" بقيمدددددددة )اللجدددددددوء الدددددددى مستشدددددددارين خدددددددارجيين فيمدددددددا يتعلدددددددق بددددددداألمن االعالمدددددددي ( "12)
بدددددالرغم مدددددن أن إجابدددددات المسدددددتجوبون تدددددولي بدرجدددددة كبيدددددرة علدددددى لجدددددوء مؤسسدددددة فرتيدددددال  (0,425معيددددداري )

 عنابة على مستشيرين خارجيين لحماية موروثها المعرفي. 

أن المتوسددددددط الحسددددددابي لجميع فقرات المحور الثاني السددددددتبانة الدراسددددددة يسدددددداوي  يتبين لناو بشددددددكل عام      
بانحراف  و % 89,38نسبي قدر بدددددددددددددددددددد و بوزن  (3.00)و هو أعلى من الوسط الحسابي المفترض  (4,47)

أفراد العينة حول وسددطها الحسددابي. أي عدم وجود تباين  مما يدل على تشددتت قيم إجابات( 0,256) معياري 
.  كما يتبن لنا أن نسدددددبة الخطأ المعياري للوسدددددط الحسدددددابي تراوحت ما بين الدراسدددددةعينة فراء أفراد كبير بين 
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( و بالتالي يمكن االعتماد على 1و هي تعد نسددددددددددب ضددددددددددعيفة )أقل من (0,024البالغة )( 0,631-0,000)
لى لجوء ع كبيري جدابدرجة الوسط الحسابي لتحليل بيانات الدراسة، مما يدل على أن المستجوبون يصرحون 

 و مؤسددددددسددددددة فرتيال عنابة الى تدابير لحماية إرثها المعرفي كبعد دفاعي لها ضددددددمن تحديات العصددددددر الراهن.
بالتالي فنتائج التحليل تظهر لنا أن مدى موافقة أفراد العينة على توافر إجراءات أمنية بمؤسدددددسدددددة فرتيال عنابة 

سددددددددسددددددددة فرتيال تعمل جاهدة على حماية موروثها على أن مؤ  فيمكن اسددددددددتنتاج تقع عند مسددددددددتوى موافق تماما.
 .خاصة و أن عصرنا عصر التكنولوجيا ضد كل مخاطر داخلية و خارجية الزمةالمعرفي بكل التدابير ال

ي مهجو البعد ال نشررررراط الضرررررغط و التأثير: لثتحليل إجابات أفراد الدراسرررررة حول فقرات المحور الثا .3
 لنظام الركاء االقتصادي

بددددددددددددالمحور الثالددددددددددددث السددددددددددددتبانة الدراسددددددددددددة،  تحليددددددددددددل الفقددددددددددددرات المتعلقددددددددددددة (IV.17)رقددددددددددددم الجدددددددددددددول ن يبددددددددددددي  
فقدددددددددددرات اسدددددددددددتهدفنا مدددددددددددن خاللهدددددددددددا التعدددددددددددرف علدددددددددددى مددددددددددددى تدددددددددددوافر نشددددددددددداط  6حيدددددددددددث تضدددددددددددمن المحدددددددددددور 

 الضغط و التأثير لدى مؤسسة فرتيال عنابة.
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 الستبانة الدراسة ثالثال محورال بفقرات ةالمتعلق الدراسة عينة استجابات أفراد :IV.17رقم جدول 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوز  
 النسبي

مدلول الوسط  الرتبة
 الحسابي

البحث عن انشاء او رعاية فضاءات وسائل االعالم من  .17
ووسائل لنشر المعلومات المفيدة و اجل توفير مصادر 

المتنوعة: نوادي البحوث، غرف استشارية، شبكات 
 عمومية، تنظيم اداري، اقطاب تنافسية، مراكز تقنية.

 بدرجة كبيرة  3 79 0,298 3,95

الة لالتصال عن طريق االشترا  في  .18 اتباع سياسة فع 
الشبكات االجتماعية )تويتر، فيس بو ، لينكد إين، 
فيديوهات، زيكي( واالنضمام في الجمعيات المهنية 
)النقابات و الفيديراليات...( و التواصل عن طريق 

 الصحافة )الوطنية، المهنية، المقاالت و الحوارات(.

 بدرجة كبيرة  4 74,8 0,686 3,74

 بدرجة ضعيفة 5 36,4 0,387 1,82 فتح موقع مناقشة ومعلومات عبر االنترنت واالهتمام به. .19
، شبكة ما قبل سن ISOاالشترا  في انجاز المعايير:  .20

 المعايير.
 بدرجة كبيرة جدا 2 86,8 0,654 4,34

الحفاظ على سمعتها وبرهنة وجودها بالمشاركة وزيارة  .21
الصالونات المهنية و الدولية بصفة منتظمة و مكث فة مع 

 موظفيها بغاية تحقيق اهداف محددة.

 جدابدرجة كبيرة  1 98 0,303 4,90

تعتمد على وسائل إعادة ارجاع سمعتها السابقة على  .22
االنترنت في حال ما إذا تم خرت نظام معلوماتها او تشويه 
سمعتها. كذل  اللجوء الى مكتب الضغط والتأثير من اجل 

 حماية وترقية سمعتها وصورتها.

  داجبدرجة ضعيفة  6 23,6 0,410 1,18

  متوسطة بدرجة - 66,433 0,359 3,321 المجمول
 IBM SPSS Version 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية من خالل برنامج م  إعداد: 

نالحظ أن المتوسددط الحسددابي لجميع فقرات المحور الثالث السددتبانة الدراسددة المتعلقة بنشدداط الضددغط و التأثير 
و هي نتيجة   % 66,433و بوزن نسددددبي  (0,359( و بانحراف معياري )3,321يفوت المتوسددددط بمعدل )

أي  .تؤكد موافقة المستجوبون بدرجة متوسطة اعتماد المؤسسة موضع الدراسة على أنشطة الضغط و التأثير
.  كما يتبن لنا أن نسددددبة الخطأ المعياري للوسددددط الحسددددابي الدراسددددةعينة فراء أفراد عدم وجود تباين كبير بين 

( و بالتالي يمكن 1و هي تعد نسدددددددددددب ضدددددددددددعيفة )أقل من ( 0,034البالغة ) ( 0,28-0,65تراوحت ما بين )
جة بدر االعتماد على الوسدددددددط الحسدددددددابي لتحليل بيانات الدراسدددددددة، مما يدل على أن المسدددددددتجوبون يصدددددددرحون 

ت لها ضدددددمن تحديا دفاعيكبعد  ة الضدددددغط و التأثيرطشدددددنأعلى لجوء مؤسدددددسدددددة فرتيال عنابة الى  متوسررررطة
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نشدددطة الضدددغط و أ و بالتالي فنتائج التحليل تظهر لنا أن مدى موافقة أفراد العينة على تطبيق العصدددر الراهن.
 .حايدبمؤسسة فرتيال عنابة تقع عند مستوى م التأثير

الحفاظ على سدددمعتها وبرهنة وجودها  " (21أهم الفقرات في سدددلم الترتيب هي على التوالي: الفقرة رقم ) من و 
الصددددددددددالونات المهنية و الدولية بصددددددددددفة منتظمة و مكث فة مع موظفيها بغاية تحقيق اهداف بالمشدددددددددداركة وزيارة 

"، بمتوسطات حسابية ، شبكة ما قبل سن المعاييرISOاالشترا  في انجاز المعايير:  ( "20و الفقرة ) "محددة
على  ممدددا يددددل (0,654، 0,303و بدددانحرافدددات معيددداريدددة على التوالي: ) (4,34، 4,90هي على التوالي: )

 تشتت قيم إجابات أفراد العينة حول وسطها الحسابي.

فتح موقع مناقشدددة ومعلومات  ( "19أدنى قيمة للمتوسدددطات الحسدددابية بالنسدددبة للفقرة رقم )كما نالحظ تسدددجيل 
 ( "22( و كذا الفقرة رقم )0,387( و بانحراف معياري )1,82" بمتوسط حسابي ) عبر االنترنت واالهتمام به

تعتمد على وسدددددددائل إعادة ارجاع سدددددددمعتها السدددددددابقة على االنترنت في حال ما إذا تم خرت نظام معلوماتها او 
بمتوسددط  " تشددويه سددمعتها. كذل  اللجوء الى مكتب الضددغط والتأثير من اجل حماية وترقية سددمعتها وصددورتها

 (.0,410( و بانحراف معياري )1,18حسابي )

 الستبانة الدراسة )نظام الركاء االقتصادي( تحليل جميع محاور الجزء األول .4

قد وصدددددددل الى درجة لمعرفة ما إذا كان متوسدددددددط درجة االسدددددددتجابة  أحد مقاييس النزعة المركزيةتم اسدددددددتخدام 
 موضحة في الجدول التالي:  االختبار نتائجو أم ال.  (3,00الموافقة المتوسطة و هي )

 ( لجميع محاور نظام الركاء االقتصاديSigالمتوسط الحسابي و قيمة االحتمال ) :IV.18رقم جدول 
المتوسط  المحور

 الحسابي
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
 االحتمالية

Sig 

 الترتيب

 0,000 2 73,2 3,66 المحور األول: اليقظة االستراتيجية 
 0,000 1 89,38 4,47 المحور الثاني: حماية اإلرث المعرفي

 0,000 3 66,433 3,321 المحور الثالث: أنشطة الضغط و التأثير
  - 0,000 76,34 3,817 جميع محاور نظام الركاء االقتصادي

  0,05االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة=α 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
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و ان المتوسط الحسابي النسبي ( 3,817يساوي ) االجمالي المتوسط الحسابيو بشكل عام يمكن القول بأن   
 0,000( تسدددداوي Sig، و أن القيمة االحتمالية )% 76,34لجميع محاور نظام الذكاء االقتصددددادي يسدددداوي  

، مما يدل على  α=0,05داللة عند مسددتوى ء االقتصددادي دالة احصددائيا الذل  تعتبر جميع محاور نظام الذك
ن متوسددددددددددددددط درجة االسددددددددددددددتجابة لجميع محاور نظام الذكاء االقتصددددددددددددددادي يختل  جوهريا عن درجة الموافقة أ

 الذكاء االقتصادي.المتوسطة و هذا يعني أن هنا  موافقة على فقرات جميع محاور 

 يمكن استخالص ما يلي: (IV.18)ي الجدول رقم ومن النتائج اإلحصائية الموضحة ف  

ـ - ـ و هذا يدل على  ،% 76,34ـالمتوسط الحسابي النسبي لجميع محاور نظام الذكاء االقتصادي قدر ب
مستوى ب توافر أبعاد نظام الذكاء االقتصادي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة لمؤسسة فرتيال عنابة

 . جيد
ية اإلرث المعرفي المرتبة األولى ضددددددددددددددمن أبعاد نظام الذكاء االقتصددددددددددددددادي، حيث بلغ ااحتل بعد حم -

بالبعد و هذا ما يدل على اهتمام عينة أفراد الدراسدددددددددة ، % 89,38النسدددددددددبي له المتوسدددددددددط الحسدددددددددابي 
المعرفي لمؤسددددددددددددددسددددددددددددددة فرتيال عنابة من خالل إيالء تدابير و إجراءات أمنية تهدف الى حمايتها من 

 المخاطر االلكترونية و المادية.
، % 73,2بعد اليقظة االسددددتراتيجية حيث كان المتوسددددط الحسددددابي النسددددبي له جاء في المرتبة الثانية  -

عدها في المرتبة الثالثة و األخيرة بعد أنشدددطة الضدددغط و التأثير حيث المتوسدددط الحسدددابي النسدددبي له ب
66,433 %. 

تحليل فقرات محاور مجال الجزء الثاني السررررررتبانة الدراسررررررة )الوضررررررعية التنافسررررررية و تطور  الفرل الثاني:
  المؤسسة على الصعيد الدولي( 

على مؤسددددددسددددددة فرتيال عنابة تشددددددخيص الوضددددددعية التنافسددددددية ل فقرة، اسددددددتهدفت 26على  هذا الجزء يحتوي    
 و الجدول اآتي يوضح نتائج التحليل االحصائي إلجابات عينة أفراد الدراسة.. المستوى الدولي
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 الستبانة الدراسةجزء الثاني ال بفقرات ةالمتعلق الدراسة عينة استجابات أفراد :IV.19رقم جدول 
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوز  
 النسبي

مدلول الوسط  الرتبة
 الحسابي

ئن الزبا عرض منتوجات وخدمات ممي زة تتماشى مع حاجيات .23
 عن طريق إنتاجية جد مرتفعة.

 بدرجة كبيرة 11 83,4 0,403 4,17

االنفتاح على نشاطات من ميادين أخرى وتوسيع شبكة  .24
 انتاجها إلثراء قلب عملها.

 بدرجة كبيرة 15 74 0,773 3,70

 بدرجة كبيرة 14 80 0,606 4,00 تتوفر على فريق شراء وصيانة وقائية. .25
تجديد تجهيزاتها و هياكلها مثل: االستثمار في مجال  .26

التركيبات الصناعية، وحدات اإلنتاج، تجهيزات التخزين، 
 تجهيزات التعبئة و النقل،...الخ.

بدرجة كبيرة  8 95,2 0,487 4,76
 جدا

يعاني عرض المؤسسة من عقبات مرتبطة بدددد: نقص  .27
التجهيزات، عدم القدرة توفير اإلنتاج الكافي، نقص اليد 

 ذات الكفاءة، نقص المواد األولية.العاملة 

بدرجة ضعيفة  22 24 0,445 1,20
 جدا

رفع حصتها السوقية و التركيز على صورتها بسمعتها  .28
 الداخلية و الخارجية.

 بدرجة كبيرة 12 83,2 0,551 4,16

االعتماد على تكنولوجيا عصرية و متطورة تحت رخصة  .29
 منتوج.اجنبية مع عمليات انتاج معق دة خاصة بكل 

 بدرجة كبيرة 14 81,8 0,499 4,09

عرض منتوجات و خدمات بأسعار منخفضة حسب ما امكن  .30
و قياس تكلفة و كمية منتوجاتها و خدماتها المقدمة من اجل 

 تخفيض األسعار.

 بدرجة متوسطة 19 58,2 1,130 2,91

بدرجة كبيرة  4 98 0,330 4,90 االلتزام بعرض منتوجاتها و خدماتها بالمواعيد المتفق عليها.   .31
 جدا

مراجعة و مراقبة جودة عملياتها/وظائفها/منتوجاتها و  .32
 خدماتها.

 بدرجة كبيرة  13 82,4 0,324 4,12

 بدرجة كبيرة  14 81,8 0,289 4,09 عرض منتوجات و خدمات ذات جودة عالية. .33
تتوفر عالمات تجارية و على شهادات دولية مثل:  .34

ISO9001, ISO14001, ISO260000  و التطلع
 لشهادات أخرى.

بدرجة كبيرة  1 100 0,000 5,00
 جدا

بدرجة كبيرة  2 99,2 0,188 4,96 تتوفر على دليل الجودة. .35
 جدا

إعطاء أهمية أكثر باالبتكار و الحداثة و انجاز نشاطات  .36
 البحث و التطوير داخل مخابرها.

 بدرجة كبيرة  16 73,2 1,236 3,66

 بدرجة ضعيفة 21 39,2 0,427 1,96 او خلية ابتكار و ابداع.تتوفر على مصلحة  .37
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تتوفر على استراتيجية تسويق تسمح لها بإنجاز برامج والء  .38
و االهتمام بزبائنها عن طريق تقييم نسبة رضى زبائنها، و 

 الرد على الشكاوي و توفير مساعدة ما بعد البيع.

بدرجة كبيرة  5 97,8 0,367 4,89
 جدا

بدرجة كبيرة  7 95,6 0,531 4,78 تكوين ذات جودة لمساعديها. توفير برامج .39
 جدا

تطور نشاطات انتاج جديدة بالخارج و تستهدف األسوات  .40
 الخارجية عن طريق التعاون مع مؤسسات وطنية و/او دولية.

 بدرجة ضعيفة 20 43,6 0,988 2,18

تطابق منتوجات المؤسسة مع الطلبات الخارجية فيما يتعلق  .41
 و الجودة و المعايير الدولية...الخ.بالسعر 

بدرجة كبيرة  9 93,6 0,801 4,68
 جدا

اتباع سياسة تجارية فعالة )المندوبين التجارية، قيادة قوى  .42
البيع، انشاء مجموعة من المنتوجات بسعر منخفض، تحديد 
قناة بيع، سياسة التعريفة الجمركية او حتى الئحات بينات 

 البيع كذل (.

بدرجة كبيرة  6 96 0,424 4,80
 جدا

تتوفر على شبكة توزيع واسعة على المستوى الوطني و  .43
 الجهوي و الدولي.

 بدرجة كبيرة  14 81,8 0,289 4,09

تتوفر على يد عاملة ذات كفاءة من اجل تصدير منتوجاتها  .44
او مختصين مكونين في: التجارة الدولية، التسويق الدولي، 

 الدولي.استراتيجية دولية، االمداد 

بدرجة كبيرة  10 86,4 0,765 4,32
 جدا

االعتماد على أجهزة خاصة لتصدير منتوجاتها مثل: مراقبة  .45
درجة الحرارة، االشعار بالمنتوجات الهشة، الترخيص، 
الرخصة، التغلي ، التعبئة الخاصة، التوافق التقني، احترام 

 المعايير الخارجية.

بدرجة كبيرة  1 100 0,000 5,00
 جدا

تتوفر على ايداعات او على محالت متطورة على كل التراب  .46
الجزائري من اجل إرضاء حاجيات الزبائن وتأمين التموين 

 المستمر.

بدرجة كبيرة  3 98,8 0,245 4,94
 جدا

تسعى إلقامة شراكة إستراتيجية مع المؤسسات المناظرة محليا  .47
 ودوليا.

 بدرجة كبيرة 17 70,8 1,011 3,54

 بدرجة كبيرة 18 68,6 1,079 3,43 وامتالكها لمشاريع خارج الحدود الجغرافية.انجازها  .48
  بدرجة كبيري - 80,253 0,445 4,013 المجمول

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

أعاله تم تحليل و ترتيب الفقرات  (IV.19)انطالقا من نتائج التحليل االحصدددددددددددددائي الواردة في الجدول رقم    
 حسب مدلول الوسط الحسابي و تم استخراج المالحظات التالية: 
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تتوفر  ( "34هي على التوالي: الفقرة رقم )التي شدددددددهدت موافقة بشددددددددة الفقرات في سدددددددلم الترتيب من أبرز     
و التطلع لشهادات  ISO9001, ISO14001, ISO260000عالمات تجارية و على شهادات دولية مثل: 

االعتماد على أجهزة خاصددددة لتصدددددير منتوجاتها مثل: مراقبة درجة الحرارة، االشددددعار  ( "45" و الفقرة ) أخرى 
 ير الخارجيةالتقني، احترام المعايبالمنتوجات الهشدددة، الترخيص، الرخصدددة، التغلي ، التعبئة الخاصدددة، التوافق 

، 0,000( و بانحرافات معيارية على التوالي: )5,00، 5,00"، بمتوسددددددددددددددطات حسددددددددددددددابية هي على التوالي: )
 على تشتت قيم إجابات أفراد العينة حول وسطها الحسابي. ( مما يدل0,000

التي كانت إجابات المسددددتجوبون لها بالموافقة الشددددديدة يمكن ذكر كال من: الفقرة الفقرات  من أهم نأ كما     
تتوفر على ايدددداعدددات او على محالت متطورة على كدددل التراب "  (46، )"تتوفر على دليدددل الجودة"  (35)

االلتزام بعرض منتوجاتها و  " (31، )"الجزائري من اجل إرضدددددددددداء حاجيات الزبائن وتأمين التموين المسددددددددددتمر
تتوفر على اسدددددددددددتراتيجية تسدددددددددددويق تسدددددددددددمح لها بإنجاز برامج والء و " (38، )" خدماتها بالمواعيد المتفق عليها

، " االهتمام بزبائنها عن طريق تقييم نسددبة رضددى زبائنها، و الرد على الشددكاوي و توفير مسدداعدة ما بعد البيع
المندوبين التجارية، قيادة قوى البيع، انشاء مجموعة من المنتوجات بسعر اتباع سياسة تجارية فعالة )"  (42)

توفير "  (39، )" منخفض، تحديد قناة بيع، سدددددددددددياسدددددددددددة التعريفة الجمركية او حتى الئحات بينات البيع كذل (
كيبات ر االستثمار في مجال تجديد تجهيزاتها و هياكلها مثل: الت" ( 26، )" برامج تكوين ذات جودة لمساعديها

تطابق منتوجات  " (41و )" الصددددددددددددناعية، وحدات اإلنتاج، تجهيزات التخزين، تجهيزات التعبئة و النقل،...الخ
يم ق حيث بلغت" المؤسددددددددددددسددددددددددددة مع الطلبات الخارجية فيما يتعلق بالسددددددددددددعر و الجودة و المعايير الدولية...الخ

 (4,68، 4,76، 4,78، 4,80، 4,89، 4,90، 4,94 ،4,96لها على التوالي: ) المتوسددددددددددددطات الحسددددددددددددابية
، و بانحرافات معيارية ( و تقع ضددمن المجال موافق و موافق تماما3.00)تفوت المتوسددط الحسددابي المفترض 

على تشددددددددددددددتت قيم  مما يدل، (0,801، 0,487، 0,531، 0,424، 0,367، 0,330، 0,188،0,245)
 حول وسطها الحسابي. الدراسة إجابات أفراد عينة

يعاني عرض المؤسدددسدددة  ( "27نالحظ تسدددجيل أدنى قيمة للمتوسدددطات الحسدددابية بالنسدددبة للفقرة رقم )كما      
من عقبات مرتبطة بدددددددددددددددددددد: نقص التجهيزات، عدم القدرة توفير اإلنتاج الكافي، نقص اليد العاملة ذات الكفاءة، 

 % 24بلغ الوزن النسبي حيث  (0,445( و بانحراف معياري )1,20" بمتوسط حسابي ) نقص المواد األولية
( و بانحراف 1,96" بمتوسددددددددددط حسددددددددددابي ) تتوفر على مصددددددددددلحة او خلية ابتكار و ابداع ( "37و الفقرة رقم )
عرض منتوجات و خدمات بأسعار منخفضة  ( "30)الفقرة  و كذا  % 39,2و وزن نسبي  (0,427معياري )
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 بمتوسددددددددط"  المقدمة من اجل تخفيض األسددددددددعارمكن و قياس تكلفة و كمية منتوجاتها و خدماتها أحسددددددددب ما 
تطور  "(40، إضدددددددددددافة الى الفقرة )% 58,2بوزن نسدددددددددددبي  (1,130( و بانحراف معياري )2,91حسدددددددددددابي )

نشدددداطات انتاج جديدة بالخارج و تسددددتهدف األسددددوات الخارجية عن طريق التعاون مع مؤسددددسددددات وطنية و/او 
 .% 43,6بوزن نسبي (0,988) ( و بانحراف معياري 2,18بمتوسط حسابي ) " دولية

و بشدددددكل عام يمكن القول أن المتوسدددددط الحسدددددابي لجميع فقرات المحور الثالث السدددددتبانة الدراسدددددة المتعلقة    
( و بانحراف 4,013بالوضعية التنافسية لمؤسسة فرتيال عنابة على المستوى الدولي يفوت المتوسط بمعدل )

و هذه النتيجة تؤكد موافقة المسددددددتجوبون بدرجة كبيرة على   % 80,253( و بوزن نسددددددبي 0,445معياري )
أن المؤسددددسددددة موضددددع الدراسددددة تعمل جاهدة على تحسددددين و رفع تنافسدددديتها دوليا من خالل قيامها بالعديد من 

 .  كما يتبن لنا أن نسدددددددبة الخطأ المعياري الدراسدددددددةعينة فراء أفراد أي عدم وجود تباين كبير بين النشددددددداطات. 
( 1و هي تعد نسب ضعيفة )أقل من  (0,042البالغة ) ( 0,000-0,118ابي تراوحت ما بين )للوسط الحس

و بالتالي يمكن االعتماد على الوسددددددددددط الحسددددددددددابي لتحليل بيانات الدراسددددددددددة، مما يدل على أن المسددددددددددتجوبون 
و  .تطور وضدددددعيتها التنافسدددددية على الصدددددعيد الدوليمؤسدددددسدددددة فرتيال عنابة  أن على بدرجة كبيرييصدددددرحون 

 ذل .على  الدراسة بالتالي فنتائج التحليل تظهر لنا أن مدى موافقة أفراد عينة

  و النتائج المتوصل اليها انتبار فرضيات الدراسةالمطلب الثالث: 

ع البيانات، على استبانة كأداة لجمالباحثة فيه الذي اعتمدت بعد توضيح الجانب المنهجي و االجرائي للدراسة    
و التأكد  ةعينة الدراسمجتمع و و توزيعها على عينة هدفية من موظفي مؤسسة فرتيال عنابة، و بعد توضيح 

يحددان مدى جودة البيانات و قدرتها على اختبار من صدت و ثبات أداة الدراسة باعتبارهما شرطان مهمان 
       .الفرضيات المطروحةجل دراسة مدى صحة أختبارات المستخدمة من و كذا االصحة الفرضيات بموضوعية، 

فرضيات الدراسة وذل  باستعمال البيانات المتحصل عليها من مختل  من خالل هذا المطلب اختبار سيتم 
 ،ائج الدراسةتفسير و استخالص نتفي األخير سيتم و تها و من ثم اإلجابة عن أسئل دراستنااستبانة مستجوبي 

 توصيات.بعض الباإلضافة الى اقتراح 
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  فرضيات الدراسةل االحصائي نتبارالالفرل األول: ا

 األولى اسيةساأل الفرضيةأوال: نتائج تحليل و مناقشة 

 نظدددددام الدددددذكاء االقتصدددددادي بمؤسسدددددة فرتيدددددال عنابدددددةمددددددى تددددوافر  تدددددنص علدددددىالفرضددددية األولدددددى مدددددن دراسدددددتنا 
Fertial ار بدددتخدام اختسددديتم اسدددالختبارهدددا ، وT ( مجموعدددة واحددددةOne Sample T Test ) حيدددث

أن هدددددذا االختبددددددار يعتمددددددد فقدددددط علددددددى فرضددددددين و همدددددا الفددددددرض االبتدددددددائي و الفدددددرض البددددددديل و تكددددددون هددددددذه 
. و الجددددددددول اآتدددددددي سيوضدددددددح نتدددددددائج الفدددددددروض غالبدددددددا حدددددددول متوسدددددددط مجتمدددددددع أو تبددددددداين مجتمدددددددع،...الخ.

 االختبار.

 .Fertial نظام الركاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال عنابة تتوافري ال   0H:الفرضية العدمية

 .Fertial نظام الركاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال عنابةتوافر ي  1H:الفرضية البديلة

 النتبار الفرضية األساسية األولى One Sample T Testنتائج انتبار  :IV.20رقم جدول 

 1,984الجدولية  Tقيمة  3,86قيمة االنتبار  المتغير

 

نظام الركاء 
 االقتصادي

درجة  Tقيمة 
 ddlالحرية 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

الفرق في 
 الوسطي 

 فتري ثقة االنتبار

الحد األدنى 
 لفتري الثقة

الحد األعلى لفتري 
 الثقة

134,618 109 0,000 3,861 3,80 3,92 
 

  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

بناءا على قيمة الوسط الحسابي للمتغير و التي ( (34انظر الملحق رقم )) T TESTار باختتم استعمال     
 Tحيث من خالل هذا األخير نالحظ أن قيمة ، (IV.20) كما هو موضح في الجدول رقم  3,86تساوي 

( حسب توزيع 1,984و التي تبلغ قيمتها )الجدولية  T( و هي أكبر من قيمة 134,618المحسوبة بلغت )
STUDENT ( و ذل  عند درجة حريةDegré de liberté )=108 ،ن خالل نتائج االختبار المبينة كما م
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( و هي أقل من قيمة الداللة المعنوية 0,000( تساوي )Sig)في الجدول توضح لنا أن القيمة االحتمالية 
=0.05 صادي يتوافر نظام الذكاء االقت، مما يقود الى رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة أي

 .FERTIAL بمؤسسة فرتيال عنابة

 و تتفرع الفرضية األساسية األولى لدراستنا الى فرضيات فرعية و التي سيتم اختبارها فيما يأتي:

 األولىالفرضية الفرعية  تباراننتائج  (1

 بعد اليقظة االستراتيجية.  Fertialتطبق مؤسسة فرتيال عنابة ال  0H الفرضية العدمية:

 بعد اليقظة االستراتيجية. Fertialتطبق مؤسسة فرتيال عنابة   1H:الفرضية البديلة

 ة األولىفرعيالنتبار الفرضية ال One Sample T Testنتائج انتبار  :IV.21رقم جدول 

 1,984الجدولية  Tقيمة  3,66قيمة االنتبار  المتغير

 

اليقظة 
 االستراتيجية

درجة  Tقيمة 
 ddlالحرية 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

الفرق في 
 الوسطي 

 فتري ثقة االنتبار

الحد األدنى 
 لفتري الثقة

الحد األعلى لفتري 
 الثقة

116,902 109 0,000 3,66 3,60 3,72  
  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

بناءا على قيمة الوسط الحسابي للمتغير و التي  ((35انظر الملحق رقم )) T TESTار باخت استخدامتم     
 T، حيث من خالل هذا األخير نالحظ أن قيمة (IV.21)كما هو موضح في الجدول رقم  3,66تساوي 

( حسب توزيع 1,984و التي تبلغ قيمتها )الجدولية  T( و هي أكبر من قيمة 116,902المحسوبة بلغت )
STUDENT ( و ذل  عند درجة حريةDegré de liberté )=108 كما من خالل نتائج االختبار المبينة ،

( و هي أقل من قيمة الداللة المعنوية 0,000( تساوي )Sigفي ذات الجدول يتبين لنا أن القيمة االحتمالية )
=0.05تنص  ي، مما يقود الى رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة الفرعية األولى لدراستنا الت
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تطبق نشاط اليقظة االستراتيجية كبعد استعالمي لنظام الذكاء  FERTIAL مؤسسة فرتيال عنابةعلى أن 

 .االقتصادي

 الثانيةالفرضية الفرعية  انتبارنتائج  (2

 على حماية إرثها المعرفي. lFertiaمؤسسة فرتيال عنابة  عملال ت 0Hالفرضية العدمية: 

 على حماية إرثها المعرفي. lFertiaمؤسسة فرتيال عنابة  ملتع  1H:الفرضية البديلة

 الفرعية الثانيةالنتبار الفرضية  One Sample T Testنتائج انتبار  :IV.22رقم جدول 

 1,984الجدولية  Tقيمة  4,47قيمة االنتبار  المتغير

 

حماية اإلرث 
 المعرفي

درجة  Tقيمة 
 ddlالحرية 

مة القي
االحتمالية 

(Sig) 

الفرق في 
 الوسطي 

 فتري ثقة االنتبار

الحد األدنى 
 لفتري الثقة

الحد األعلى لفتري 
 الثقة

183,226 109 0,000 4,469 4,42 4,52  
  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

بناءا على قيمة الوسط الحسابي للمتغير و (( 36انظر الملحق رقم )) T TESTار باختتم استعمال      
 T، حيث من خالل هذا األخير نالحظ أن قيمة (IV.22)كما هو موضح في الجدول رقم  4,47التي تساوي 

زيع ( حسب تو 1,984و التي تبلغ قيمتها )الجدولية  T( و هي أكبر من قيمة 183,226المحسوبة بلغت )
STUDENT ( و ذل  عند درجة حريةDegré de liberté )=108 كما من خالل نتائج االختبار المبينة ،

( و هي أقل من قيمة الداللة المعنوية 0,000( تساوي )Sigفي ذات الجدول يتبين لنا أن القيمة االحتمالية )
=0.05تي تنص نا اللدراست ثانية، مما يقود الى رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة الفرعية ال
 .لنظام الذكاء االقتصادي دفاعيكبعد  عمل على حماية إرثها المعرفيت FERTIAL مؤسسة فرتيال عنابةعلى أن 
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 ةلثالثاالفرضية الفرعية  انتبارنتائج  (3

 على نشاط الضغط و التأثير. Fertialمؤسسة فرتيال عنابة  ال تعتمد 0Hالفرضية العدمية: 

 على نشاط الضغط و التأثير. Fertialمؤسسة فرتيال عنابة  تعتمد  1H:الفرضية البديلة

 ةالفرعية الثالثالنتبار الفرضية  One Sample T Testنتائج انتبار  :IV.23رقم جدول 

 1,984الجدولية  Tقيمة  3,32قيمة االنتبار  المتغير

 

نشاط الضغط 
 و التأثير

درجة  Tقيمة 
 ddlالحرية 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

الفرق في 
 الوسطي 

 تبارفتري ثقة االن

الحد األدنى 
 لفتري الثقة

الحد األعلى لفتري 
 الثقة

96,810 109 0,000 3,318 3,25 3,39  
  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

بناءا على قيمة الوسط الحسابي للمتغير و التي (( 37انظر الملحق رقم )) T TESTار باختتم استعمال 
 T، حيث من خالل هذا األخير نالحظ أن قيمة (IV.23)كما هو موضح في الجدول رقم  3,32تساوي 

( حسب توزيع 1,984و التي تبلغ قيمتها )الجدولية  T( و هي أكبر من قيمة 96,810المحسوبة بلغت )
STUDENT ( و ذل  عند درجة حريةDegré de liberté )=108 كما من خالل نتائج االختبار المبينة ،

( و هي أقل من قيمة الداللة المعنوية 0,000( تساوي )Sigفي ذات الجدول يتبين لنا أن القيمة االحتمالية )
=0.05تنص  ي، مما يقود الى رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة الفرعية األولى لدراستنا الت
لنظام الذكاء  هجوميكبعد  الضغط و التأثيرنشاط على  عتمدت FERTIAL مؤسسة فرتيال عنابةعلى أن 
 .االقتصادي
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 ثانيةال الفرضيةثانيا: نتائج تحليل و مناقشة 

و  مجتمعة قتصاديهنا  عالقة ارتباطية بين أبعاد نظام الذكاء اال على أنه الثانيةتنص الفرضية األساسية 
  .تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا

عالقة ارتباط معنوية رات داللة إحصائية بي  أبعاد نظام الركاء االقتصادي و  توجد   0H:الفرضية العدمية

 دوليا. Fertial  مؤسسة فرتيال عنابةتنافسية 

عالقة ارتباط معنوية رات داللة إحصائية بي  أبعاد نظام الركاء االقتصادي و  توجد ال  1H:الفرضية البديلة

 دوليا. Fertial  مؤسسة فرتيال عنابةتنافسية 

 اسددتخدامبالختبار الفرضددية الثانية لدراسددتنا و فرضددياتها الفرعية سدديتم اللجوء الى تحليل االرتباط بين متغيرين 
 linearالددذي يم كن البدداحددث بدداسددددددددددددددتخدددام طريقددة لقيدداس االرتبدداط المسددددددددددددددتقيم أو الخطي  correlateإجراء 

relationship و ينتج عن هذه العملية قيمة إحصددددائية توضددددح قوة و اتجاه العالقة بين  أو أكثر بين متغيرين
على طريقيتين لحسددداب  SPSSو تعرف هذه القيمة باسدددم معامل االرتباط و يحتوي برنامج  متغيرات الدراسدددة

الذي يناسددددب البيانات المسددددتمدة  Pearson’sجراء االحصددددائي األول ارتباط بيرسددددون هذه العالقة و ينتج اإل
جراء أمدددددا اإل interval scaleو التي تخضددددددددددددددع للمقيددددداس  normal distributionمن التوزيع المعتددددددل 
فهو يناسددددددددددب البيانات التي تخضددددددددددع للمقياس  NONPAR CORRELATEالبارامتري االحصددددددددددائي الثاني 

 crossات تبويددددددب مزدوج حيددددددث تحتوي على فئددددددات كثيرة عن جددددددداول ذ  Ordinale scaleالترتيبي 
tabulation  و تمكن الباحث من اسددددددددددددددتخدام معامل ارتباط سددددددددددددددبيرمانspearman   أو معامل االرتباط

و بما أن بيانات دراسددددددتنا ال تتبع  أو كليهما. kendall rank-order correlationالمعروف باسددددددم كندال  
   معلمية.التوزيع الطبيعي فبذل  سيتم االعتماد على معامل االرتباط المناسب لالختبارات غير 

هذا األخير الذي يعد المتعدد الخطي دراسدددددددددة يتم اسدددددددددتخدام االرتباط البغرض قياس العالقة بين متغيرات    
فتحليل  (1) .ةمستقل األخرى و  ةتابعمتغيرات متغيرين أحدها أكثر من مقياسا التجاه و قوة العالقة الخطية بين 

                                                             
  الذي يفسر درجة قوة و اتجاه العالقة بين متغيرين أو أكثر، و دون النظر الى السببية بينهما، فقد يرتبط متغيرين بعالقة خطية  األسلوااالرتباط هو ذلك

 التالي:  أو غير خطية و قد ال تكون بينهما أي عالقة على وجه االطالق. لالستزادة حول الموضوع يمكن االطالع على المرجع

 الطبعة الثانية، دار المسيرة، عمان. ،SPSS مقدمة في اإلحصاء: مبادئ و تحليل باستندام (:2005) عوض، حمدم دنانأبو صالح و ع بحيص حمدم

جديدددددد للنشدددددر و ، دار SPSS (version 15-(16التحليرررررل االحصرررررائي باسرررررتندام برمجيرررررة (: 1020، )محمدددددد خيدددددر سدددددليم أبدددددو زيدددددد( 1) 
 . 369عمان، األردن، ص، التوزيع
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بين متغيرين أو أكثر لمعرفة ما إذا كان تغير أحدهما أو مجموعة منها  العالقةدراسدددددددددددددددة يبحث في   االرتباط
تغيرين أو ممرتبطدا بتغير األخرى، و بعبدارة أخرى فدإن تحليدل االرتبداط يعنى بقيداس قوة و اتجداه العالقدة بين 

أكثر دون التعرض لدراسددددددة العالقة السددددددببية بينهما. و تبدأ دراسددددددة االرتباط بافتراض وجود العالقة منطقيا، و 
 (1)عدة أنواع: يمكن تقسيم االرتباط الى 

 Incomplete( و ارتبددداط غير تدددام )Complete Correlationفهندددا  ارتبددداط تدددام ) قوي االرتبرراطمن حيدددث   

Correlation) ، فهنا  ا عدد المتغيراتمن حيث( رتباط بسددددددديط Simple Correlation )  الذي يدرس العالقة
العالقة بين أكثر من متغيرين. كما ( الذي يدرس  Multiple Correlationو ارتباط متعدد )بين متغيرين فقط 

حيث تمثل العالقة بين ( Linear Correlationو يشددددددددددددددمل ارتباط خطي ) شرررررررررركل العالقةمن حيث أن هنا  
غيرين العالقة بأن التغير في أحد المتالمتغيرين في هذه الحالة بخط مسدددددتقيم أو نموذج خطي بسددددديط، و تعني 
 Non-Linearو ارتباط غير خطي )يكون ثابتا إذا زاد المتغير اآخر بمقدار ثابت مهما كانت نقطة البدا. 

Correlation  ) التغير  هذه العالقة بأنين أو اكثر بنموذج غير خطي، و تعني حيث تمثل العالقة بين المتغير
تغيرين تختل  بين مفي أحد المتغيرين إذا زاد المتغير اآخر بمقدار معين يكون غير ثابت. كما أن العالقة 

، فقد يزيد أحد المتغيرين بزيادة اآخر و تكون العالقة طردية، و قد آخرمن حالة الى ألخرى، ومن وضددددددددددددع 
يزيد أحد المتغيرين و يقل االخر أي وجود عالقة عكسددددددددددددددية بين المتغيرين، و قد ال تكون هنا  عالقة بين 

 (2) المتغيرين مستقلين عن بعضهما البعض.المتغيرين أي ال يوجد ارتباط بين المتغيرين أي ان 

و الذي يرمز   (Coefficient De Corrélation De Spearman) سبيرمانمعامل ارتباط  العتماد علىالقد تم   
دارسة، حيث تتحقق لل التابع المتغير ومجتمعة ة، بين كل المتغيرات المستقلة نيالختبار الفرضية الثا( R)له بدددد 

بين الواحد  (R)تترواح قيمة معامل االرتباط حيث ،  0.05أقل من  (Sig)العالقة عندما تكون القيم االحتمالية 
 (3) الصحيح الموجب و الواحد الصحيح السالب كما يلي:

-1 ≤ R  ≤ +1 

                                                             

 ، عمددددددددان، األردن، صالمناهددددددددل، دار SPSSطرررررررررق اإلحصرررررررراء: تطبيقررررررررات اقتصررررررررادية و إداريررررررررة باسررررررررتندام  (: 2004، )شددددددددفيق العتددددددددوم (1) 
 . 416-417ص

 .109 ، صاالسكندرية، المكتب الجامعي الجديد الطبعة األولى، ،اإلحصاء في التربية و علم النفس(: 1999، )أحمد محمد الطيب (2) 
)3( Jean STAFFORD & Paul BODSON, (2006) : L’analyse multi- variée avec SPSS, Presses de l’université du 

Québec, Canada, p142. 
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فهذا يعني أن العالقة بين المتغيرات تحت الدراسة قوية جدا و العكس  واحد الصحيحفإذا اقتربت القيمة من ال  
القة و يوضح الجدول التالي العضعيفة جدا. ذا اقتربت القيمة من الصفر فهذا يعني أن العالقة إو  صحيح، 
 (.005 = و ذل  عند مستوى داللة ) متغيري الدراسةبين 

بي  نظام الركاء االقتصادي و تنافسية البسيط نتائج تحليل االرتباط النطي  :IV.24رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialمؤسسة فرتيال 

  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 Y التابع المتغير      
 

 X المتغير المستقل

 عنابة دوليا Fertial تنافسية مؤسسة فرتيال 

  معامل ارتباط
Rho de Spearman 

ية القيم االحتمال
(Sig) 

 0980 0000 نظام الركاء االقتصادي
 N=110 %95درجة الثقة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

   

ال توجدددددد عالقددددددة  هدددددذا يعندددددي =0.05أكبدددددر مدددددن مسدددددتوى الداللدددددة  (Sig)إذا كاندددددت القيمدددددة االحتماليدددددة    
أقددددددل مددددددن مسددددددتوى  (Sig)إحصددددددائية بددددددين متغيددددددري الدراسددددددة، أمددددددا إذا كانددددددت القيمددددددة االحتماليددددددة  ذات داللددددددة
إذا كاندددددت و  توجدددددد عالقدددددة ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين متغيدددددرين مدددددن متغيدددددرات الدراسدددددة. و بالتددددداليالداللدددددة 
الجدوليدددددة فدددددإن هندددددا  عالقدددددة معنويدددددة بدددددين متغيدددددرين مدددددن متغيدددددرات  Rالمحسدددددوبة أكبدددددر مدددددن قيمدددددة  R قيمدددددة

عندددددد درجدددددة  0,194الجدوليدددددة تقددددددر بدددددددددد Rمدددددع العلدددددم بدددددأن قيمدددددة )الدراسدددددة أو مدددددا بدددددين متغيدددددرات الدراسدددددة. 
 . ( =0.05 و مستوى داللة n-2=108 حرية

  انظددددددر الملحددددددق)  (0980)يسدددددداوي  Rأعدددددداله أن معامددددددل االرتبدددددداط الخطددددددي  (IV.24)رقددددددم ن الجدددددددول يبددددددي  
كمددددددا أن نتددددددائج الجدددددددول تددددددولي لنددددددا قريبددددددة مددددددن الواحددددددد الصددددددحيح. جدددددددا و هددددددي نسددددددبة مرتفعددددددة (( 38رقددددددم )

مدددددددن .  =0.05( و هدددددددي أقدددددددل مدددددددن مسدددددددتوى الداللدددددددة 0000وي )التدددددددي تسدددددددا (Sig)بالقيمدددددددة االحتماليدددددددة 
ذات داللدددددددة إحصدددددددائية هامدددددددة مدددددددا بدددددددين متغيدددددددري  وجدددددددود عالقدددددددة ارتبددددددداط قويدددددددة جدددددددداهندددددددا يمكدددددددن اسدددددددتنتاج 

موجبدددددة ذات داللدددددة معنويدددددة بدددددين المتغيدددددرات تشدددددير علدددددى أن هندددددا  عالقدددددة ارتبددددداط  هدددددذه النتدددددائجاالختبدددددار.  



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 318 - 
 

المسدددددتقلة مجتمعدددددة )أبعددددداد نظدددددام الدددددذكاء االقتصدددددادي( و المتغيدددددر التدددددابع )تنافسدددددية مؤسسدددددة فرتيدددددال عنابدددددة(. 
  .الفرضية البديلة  رفضالفرضية العدمية و  قتضي قبولمما ي

و اسددددددددتكماال للعمليددددددددات الوصددددددددفية و التشخيصددددددددية القائمددددددددة علددددددددى معطيددددددددات التحليددددددددل الوصددددددددفي يمكددددددددن     
)نظددددددام الددددددذكاء االقتصددددددادي و تنافسددددددية مؤسسددددددة فرتيددددددال  بددددددين متغيددددددري الدراسددددددةة االرتباطيددددددة عالقددددددال تبيددددددان
دددددعنابدددددة(  مدددددن خدددددالل التمثيدددددل البيددددداني الدددددذي انجدددددز مدددددن خدددددالل البرندددددامج  لو دراسدددددتها بشدددددكل موسدددددع و مفص 

الددددددذي ينددددددتج  Scattergramبحيددددددث أن البرنددددددامج نفسدددددده يددددددوفر برنددددددامج فرعددددددي يسددددددمى  SPSSاالحصددددددائي 
بددددين المتغيددددرين و بددددذل  يمكددددن رؤيددددة نمددددط  Scatter plot diagramبالنقدددداط المبعثددددرة رسددددما بيانيددددا 

  .(39رقم ) ملحقال أنظرالعالقات بشكل واضح. 

 :فرعية و التي سيتم اختبارها فيما يلي فرضياتب دفر نت إن الفرضية الرئيسية الثانية

 :ة الفرعية األولىانتبار الفرضينتائج  (1

 أبعاد كأحد االستراتيجية اليقظة بي  إحصائية داللة معنوية رات وجود عالقة ارتباط التي تنص علىو   
 .دوليا Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بي  و االقتصادي الركاء نظام

 أبعاد كأحد االستراتيجية اليقظة بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد   0H:الفرضية العدمية
 .% 5عند مستوى معنوية  دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام

 أبعاد كأحد االستراتيجية اليقظة بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباطال توجد   1H:الفرضية البديلة
  .% 5عند مستوى معنوية  دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام
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نتائج تحليل االرتباط النطي بي  بعد اليقظة االستراتيجية و تنافسية مؤسسة  :IV.25رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

 
 Yالتابع  المتغير      
 
 

 X المتغير المستقل

 عنابة دوليا Fertial تنافسية مؤسسة فرتيال 

   R معامل ارتباط
Rho de Spearman 

 (Sig)القيم االحتمالية 

 0939 0000 اليقظة االستراتيجية

 0000 0,671 01الفقرة 

 0000 0,756 02 الفقرة

 0000 0,596 03 الفقرة

 0000 0,670   04 الفقرة

 0000 0,771 05الفقرة 

 0000 0,672 06الفقرة 

 0000 0,752 07الفقرة 

 0000 0,499 08الفقرة 
 n-2=108 عندددددد درجدددددة حريدددددة 0,194تقددددددر بددددددددد الجدوليدددددة Rقيمددددة 

 =0.05و مستوى داللة 
 %95درجة الثقة 

   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

 

إن تحليل االرتباط بين اليقظة االسددددددتراتيجية و تنافسددددددية مؤسددددددسددددددة فرتيال عنابة أظهر لنا انطالقا من نتائج   
أنه هنا  عالقات ارتباطية طردية إحصدددددددددددددددائية ما بين فقرات المحور األول )اليقظة  (IV.25)رقم الجدول 

يمكن مالحظة وجود عالقات  االسدددددددتراتيجية( من اسدددددددتبانة الدراسدددددددة و تنافسدددددددية مؤسدددددددسدددددددة فرتيال عنابة حيث
و تنافسددددية مؤسددددسددددة ( 04و ) (01) (،05(، )06(، )07(، )02إحصددددائية قوية ما بين كل من الفقرات رقم )
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فرتيال عنابة، و هذا ما يبي ن بأنه كلما اعتمدت المؤسددددددددددددسددددددددددددة على مراقبة و اصددددددددددددغاء محيطها الخارجي لكل 
 الكترونية و تكنولوجيا عصرية في ذل  و انشاء خالياتهديدات و فرص تواجهها عن طريق استخدامها لقواعد 

اتصددددددددددال داخلية تدعى بخاليا اليقظة فإن ذل  يرفع من تنافسدددددددددديتها على الصددددددددددعيد الدولي و الوطني.   بينما 
( 08( و )03أظهرت نتائج المعالجة اإلحصددائية أن هنا  عالقات إحصددائية متوسددطة لكل من الفقرتين رقم )

( و التي تخص توفر المؤسددددددددددددددسددددددددددددددة 0,499( و )0,596اط لكل منهما على التوالي )حيث بلغ معامل االرتب
موضع الدراسة على أدوات جمع المعلومات مثل اليقظة على االنترنت، االشترا  في قواعد المعلومات،....الخ 

 و التي قظ الجيد للمعلومات و الحرص على ترسيخ ثقافة تبادل المعلومات لدى موظفيها.

بين متغير اليقظة االستراتيجية  R الكلي أعاله أن معامل االرتباط الخطي  (IV.25)رقم الجدول يبين كما    
جدا مرتفعة  قيمة تعد هذه القيمة ((40) انظر الملحق رقم) (0939)يساوي دوليا  و متغير تنافسية المؤسسة
استنتاج عالقة ارتباط قوية جدا ذات داللة إحصائية هامة ما بين  من يمكن مماقريبة من الواحد الصحيح. 

ما أن نتائج . كبعد اليقظة االستراتيجية كأحد أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
.  =0.05( و هي أقل من مستوى الداللة 0000التي تساوي ) (Sig)الجدول تولي لنا بالقيمة االحتمالية 

هذه النتائج تشير على أن هنا  عالقة ارتباط  موجبة ذات داللة معنوية بين متغيري االختبار.    مما يدعو 
الباحثة إلى رفض الفرضية البديلة و قبول الفرضية العدمية التي تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللة 

ائية ابة و ذل  عند مستوى داللة إحصإحصائية بين بعد اليقظة االستراتيجية و تنافسية مؤسسة فرتيال عن
=0.05. 

و اسددددددددتكماال للعمليددددددددات الوصددددددددفية و التشخيصددددددددية القائمددددددددة علددددددددى معطيددددددددات التحليددددددددل الوصددددددددفي يمكددددددددن     
و تنافسددددددددية مؤسسددددددددة فرتيددددددددال  اليقظددددددددة االسددددددددتراتيجية) ختبددددددددارتبيددددددددان العالقددددددددة االرتباطيددددددددة بددددددددين متغيددددددددري اال

صدددددل مدددددن خدددددالل التمثيدددددل البيددددداني الدددددذي انجدددددز مدددددن خدددددالل البرندددددامج عنابدددددة( و دراسدددددتها بشدددددكل موسدددددع و مف  
 (.41رقم )أنظر الملحق . SPSSاالحصائي 

 

 انتبار الفرضية الفرعية الثانية:  (2

 أبعاد كأحد المعرفي اإلرث حماية بي  إحصائية داللة راتمعنوية  ارتباطعالقة  وجود و التي تنص على  
 ا.دولي Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بي  و االقتصادي الركاء نظام
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 أبعاد كأحد حماية اإلرث المعرفي بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد   0H:الفرضية العدمية
 .% 5عند مستوى معنوية  دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام

 كأحد حماية اإلرث المعرفي بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباطال توجد   1H:الفرضية البديلة
  .% 5عند مستوى معنوية  ولياد Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد

 

نتائج تحليل االرتباط النطي بي  بعد حماية اإلرث المعرفي و تنافسية مؤسسة  :IV.26رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

 Yالتابع  المتغير      
 
 

 X المتغير المستقل

 عنابة دوليا Fertial تنافسية مؤسسة فرتيال 

   R معامل ارتباط
Rho de Spearman 

 
 (Sig)القيم االحتمالية 

 0921 0000 حماية اإلرث المعرفي

 0000 0,499 09الفقرة 

 0000 0,897   10الفقرة 

 0000 0,542 11 الفقرة

 0000 0,656   12 الفقرة

 0000 0,673 13الفقرة 

 0000 0,727 14الفقرة 

 0000 0,774 15الفقرة 

 0000 0,678 16الفقرة 
و  n-2=108 عند درجة حرية 0,194تقدر بدددددددددددددددددددد الجدولية Rقيمة 

 =0.05مستوى داللة 
 %95درجة الثقة 

 

   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد: 
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تولي بوجود عالقات ارتباط موجبة ما بين جميع   (IV.26)رقم إن نتائج االختبار الموضحة في الجدول     
فقرات المحور الثاني )حماية اإلرث المعرفي( الستبانة الدراسة و متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث 

لكل منها على التوالي  R ( إذ بلغ معامل االرتباط14) و (15أن هنا  عالقات قوية ما بين الفقرات رقم )
و متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، و بالتالي كلما المؤسسة حرصت على حماية  (0,727( و )0,774)

المعارف و المهارات التي يمكن أن تفقدها أو تتسرب عند مغادرة موظ  أو فقدانه أو اختالس زبون و كلما 
ية، نعملت جاهدة على تحسيس موظفيها فيما يتعلق بأمن حماية أنظمة معلوماتها عن طريق دورات تكوي

مؤتمرات،...الخ كلما تحسنت وضعيتها التنافسية سواءا على المستوى الوطني أو الدولي. كما أن نتائج الجدول 
( و متغير 11( و )09أظهرت عالقات ارتباط موجبة متوسطة ما بين كل من الفقرتين رقم ) (IV.26) رقم 

 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة.   

وجود عالقة ارتباط موجبة بين متغير  تؤكد أعاله لتحليل االرتباط  (IV.26) رقمنتائج الجدول  نأكما     
ما بين R  ي، إذ بلغ معامل االرتباط البسيط الكلسية مؤسسة فرتيال عنابةحماية اإلرث المعرفي و متغير تناف

هذا ما يسمح لنا باستنتاج العالقة القوية الموجبة ما بين ( (42) انظر الملحق رقم)( 0,921متغيري االختبار )
هي قيمة أقل من مستوى الداللة  ( و0,000)( تساوي Sigالمتغيرين المذكورين، و بما أن القيمة االحتمالية )

=0.05  القة علباحثة برفض الفرضية البديلة و قبول الفرضية العدمية التي تنص على وجود امما يدعو
 بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد كأحد المعرفي اإلرث حماية بين إحصائية داللة ذاتمعنوية  ارتباط
و استكماال للعمليات الوصفية و التشخيصية القائمة على معطيات . دوليا Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية

التحليل الوصفي يمكن تبيان العالقة االرتباطية بين متغيري االختبار )متغير حماية اإلرث المعرفي و متغير 
 ن خاللخالل التمثيل البياني الذي انجز متنافسية مؤسسة فرتيال عنابة( و دراستها بشكل موسع و مف صل من 

 (.43رقم ). أنظر الملحق SPSSالبرنامج االحصائي 

 

 انتبار الفرضية الفرعية الثالثة:  (3

 أبعاد كأحد نشاط الضغط و التأثير بي  إحصائية داللة راتمعنوية ارتباط وجود عالقة  و التي تنص على

موضع أن فرضيات حيث  دوليا. Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بي  و االقتصادي الركاء نظام
 االختبار متمثلة في: 
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 أبعاد كأحد نشاط الضغط و التأثير بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد   0H:الفرضية العدمية
 .% 5عند مستوى معنوية  دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام

نشدداط الضددغط و  بددين إحصددائية داللددة معنويددة ذات عالقددة ارتبدداطال توجددد   1H:الفرضررية البديلررة
عندد  وليداد Fertialعنابدة  فرتيدال مؤسسدة تنافسدية بدين و االقتصدادي الدذكاء نظدام أبعداد كأحدد التدأثير

  .% 5مستوى معنوية 

سة و تنافسية مؤس نشاط الضغط و التأثيرنتائج تحليل االرتباط النطي بي  بعد  :IV.27رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialفرتيال 

 
 Yالتابع  المتغير      
 
 

 X المتغير المستقل

 عنابة دوليا Fertial تنافسية مؤسسة فرتيال 

   R معامل ارتباط
Rho de Spearman 

 
 (Sig)القيم االحتمالية 

 0958 0000 نشاط الضغط و التأثير

 0000 0,499 17الفقرة 

 0000 0,672  18 ة الفقر 

 0000 0,670 19 الفقرة

 0000 0,879   20 الفقرة

 0000 0,522 21الفقرة 

 0000 0,656 22الفقرة 
-n عنددددددددد درجددددددددة حريددددددددة 0,194تقدددددددددر بددددددددددددد الجدوليددددددددة Rقيمددددددددة 

 =0.05و مستوى داللة  108=2
 %95درجة الثقة 

   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 
 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
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أعاله يمكن مالحظة وجود عالقات إحصائية  (IV.27) رقم الموضحة في الجدول انطالقا من النتائج   
 ،ما بين فقرات المحور الثالث )متغير نشاط الضغط و التأثير( و متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابةموجبة 

( 0,879بلغ )( و متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة 20ما بين الفقرة رقم ) R البسيط حيث أن معامل االرتباط
و هو يدل على وجود عالقة قوية ما بينهما و بالتالي يمكن القول بأن االشترا  و انجاز معايير و مواصفات 

و ( 18الفقرة رقم )ما بين  Rالبسيط  قيمة االرتباطكما أن االيزو له دور كبير في رفع تنافسية المؤسسة. 
موجبة ما بين المتغيرين ( و هو يدل على وجود عالقة قوية 0,672بلغ بدددد)متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة 

سياسة اتصال فع الة عن طريق اشتراكها في الشبكات المؤسسة لو هذا ما يسمح لنا باستنتاج أن اتباع 
االجتماعية و انضمامها في الجمعيات المهنية و التواصل عن طريق الصحافة يؤدي حتما الى رفع و تحسين 

و أيضا فتح مواقع مناقشة و معلومات عبر االهتمام يؤدي الى رفع تنافسيتها و هذا ما أكده دوليا  تنافسيتها
بينما   .( و متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة و هذا حسب مستجوبيها19معامل االرتباط ما بين الفقرة رقم )

ا هتباط موجبة متوسطة ما بينعالقات ار  ( تؤول الى وجود21) و (17لكل من الفقرات رقم ) معامالت االرتباط
 .(0,522) و (0,499) حيث بلغت معامالت ارتباطها على التوالي و بين متغير تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

 

لتحليل االرتباط الخطي نالحظ بأن القيمة الكلية لمعامل ارتباط  (IV.27) الجدول رقم و لكن من خالل     
و هي قيمة جد عالية قريبة من الواحد الصحيح الشيء الذي  ((44) رقمانظر الملحق ) (0,958سبيرمان بلغ )

سية نشاط الضغط و التأثير و متغير تناف يؤكد لنا تواجد عالقة إحصائية جد هامة موجبة و قوية ما بين متغير
( و هي قيمة أقل من مستوى الداللة 0,000)( تساوي Sig) مؤسسة فرتيال عنابة، و بما أن القيمة االحتمالية

=0.05  قة ارتباط وجود عالمما يقتضي رفض الفرضية البديلة و قبول الفرضية العدمية التي تنص على
 تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد كأحد نشاط الضغط و التأثير بين إحصائية داللة ذاتمعنوية 
 . =0.05 دوليا و ذل  عند مستوى داللة Fertial عنابة فرتيال مؤسسة
   
ير تنافسية مؤسسة و متغ نشاط الضغط و التأثيريمكن تبيان العالقة االرتباطية بين متغيري االختبار )متغير    

مف صل من خالل التمثيل البياني الذي انجز من خالل البرنامج فرتيال عنابة( و دراستها بشكل موسع و 
 (.45رقم ). أنظر الملحق SPSSاالحصائي 
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 ثالثةال الفرضيةثالثا: نتائج تحليل و مناقشة 
ادي و تنافسية القتصوجود عالقة معنوية تأثيرية ما بين نظام الذكاء ا لتبيان الفرضية الثالثة لدراستنا هدفت

 . و هذا ما سيتم اختباره فيما يلي:يال عنابةتمؤسسة فر 
مؤسسة فرتيال  تنافسية على إحصائية داللة را تأثيرا االقتصادي الركاء نظام ؤثري الثالثة: األساسيةالفرضية 

  .ولياد  Fertialعنابة
 Sampleالبسيط )الخطي  نلجأ الى اختبار تحليل االنحدار  الثالثةاألساسية بهدف اختبار الفرضية     

Linear Resgression)  يعد من األساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تضمن دقة االستدالل من أجل الذي
ع ات سببية بين الظواهر موضتحسين نتائج البحث عن طريق االستخدام األمثل للبيانات في إيجاد عالق

غير التابع بالتغيرات الحاصلة في الت حيث أن الهدف من اختبار تحليل االنحدار الخطي البسيط التنبؤالدراسة. 
ير تمثل العالقة بين المتغير المستقل و المتغالناتجة عن أثر متغير مستقل واحد، و لذل  فإن المعادلة التي 

 (1)التابع تكون على الشكل التالي: 
Yi    =β 0+  β1   Xi1  +  εi 

 حيث: 
iY:  التكرارفي  -المتغير التابع–متغير االستجابة قيمة i. 

iX: في التكرار ثابت معلوم و هو قيمة المتغير المستقل i. 

0β   1وβ: .معلمتان مجهولتان نقوم بتقديرهما 

iε: حد خطأ عشوائي متوسطة يساوي الصفر و تباينه 
2δ ، حدود الخطأ في التكرارات المختلفة غير و تكون

 مرتبطة. 
يقال لنموذج االنحدار السابق بأنه بسيط، و خطي المعالم و خطي في المتغير المستقل، فهو بسيط ألنه     

يستخدم متغيرا واحدا فقط، و خطي المعالم ألنه ال تظهر أي معلمة كأس أو مضروبة بمعلمة أخرى، و خطي 
 في المتغير المستقل ألن هذا المتغير ال يظهر إال مرفوعا لالس واحد. 

                                                             
  و المتغيرات األخرى. حيث أتحليل االنحدار هو أداة إحصائية تستفيد من العالقة بين متغيرين كميين أو أكثر للتنبؤ بأحد المتغيرات استنادا الى قيم المتغير

لتحليل االنحدار  ناجحةيستخدم تحليل االنحدار استخداما واسعا في إدارة االعمال، االقتصاد و العلوم االجتماعية، الصحية و االحيائية. و تحتاج التطبيقات ال
 دار في حاالت من واقع الحياة.الى فهم سليم لكل من الخلفية النظرية و المسائل العملية التي نواجهها عند استخدام االنح

 .245 صاألردن،  ،عمان، دار وائل الطبعة الثالثة، ،SPSSالنظام االحصائي (: 2006) ،محمد بالل الزعبي، عباس الطالفحة (1) 
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إن تحليل االنحدار يستعمل لثالثة أغراض رئيسية وهي الوص ، السيطرة و التنبؤ، و لكي نقوم بإيجاد     
 حيث:  1βو   0βنموذج انحدار و تحليله نحتاج لتقدير معالم االنحدار المجهولة 

1β :هي التغير في متوسط التوزيع االحتمالي للمتغير التابع Y المستقلزيادة في المتغير  لكل وحدة X و ،

  تمثل الميل لهذه الدالة. دالة االنحدار في رسم

0β :ط االنحدار، لكنها بيانيا تمثل الجزء الذي يقطعه خ بها كحد مستقل في نموذج ليس لها أي تفسير خاص
 االنحدار من محور الصادات.

قصد اختبار الفرضية  SPSSفيما يلي سنقوم بإجراء تحليل االنحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج     
 : ةول التالياالجدتوضحها لدراستنا، و نتائج االختبار  األساسية الثالثة

البسيط لتأثير نظام الركاء االقتصادي على النطي  التباي  لالنحدارنتائج تحليل  :IV.28رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال  المتغير

 

 

نظددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
الدددددددددددددددددددددددددددددذكاء 
 االقتصادي

مجمول  النمورج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

sig 

معامل 
التحديد 

2R 

معامل 
 R االرتباط

 0,000 0,974 0,987 4066,750 21,023 1 21,023 االنحدار

النطررررررررررررأ 
 المتبقي

0,558 

 

   0,072  خطأ التقدير  0,005 108

الجدولية عند مستوى  F قيمة  109 21,581 المجمول
 =0.05داللة 

5,02 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

حيث أن قيمة عالية جدا  هيو ( 0,974بلغ ) 2Rمعامل التحديد  بأن تظهرنتائج اختبار تحليل االنحدار   
فسير المتغير على المتغير التابع أي نسبة تمن تغيرات تطرأ المستقل وضح مقدار ما يفسره المتغير ت ه القيمةهذ

من التباين في المتغير التابع )تنافسية مؤسسة فرتيال  % 97,4 نسبة بعبارة أخرى  ،المستقل للمتغير التابع
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و النسبة  من خالل العالقة الخطية، عنابة( تم تفسيره بالتغير في المتغير المستقل )نظام الذكاء االقتصادي(
  ((46)انظر الملحق رقم ). تابعالمتغير ال قد ترجع الى عوامل أخرى تؤثر على المتبقية

و هي نسبة مرتفعة من النموذج.  % 97,4كما يمكن القول بأن نظام الذكاء االقتصادي يقوم بتفسير نسبة    
و أن  في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة،و تأثير معنوي تدل على أن لنظام الذكاء االقتصادي دورا كبيرا 

  و كلما اقتربت قيمته من الصفر كان أفضل. 0,072خطأ التقدير قيمته 

 اختبار معنوية االنحدار و ذل  باستخدام االختبار التالي: يمكن  هأعال (IV.28)رقم من خالل الجدول 

0Hو ما بي  نظام الركاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا غير معنوي  البسيط : االنحدار 
 .% 5رلك عند مستوى معنوية 

1H رلك  و ما بي  نظام الركاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا معنوي البسيط : االنحدار
 .% 5عند مستوى معنوية 

 =0.05( و هي أقل من مستوى الداللة 0,000تساوي ) ، و بما أنها(Sigنقوم بمقارنة القيمة االحتمالية )  
ن استنتاج و بالتالي يمكفبذل  نرفض الفرض العدمي و نقبل الفرض البديل و هذا معناه أن االنحدار معنوي. 

توى مؤسسة فرتيال عنابة و ذل  عند مسبأن لنظام الذكاء االقتصادي تأثير ذو داللة إحصائية على تنافسية 
  من خالل الجدول اآتي:  يمكن تقدير نموذج االنحدار و  .% 95ثقة 
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 دري لنمورج االنحدار النطي البسيط للمعالم المق  نتائج تحليل التباي   :IV.29رقم جدول 

 المعامالت غير النمطية النمورج
Unstandardized coefficients 

المعامالت 
 النمطية

standardized 
coefficients 

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
T (Sig) 

B  النطأ المعياري 
Std.Error 

Beta 

 constant  -1,624 0,089 - -18,313 0,000 ثابت

نظام الركاء 
 االقتصادي

1,460 0,023 0,987 63,771 0,000 

و  n-2=108 عند درجة حرية 1,984تقدر بددددد الجدولية Tقيمة 
 Studentو ذل  حسب جدول توزيع  =0.05مستوى داللة 

 N=110 %95درجة الثقة 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

أعاله يمكن استنتاج بأن لنظام الذكاء االقتصادي تأثير إيجابي على تنافسية  (IV.29) رقممن الجدول   
( و هي أقل من 0,000( التي تساوي )sig)  T مؤسسة فرتيال عنابة و الدليل على ذل  القيمة االحتمالية

الجدولية البالغة  T( أكبر من قيمة 63,771المحسوبة و التي قدرت بددد ) T، و قيمة =0.05مستوى الداللة 
و التي تعبر عن نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير  Betaض  الى ذل  المعامالت النمطية ، ( 1,984)

و  % 98,7 بنسبة أي 0,987التابع، أي أن أثر الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة كانت 
 هي نسبة عالية.   

الحصول على تقديرات لقيم يمكن  (IV.29) رقمإلحصائية و من خالل الجدول انطالقا من نتائج المعالجة ا  
  : التالية معالم االنحدار المجهولة و بذل  نحصل على معادلة االنحدار التقديرية

β^
1   Xi1   β^

0+ Y^
i   = 
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تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة    = + 1,624- (نظام الذكاء االقتصادي)   1,460
 دوليا

 حيث: 

0
^

β   =1,624- 

1
^β  =1,460   
 

كما  .((47الملحق رقم )انظر ) و للتفصيل في النموذج المق در يمكن رسم المدرج التكراري الخاص بالنموذج
يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل الموالي الذي تم استخراجه من البرنامج 

 .spssاالحصائي 
 

 منحنى االنحدار النطي البسيط  :IV.20رقم ل شك

 

(y
)

ال 
وليا

ة د
عناب

ال 
رتي

ة ف
سس

مؤ
ية 

فس
 تنا

   
ع  

لتاب
ر ا

تغي
م

 

 (x)المتغير المستقل نظام الركاء االقتصادي 

 IBM SPSS الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

Statistics 21.0 
 



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 330 - 
 

أن النقاط تقريبا على خط واحد و هذا مالئم لالنحدار،  أعاله (IV.20)  رقمالشكل  من خالليمكن مالحظة    
عالقة قوية موجبة ما بين المتغير المستقل و المتغير التابع لدراستنا هنا  بالفعل  هالشيء الذي يدل على أن

و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث من خالل ما تقدم تم اثبات العالقة   أي ما بين نظام الذكاء االقتصادي
 المعنوية التأثيرية ما بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط. 

 
 الرابعة الفرضية األساسيةنتائج تحليل و مناقشة رابعا: 

د عالقة تأثير معنوي متعدد ألبعاد نظام الركاء االقتصادي في رفع تنافسية فرتيال عنابة و وج التي تنص على
Fertial .يمكن اختبار معنوية االنحدار المتعدد باستخدام االختبار التالي: حيث دوليا 

0Hير غنظام الركاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا أبعاد ما بي   المتعدد : االنحدار
 .% 5عند مستوى معنوية  معنوي 

1H نظام الركاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا معنوي أبعاد ما بي   متعددال: االنحدار 
 .% 5عند مستوى معنوية 

 
دراسة أثر  يفيما يل على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا سيتمبعد دراسة أثر نظام الذكاء االقتصادي   

دمت الباحثة استخ ةالفرضي هالختبار هذو المبحوثة. المؤسسة تنافسية  في رفع بشكل مجتمعأبعاد النظام 
حيث يستخدم لقياس التأثير  .(Multiple Linear Regression)االنحدار الخطي المتعدد  تحليل اختبار

 على شكل معادلة خطية كما يلي: المعنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير التابع
 × 2X + 3βالمتغير المستقل الثاني  × 1X + 2βالمتغير المستقل األول  × Y =  + 1βالمتغير التابع 

  نطأ. +... + 3Xث المتغير المستقل الثال
 حيث: 
 تسمى الحد الثابت قيمة 

1β ،2β ،3β ....بمعامالت المتغيرات المستقلة  

 :بعبارة أخرى 

Yi=β0+β1 Xi1+β2 Xi2+….+β p-1 Xi,p-1+εi 
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النموذج نحصل على  p=2هو عدد المعالم المجهولة في النموذج، و نالحظ هنا أنه إذا وضعنا  pحيث   
ن كل واحد منها يعكس تأثيرا جزئيا بمعالم انحدار جزئية، أل pβ2,… β ،1β ،0β-1 الخطي البسيط. كما أن 

  خر ثابتا.الخاص به عندما يكون المتغير المستقل اآعلى المتغير التابع للمتغير المستقل 
 تنافسيةو المتمثل في   (Y)ع المتغير التابتبيان عالقة االنحدار بين و من خالل موضوع دراستنا سيتم   

اليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث المعرفي  :و المتمثلة في (Xi) المتغيرات المستقلةو   مؤسسة فرتيال عنابة
التي تعد "  Stepwise"حيث سيتم االعتماد على االنحدار المتعدد باستخدام طريقة . الضغط و التأثيرو نشاط 

يتم ادخال المتغيرات المستقلة الى معادلة االنحدار على كثرها استخداما، و في هذه الطريقة أأفضل طريقة و 
خطوات بحيث يتم ادخال المتغير المستقل ذي االرتباط األقوى مع المتغير التابع بشرط أن يكون هذا االرتباط 

و في الخطوات التالية يتم ادخال المتغير المستقل ذا داللة إحصائية )يحقق شرط الدخول الى معادلة االنحدار(، 
ذي االرتباط الجزئي األعلى الدال احصائيا مع المتغير التابع بعد استبعاد أثر المتغيرات التي أدخلت الى 
المعادلة، ثم تفحص المتغيرات الموجودة في معادلة خط االنحدار )ذات الداللة االحصائية( أم ال، فإذا لم يحقق 

ا تهي عملية ادخال أو اخراج المتغيرات المستقلة عندميخرج من المعادلة، تنأحدهما شرط البقاء في العادلة فإنه 
و الهدف من استخدام هذه الطريقة  (1) ال يبقى أي متغير يحقق شرط الدخول الى المعادلة أو شرط البقاء فيها.

في الدراسة الحالية هو ترتيب المتغيرات المستقلة حسب أهمية و درجة تأثيرها على المتغير التابع، لتحديد أي 
 : ينالتالي ينو نتائج االختبار موضحة في الجدول أكثر أهمية من غيره. ةالمستقل اتالمتغير 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .259 ص ،مرجع سابق ،محمد بالل الزعبي، عباس الطالفحة (1) 
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نتائج تحليل التباي  لالنحدار النطي المتعدد لتأثير المتغيرات المستقلة على المتغير  :IV.30رقم جدول 
 التابع 

 

مجمول  النمورج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

F 

عامل م
التحديد 

2R 

معامل 
 R االرتباط

 0,000 0,980 0,990 1708,977 7,048 3 21,144 االنحدار

 0,437 النطأ المتبقي

 

 0,064 خطأ التقدير 0,004 106

الجدولية عند  Fقيمة   109 21,581 المجمول
 =0.05مستوى داللة 

3,12 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

بلغ  2Rمعامل التحديد تظهر بأن  (IV.30) رقم نتائج اختبار تحليل االنحدار الموضحة في الجدول    
تغيرات  منة المستقل اتفسره المتغير توضح مقدار ما هي قيمة عالية جدا حيث أن هذه القيمة ت ( و0,980)

أي بعبارة أخرى نسبة  ،للمتغير التابع ةالمستقل اتتطرأ على المتغير التابع أي بعبارة أخرى نسبة تفسير المتغير 
 ةالمستقل اتالمتغير  تفسيره بالتغير في من التباين في المتغير التابع )تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة( تم % 98
بة ( من خالل العالقة الخطية، و النساليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث المعرفي و نشاط الضغط و التأثير)

لم تؤخذ بعين االعتبار في مخطط الدراسة و التي يمكن أن تؤثر عوامل أخرى فتفسرها  % 2البالغة  المتبقية 
  ((48)انظر الملحق رقم ). المدروسةتنافسية المؤسسة على 

من النموذج. و هي  % 98كما يمكن القول بأن أبعاد نظام الذكاء االقتصادي مجتمعة تقوم بتفسير نسبة    
نسبة مرتفعة تدل على أن ألبعاد نظام الذكاء االقتصادي دورا كبيرا و تأثيرا معنويا في رفع تنافسية مؤسسة 

  و كلما اقتربت قيمته من الصفر كان أفضل. 0,064قدير قيمته فرتيال عنابة، و أن خطأ الت
أكبر من  هيو ( 1708,977)  المحسوبة تساوي  Fقيمة أعاله أن  (IV.30)رقم نالحظ من نتائج الجدول  

هذا يدل على وجود عالقة معنوية ذات داللة  =0.05عند مستوى داللة  (3,12الجدولية البالغة ) Fقيمة 
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تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة و المتغيرات المستقلة المؤثرة: اليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث إحصائية بين 
رية و ما يؤكد العالقة التأثي المعرفي و نشاط الضغط و التأثير و يمكن استنتاج بأن نموذج االنحدار جيد.

ض فمما يؤدي بر .=0.05( و هي أقل من مستوى الداللة 0,000( التي  بلغت )Sigالقيمة االحتمالية )
 الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة.

صرح لنا تحليل االنحدار الخطي المتعدد قصد تبيان أثر كل بعد ت (IV.31) رقمالجدول بالنتائج الواردة    
نشاط  حماية اإلرث المعرفي و بعد من أبعاد الذكاء االقتصادي و المتمثلة في: بعد اليقظة االستراتيجية، بعد

 ير على تنافسية المؤسسة المدروسة.الضغط و التأث

  متعدددري لنمورج االنحدار النطي النتائج تحليل التباي  للمعالم المق   :IV.31رقم جدول 

 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا النمورج

 المتغير التابع

 

 

 المتغيرات المستقلة

 المعامالت غير النمطية
Unstandardized coefficients 

المعامالت 
 النمطية

standardized 
coefficients 

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
T (Sig) 

B  النطأ المعياري 
Std.Error 

Beta 

 constant  -1,650 1,195 - -8,459 0,000 ثابت

 0,000 9,630 0,431 0,055 0,534 نشاط الضغط و التأثير

 0,000 7,339 0,241 0,045 0,327 اليقظة االستراتيجية

 0,000 6,441 0,347 0,094 0,603 حماية اإلرث المعرفي

و  n-2=108 عند درجة حرية 1,984تقدر بددددد الجدولية Tقيمة 
 Studentو ذل  حسب جدول توزيع  =0.05مستوى داللة 

 N=110 %95درجة الثقة 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
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" أن تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة )المتغير Stepwiseهائي باستخدام طريقة "ن من نموذج االنحدار النتبي       
ة االستراتيجية، اليقظ المتغيرات المستقلة التالية الذكر:تأثر بصورة جوهرية و ذات داللة إحصائية بتالتابع( 

لكل أبعاد نظام  (Sigو الدليل على ذل  القيم االحتمالية ) .حماية اإلرث المعرفي و نشاط الضغط و التأثير
، مما يدل على ثبوت معامل =0.05مستوى داللة  و هي أقل من( 0,000الذكاء االقتصادي و التي بلغت )

( و بعد نشاط 0,603( و بعد حماية اإلرث المعرفي البالغ )0,324االنحدار لبعد اليقظة االستراتيجية البالغ )
و هذا يعني أن زيادة مقدراها وحدة واحدة ( عند مستوى المعنوية المذكور. 0,534الضغط و التأثير و البالغ )

في تنافسية المؤسسة المدروسة و زيادة مقدارها وحدة واحدة لبعد  0,324لبعد اليقظة االستراتيجية تؤثر بمقدار 
 احدة لبعد نشاطفي تنافسية المؤسسة و كذل  زيادة مقدراها وحدة و  0,603حماية اإلرث المعرفي تؤثر بمقدار 

في تنافسية المؤسسة المدروسة. مما يعني ثبوت معنوية نموذج االنحدار  0,534الضغط و التأثير تؤثر بمقدار 
الخطي المتعدد أي أن اليقظة االستراتيجية و حماية اإلرث المعرفي و نشاط الضغط و التأثير تأثر بشكل 

التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى المذكور أي عند  مجتمع على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة. و يعد هذا
 .=0.05مستوى داللة 

أن ترتيب المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير متغير  (IV.31)رقم كما و يتضح من الجدول    
 هي كما يلي:  Tتنافسية المؤسسة المدروسة حسب قيمة اختبار 

 نشاط الضغط و التأثير؛  -
 االستراتيجية؛اليقظة  -
 المعرفي.حماية اإلرث  -
  
مما يعني أن المتغير  ،0,917حوالي  2Rبمعامل التحديد  لبعد نشاط الضغط و التأثيربلغ أقصى أثر  حيث  

رفع من التغير الحاصل في   91,7فسرالمتمثل في نشاط الضغط و التأثير استطاع أن ي المستقل التفسيري 
ثر أ. يليه % 8,3و البالغة  و أن النسبة المتبقية ترجع ل خطاء العشوائية دولياتنافسية مؤسسة فرتيال عنابة 

من التغير الحاصل في رفع  % 88,1هذا يعني أنه  % 0,881بعد اليقظة االستراتيجية بمعامل تحديد قدر بدددد 
فتفسرها متغيرات أخرى تؤثر على تنافسية  % 11,9و البالغة  النسبة المتبقيةأما  تنافسية المؤسسة المدروسة

  2Rل التحديد بمعام بعد حماية اإلرث المعرفيثر أيليه أخيرا  . المؤسسة و لم تأخذ بعين االعتبار في دراستنا
  % 15,2هذه النسبة التي تفسر التغير الحاصل في المتغير التابع و النسبة المتبقية التي قدرت بددد % 0,848

 .ترجع الى عوامل و متغيرات أخرى 
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القة تأثيرية عمما تقدم يتضح ثبوت صحة الفرضية األساسية الرابعة لدراستنا و التي تنص على أن هنا :    
ألبعاد نظام الذكاء االقتصادي مجتمعة على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا متعددة ذات داللة إحصائية 

 .=0.05عند مستوى داللة 
حيث يمكن صياغة نموذج االنحدار الخطي المتعدد في المعادلة الرياضية التالية و ذل  انطالقا من نتائج    

 .(IV.31)و  (IV.30)رقم االختبار التي تم توضيحها في الجدول 
 

Y^= -1,650+ 0,534 X1+ 0,327X2+ 0,603 X3 + εi 
 

 حيث أن:
X1نشاط الضغط و التأثير : 

2X : االستراتيجيةاليقظة 

3X  :حماية اإلرث المعرفي  
 
كما  (.49الملحق رقم )و للتفصيل في النموذج المق در يمكن رسم المدرج التكراري الخاص بالنموذج انظر    

يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل الموالي الذي تم استخراجه من البرنامج 
 .spssاالحصائي 
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 منحنى االنحدار النطي المتعدد  :IV.21رقم ل شك

 

(y
)

ال 
وليا

ة د
عناب

ال 
رتي

ة ف
سس

مؤ
ية 

فس
 تنا

   
ع  

لتاب
ر ا

تغي
م

 

 (x)المتغير المستقل نظام الركاء االقتصادي 

 SPSS 21.0  برنامج م  إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية ع  طريق
 
أعاله أن النقاط تقريبا على استقامة واحدة و هذا مالئم  (IV.21)الشكل رقم يمكن مشاهدة من خالل     

لالنحدار، الشيء الذي يدل على أنه بالفعل هنا  عالقة قوية موجبة ما بين المتغيرات المستقلة مجتمعة و 
المتغير التابع لدراستنا أي ما بين أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث من 

 ا تقدم تم اثبات العالقة المعنوية التأثيرية ما بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي المتعدد. خالل م
 
 أثر أبعاد نظام الذكاء االقتصادي بشكل مجتمع على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا فيما سبق تم دراسة   

و ذل  باالعتماد على تحليل االنحدار المتعدد الذي يدرس العالقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة و 
غير تابع، بينما يؤخذ التحليل في اعتباره العالقات بين المتغيرات المستقلة و الهدف األساسي هذا يكمن في تم

تغيرات تابع كما يكمن استخدام العالقات بين الماستنتاج مدى تأثر المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير ال
المستقلة في التنبؤ بقيم المتغير التابع و تحديد مدى أهمية كل متغير من المتغيرات المستقلة في هذا التنبؤ. و 

ات الفرعية ، و اإلجابة على الفرضيقصد التفصيل في العالقة االرتباطية و التأثيرية ما بين متغيري الدراسة
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منفرد  أثر أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و لكن بشكل دراسةيلي سيتم فيما  ة للفرضية األساسية السابقةالتابع
و على هذا األساس سيتم االعتماد في هذه الفقرة على تحليل االنحدار البسيط،  .على تنافسية المؤسسة المبحوثة

المحسوبة أكبر من  Fإذا كانت قيمة معنوي ير لتحديد معنوية معادلة االنحدار البسيط، إذ يوجد تأث Fاختبار 
مقدار تأثير المتغير لتفسير  2Rو العكس صحيح، كذل  سيتم استخدام معامل التحديد الجدولية  Fقيمة 

 المستقل التي تطرأ على المتغير التابع.
 

 األولىالفرضية الفرعية نتائج تحليل  (4
 Fertialيال عنابة فرتمؤسسة يوجد تأثير معنوي لبعد اليقظة االستراتيجية في رفع تنافسية القائلة بأنه 

 و نتائج االجراء االحصائي موضحة في الجدول الموالي:  دوليا.

نتائج تحليل التباي  لالنحدار النطي البسيط لتأثير اليقظة االستراتيجية على تنافسية  :IV.32رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialمؤسسة فرتيال 

 التابع المتغير

 

 المتغير المستقل

 

 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

 

 

اليقظة 
 االستراتيجية

مجمول  النمورج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

Sig 

معامل 
التحديد 

2R 

معامل 
 R االرتباط

 0,000 0,861 0,928 666,905 18,573 1 18,573 االنحدار

لنطررررررررررررأ ا
 المتبقي

3,008 

 

   0,167  خطأ التقدير  0,028 108

الجدولية عند  Fقيمة   109 21,581 المجمول
 =0.05مستوى داللة 

5,02 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
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 86,1أعاله تبين أن بعد اليقظة االستراتيجية يقوم بتفسير نسبة  (IV.32)في الجدول رقم النتائج الواردة    
من النموذج. و هي نسبة مرتفعة تدل على أن لبعد اليقظة االستراتيجية دورا و تأثيرا معنويا في رفع تنافسية  %

 ىمعنب الصفر كان أفضل أي ا اقتربت قيمته منو كلم 0,167مؤسسة فرتيال عنابة، و أن خطأ التقدير قيمته 
 من التباين في المتغير التابع )تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة( تم تفسيره بالتغير في المتغير % 86,1خر نسبة ف

فتفسرها عوامل  % 13,9البالغة  ة الخطية، و النسبة المتبقيةالمستقل )اليقظة االستراتيجية( من خالل العالق
 في مخطط الدراسة و التي يمكن أن تؤثر على تنافسية المؤسسة المدروسة.أخرى لم تؤخذ بعين االعتبار 

 أعاله يمكن اختبار معنوية االنحدار و ذل  باستخدام االختبار التالي:  (IV.32)رقم من خالل الجدول 

0H و تنافسية مؤسسة فرتيال  اليقظة االستراتيجيةما بي   % 5عند مستوى معنوية  غير معنوي : االنحدار
 عنابة دوليا.

1H : و تنافسية مؤسسة فرتيال  اليقظة االستراتيجيةما بي   % 5عند مستوى معنوية  االنحدار معنوي
 عنابة دوليا.

 =0.05( و هددددددددي أقددددددددل مددددددددن مسددددددددتوى الداللددددددددة 0,000( تسدددددددداوي )Sigالقيمددددددددة االحتماليددددددددة )بمددددددددا أن     
فبددددددذل  نددددددرفض الفددددددرض العدددددددمي و نقبددددددل الفددددددرض البددددددديل و هددددددذا معندددددداه أن االنحدددددددار معنددددددوي. و بالتددددددالي 

مؤسسدددددة فرتيدددددال يمكدددددن اسدددددتنتاج بدددددأن لبعدددددد اليقظدددددة االسدددددتراتيجية تدددددأثير ذو داللدددددة إحصدددددائية علدددددى تنافسدددددية 
 : مواليمن خالل الجدول الو يمكن تقدير نموذج االنحدار . % 95عنابة و ذل  عند مستوى ثقة 

 

 

 

 

 

 

 

   



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 339 - 
 

دري لنمورج االنحدار النطي البسيط  :IV.33رقم جدول   نتائج تحليل التباي  للمعالم المق 

 المعامالت غير النمطية النمورج
Unstandardized coefficients 

المعامالت 
 النمطية

standardized 
coefficients 

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
T (Sig) 

B  النطأ المعياري 
Std.Error 

Beta 

 constant  -0,588 0,179 - -3,286 0,001 ثابت

 0,000 25,825 0,928 0,049 1,257 اليقظة االستراتيجية

و  n-2=108 عند درجة حرية 1,984تقدر بددددد الجدولية Tقيمة 
 Studentو ذل  حسب جدول توزيع  =0.05مستوى داللة 

 N=110 %95درجة الثقة 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

أعاله بأن لليقظة االستراتيجية تأثير إيجابي على تنافسية مؤسسة  (IV.33)رقم يمكن استنتاج من الجدول    
( و هي أقل من مستوى 0,000( التي تساوي )sig)  T فرتيال عنابة و الدليل على ذل  القيمة االحتمالية

الجدولية البالغة  T( أكبر من قيمة 25,825المحسوبة و التي قدرت بددد ) T، و قيمة =0.05الداللة 
و التي تعبر عن نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير  Beta( ، ض  الى ذل  المعامالت النمطية 1,984)

و هي  % 92,8أي  0,928على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة كانت  اليقظة االستراتيجيةالتابع، أي أن أثر 
 نسبة عالية.   

يمكن الحصول على تقديرات لقيم  (IV.33)رقم ل انطالقا من نتائج المعالجة اإلحصائية و من خالل الجدو 
  :معالم االنحدار المجهولة و بذل  نحصل على معادلة االنحدار التقديرية التالية

β^
1   Xi1   β^

0+ Y^
i   = 

تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة    = +0,588- (اليقظة االستراتيجية)   1,257
 دوليا
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 حيث: 

0
^

β   =0,588- 

1
^β  =1,257     
 
و للتفصيل في النموذج المق در يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل الموالي    

 .spssاستخراجه من البرنامج االحصائي  الذي تم

 )شكل االنتشار(  بسيطمنحنى االنحدار النطي ال :IV.22رقم ل شك

 

(y
)

ال 
وليا

ة د
عناب

ال 
رتي

ة ف
سس

مؤ
ية 

فس
 تنا

   
ع  

لتاب
ر ا

تغي
م

 

 (x) اليقظة االستراتيجية     المتغير المستقل 

 IBM SPSS Statistics الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 

21.0 
 
أعاله يب ين لنا أن النقاط تقريبا على خط واحد و هذا مالئم لالنحدار، الشيء الذي يدل  (IV.22)رقم الشكل   

ليقظة اعلى أنه بالفعل هنا  عالقة قوية موجبة ما بين المتغير المستقل و المتغير التابع لدراستنا أي ما بين 
ية ما خالل ما تقدم تم اثبات العالقة المعنوية التأثير و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث من  االستراتيجية

 بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط.
 



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 341 - 
 

  نتائج تحليل الفرضية الفرعية الثانية (5
و نتائج  .دوليا Fertialيوجد تأثير معنوي لبعد حماية اإلرث المعرفي في رفع تنافسية فرتيال عنابة 

 ل التالي: االجراء االحصائي موضحة في الجدو 

نتائج تحليل التباي  لالنحدار النطي البسيط لتأثير حماية اإلرث المعرفي على تنافسية  :IV.34رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialمؤسسة فرتيال 

 المتغير التابع
 

 المتغير المستقل

 
 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

 
 

حماية اإلرث 
 المعرفي

مجمول  النمورج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fالداللة 

معامل 
التحديد 

2R 

معامل 
 R االرتباط

 0,000 0,952 0,976 2131,874 20,541 1 20,541 االنحدار

النطررررررررررررأ 
 المتبقي

1,041 

 

   0,098  خطأ التقدير  0,010 108

الجدولية عند  Fقيمة   109 21,581 المجمول
 =0.05مستوى داللة 

5,02 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 
ين أن بعد حماية اإلرث المعرفي يقوم بتفسير أعاله يتب   (IV.34)الجدول رقم انطالقا من النتائج الواردة في    

من النموذج. و هي نسبة مرتفعة جدا تدل على أن لبعد حماية اإلرث المعرفي دورا كبيرا و  % 95,2نسبة 
و كلما اقتربت قيمته من  0,098تأثيرا معنويا في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، و أن خطأ التقدير قيمته 

)تنافسية مؤسسة فرتيال من التباين في المتغير التابع  % 95,2أي بعبارة أخرى نسبة  الصفر كان أفضل.
لنسبة ( من خالل العالقة الخطية، و احماية اإلرث المعرفيعنابة( تم تفسيره بالتغير في المتغير المستقل )

فتفسرها عوامل أخرى لم تؤخذ بعين االعتبار في مخطط الدراسة و التي يمكن أن تؤثر  % 4,8المتبقية البالغة 
 على تنافسية المؤسسة المدروسة.

 أعاله يمكن اختبار معنوية االنحدار و ذل  باستخدام االختبار التالي:  (IV.34)رقم من خالل الجدول 
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0H و تنافسية مؤسسة  حماية اإلرث المعرفيما بي   % 5عند مستوى معنوية  : االنحدار غير معنوي
 فرتيال عنابة دوليا.

1H و تنافسية مؤسسة فرتيال  اإلرث المعرفيحماية ما بي   % 5عند مستوى معنوية  : االنحدار معنوي
 عنابة دوليا.

 =0.05( و هددددددددي أقددددددددل مددددددددن مسددددددددتوى الداللددددددددة 0,000)( تسدددددددداوي Sigبمددددددددا أن القيمددددددددة االحتماليددددددددة )    
فبددددددذل  نددددددرفض الفددددددرض العدددددددمي و نقبددددددل الفددددددرض البددددددديل و هددددددذا معندددددداه أن االنحدددددددار معنددددددوي. و بالتددددددالي 

مؤسسدددددددة تدددددددأثير ذو داللدددددددة إحصدددددددائية علدددددددى تنافسدددددددية  المعرفددددددديحمايدددددددة اإلرث يمكدددددددن اسدددددددتنتاج بدددددددأن لبعدددددددد 
مدددددن خددددددالل الجدددددددول و يمكدددددن تقدددددددير نمدددددوذج االنحدددددددار . % 95فرتيدددددال عنابددددددة و ذلددددد  عنددددددد مسدددددتوى ثقددددددة 

  اآتي:  

دري لنمورج االنحدار النطي البسيط  :IV.35رقم جدول   نتائج تحليل التباي  للمعالم المق 

 المعامالت غير النمطية النمورج
Unstandardized coefficients 

المعامالت 
 النمطية

standardized 
coefficients 

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
T (Sig) 

B  النطأ المعياري 
Std.Error 

Beta 

 constant  -3,572 0,165 - -21,708 0,000 ثابت

 0,000 46,172 0,976 0,037 1,697 حماية اإلرث المعرفي 

و  n-2=108 عند درجة حرية 1,984تقدر بددددد الجدولية Tقيمة 
 Studentو ذل  حسب جدول توزيع  =0.05مستوى داللة 

 N=110 %95درجة الثقة 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

أعاله تولي لنا بأن لحماية اإلرث المعرفي تأثير إيجابي على تنافسية مؤسسة  (IV.35)رقم نتائج الجدول   
( و هي أقل من مستوى 0,000( التي تساوي )Sig)  T فرتيال عنابة و الدليل على ذل  القيمة االحتمالية

ة الجدولية البالغ T( أكبر من قيمة 46,172المحسوبة و التي قدرت بددد ) T، و قيمة =0.05الداللة 
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و التي تعبر عن نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير  Beta( ، ض  الى ذل  المعامالت النمطية 1,984)
و هي  % 97,6أي  0,976التابع، أي أن أثر اليقظة االستراتيجية على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة كانت 

 نسبة عالية.   

يمكن الحصول على تقديرات لقيم  (IV.35)رقم انطالقا من نتائج المعالجة اإلحصائية و من خالل الجدول 
  :معالم االنحدار المجهولة و بذل  نحصل على معادلة االنحدار التقديرية التالية

 

β^
1   Xi1   β^

0+ Y^
i   = 

تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة    = +3,572- (حماية اإلرث المعرفي) 1,697
 دوليا

 حيث: 

0
^

β   =72,53- 

1
^β  =6971,     
 
و للتفصيل في النموذج المق در يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل الموالي    

 .spssالذي تم استخراجه من البرنامج االحصائي 
 
 
 
 
 
 

 )شكل االنتشار(منحنى االنحدار النطي البسيط  :IV.23رقم ل شك
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 (x)حماية اإلرث المعرفي      المتغير المستقل 

 SPSS 21.0  برنامج م  إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية ع  طريق
 
أعاله يب ين لنا أن النقاط تقريبا على خط واحد و هذا مالئم لالنحدار، الشيء الذي  (IV.23)رقمالشكل     

بين المتغير المستقل و المتغير التابع لدراستنا أي ما بين يدل على أنه بالفعل هنا  عالقة قوية موجبة ما 
حماية اإلرث المعرفي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث من خالل ما تقدم تم اثبات العالقة المعنوية 

 التأثيرية ما بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط.
 

  نتائج تحليل الفرضية الفرعية الثالثة (6
و نتائج  دوليا. Fertialير معنوي لبعد نشاط الضغط و التأثير في رفع تنافسية فرتيال عنابة يوجد تأث

 االجراء االحصائي موضحة في الجدول الموالي: 
 
 

نتائج تحليل التباي  لالنحدار النطي البسيط لتأثير نشاط الضغط و التأثير على تنافسية  :IV.36رقم جدول 
 عنابة دوليا Fertialمؤسسة فرتيال 
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 المتغير التابع
 

 المتغير المستقل

 
 عنابة دوليا Fertialتنافسية مؤسسة فرتيال 

 
 

نشاط الضغط 
 و التأثير

مجمول  النمورج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Fالداللة 

معامل 
التحديد 

2R 

معامل 
 R االرتباط

 0,000 0,939 0,969 1658,604 20,262 1 20,262 االنحدار

النطررررررررررررأ 
 المتبقي

1,319 

 

   0,111  خطأ التقدير  0,012 108

الجدولية عند  Fقيمة   109 21,581 المجمول
 =0.05مستوى داللة 

5,02 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة N=110 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 
و هذا  0,939أعاله يتبين أن معامل التحديد قدر بدددد  (IV.36)الجدول رقم انطالقا من النتائج الواردة في    

من النموذج. و هي نسبة مرتفعة جدا تدل  % 93,9معناه أن بعد نشاط الضغط و التأثير يقوم بتفسير نسبة 
على أن لبعد نشاط الضغط و التأثير دورا كبيرا و تأثيرا معنويا في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، و أن 

من  % 93,9أي بعبارة أخرى نسبة  و كلما اقتربت قيمته من الصفر كان أفضل. 0,111خطأ التقدير قيمته 
اط الضغط )تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة( تم تفسيره بالتغير في المتغير المستقل )نش التباين في المتغير التابع

فتفسرها عوامل أخرى لم تؤخذ بعين  % 6,1و التأثير( من خالل العالقة الخطية، و النسبة المتبقية البالغة 
 االعتبار في مخطط الدراسة و التي يمكن أن تؤثر على تنافسية المؤسسة المدروسة.

 أعاله يمكن اختبار معنوية االنحدار و ذل  باستخدام االختبار التالي:  (IV.36)رقم خالل الجدول من 

 

0H و تنافسية مؤسسة  نشاط الضغط و التأثيرما بي   % 5عند مستوى معنوية  : االنحدار غير معنوي
 فرتيال عنابة دوليا.

1H و تنافسية مؤسسة فرتيال  الضغط و التأثيرنشاط ما بي   % 5عند مستوى معنوية  : االنحدار معنوي
 عنابة دوليا.
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فبذل  نرفض  =0.05( و هي أقل من مستوى الداللة 0,000)( تساوي Sigبما أن القيمة االحتمالية )    
شاط نالفرض العدمي و نقبل الفرض البديل و هذا معناه أن االنحدار معنوي. و بالتالي يمكن استنتاج بأن لبعد 

. % 95مؤسسة فرتيال عنابة و ذل  عند مستوى ثقة تأثير ذو داللة إحصائية على تنافسية  التأثيرالضغط و 
  من خالل الجدول اآتي:  و يمكن تقدير نموذج االنحدار 

دري لنمورج االنحدار النطي البسيط  :IV.37رقم جدول   نتائج تحليل التباي  للمعالم المق 

 المعامالت غير النمطية النمورج
Unstandardized coefficients 

المعامالت 
 النمطية

standardized 
coefficients 

 Tقيمة 

 المحسوبة
القيمة 

االحتمالية  
T (Sig) 

B  النطأ المعياري 
Std.Error 

Beta 

 constant  0,034 0,098 - 0,342 0,733 ثابت

 0,000 40,726 0,969 0,029 1,199  نشاط الضغط و التأثير

و  n-2=108 عند درجة حرية 1,984بدددددتقدر  الجدولية Tقيمة 
 Studentو ذل  حسب جدول توزيع  =0.05مستوى داللة 

 N=110 %95درجة الثقة 

 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

أعاله يملي لنا بأن لنشاط الضغط و التأثير تأثير إيجابي على تنافسية مؤسسة  (IV.37)رقم الجدول إن    
( و هي أقل من مستوى 0,000( التي تساوي )sig)  T فرتيال عنابة و الدليل على ذل  القيمة االحتمالية

الجدولية البالغة  T( أكبر من قيمة 40,726المحسوبة و التي قدرت بددد ) T، و قيمة =0.05الداللة 
و التي تعبر عن نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير  Beta( ، ض  الى ذل  المعامالت النمطية 1,984)

و  % 96,9أي  0,969على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة كانت  نشاط الضغط و التأثيرالتابع، أي أن أثر 
 هي نسبة عالية.   

يمكن الحصول على تقديرات لقيم  (IV.37)رقم ائية و من خالل الجدول انطالقا من نتائج المعالجة اإلحص
  : معالم االنحدار المجهولة و بذل  نحصل على معادلة االنحدار التقديرية التالية
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β^
1   Xi1   β^

0+ Y^
i   = 

تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة    = +0,034 (نشاط الضغط و التأثير) 1,199
 دوليا

 حيث: 

0
^

β   =034,0 

1
^β  =1,199    
 
و للتفصيل في النموذج المق در يمكن تمثيل العالقة الخطية ما بين متغيري الدراسة من خالل الشكل الموالي    

 .spssه من البرنامج االحصائي الذي تم استخراج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحنى االنحدار النطي البسيط )شكل االنتشار( :IV.24رقم ل شك
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 (x)نشاط الضغط و التأثير      المتغير المستقل 

 SPSS 21.0  برنامج م  إعداد: الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية ع  طريق
 
 
النقاط تقريبا على خط واحد و هذا مالئم لالنحدار، الشيء الذي  نالحظ أنأعاله  (IV.24)رقم الشكل  من  

يدل على أنه بالفعل هنا  عالقة قوية موجبة ما بين المتغير المستقل و المتغير التابع لدراستنا أي ما بين 
 و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة، حيث من خالل ما تقدم تم اثبات العالقة المعنويةنشاط الضغط و التأثير 

 التأثيرية ما بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط.
 
الذكاء االقتصادي مجتمعة و لكل من أبعاد نظام  معنوي  تأثيرمن خالل ما تم اختباره نستنتج بأن هنا    

نظام الذكاء والبعد الدفاعي لاالستعالمي لنظام الذكاء االقتصادي )اليقظة االستراتيجية(  منفردة أي كل من البعد
بعد الهجومي لنظام الذكاء االقتصادي )نشاط الضغط و التأثير( الاالقتصادي )حماية اإلرث المعرفي( و كذا 
  دوليا. Fertialعلى رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة 

 

 ة لنامسا األساسية الفرضيةا: نتائج تحليل و مناقشة نامس
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  =0.05 معنوية مستوى  عند إحصائية داللة رات معنوية فروق  توجد ال :ةنامسال األساسيةالفرضية 
دوليا Fertial عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية على االقتصادي الركاء نظام أثر حول المبحوثي  استجابات ي ب

 سنوات الوظيفي، المنصب العلمي، المؤهل العمر، الجنس،) في متمثلة ديمغرافية-السوسيو للمتغيرات تعزى 
 .(األقدمية
تدرس الفروت ذات الداللة اإلحصائية و التي تعزى للمتغيرات قصد اختبار مدى صحة الفرضيات التي      

في أبسط حيث يستخدم تحليل التباين ( Analyse of varianceاستخدام تحليل التباين )الديمغرافية فإنه يتم 
 (One Way ANOVA )حاالته لفحص مساواة متوسطين أو أكثر، إذ سيتم استخدام تحليل التباين األحادي

و يستخدم هذا النوع من تحليل التباين إذا كان لكل فرد من أفراد العينة عالمة على متغيرين، األول يسمى 
 االسمي أو الترتيبي له عدد من الفئات المحددة، والمتغير العاملي أو المتغير المستقل و هو متغير من النوع 
ما عدد من العينات التي يراد مقارنة متوسطاتها. أهو المتغير الذي من خالله سيتم تقسيم العينة الكلية الى 

المتغير اآخر الذي يسمى بالمتغير التابع فهو متغير من النوع الكمي المتصل، و هو المتغير الذي سيتم 
 فرعية وفرضيات ساسية باألالفرضية  دفر نو ت (1)فحص مساواة متوسطه لكل فئة من فئات المتغير العاملي. 

 :اختبارها فيما يأتيالتي سيتم 
 األولىنتائج تحليل الفرضية الفرعية  (1

بي   =0.05 ال توجد فروق معنوية رات داللة إحصائية عند مستوى معنوية التي تنص على أنه:

 Fertial استجابات المبحوثي  حول أثر نظام الركاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
ائج و الجدول الموالي يوضح نت سيتم دراسة الفروت التي تعزى الى الجنس تعزى لمتغير الجنس. دوليا

  .األحادي بايناختبار تحليل الت

 
 

  للفروق في المتغيرات تعزى للجنس One Way ANOVA األحادي تحليل التباي  :IV.38رقم جدول 

                                                             
  صادره المختلفة متحليل التباين في اتجاه واحد يقصد بتحليل التباين العمليات الرياضية الخاصة بتقسيم مجموع المربعات الكلي لمجموعة من البيانات الى

ة تساوي ، حيث أن الهدف من إجراء هذا التحليل هو اختبار فرضيANOVA TABLEو تلخص نتائج التحليل في جدول يعرف بجدول تحليل التباين 
 دفعة واحدة. Treatmentمتوسطات مجموعة من العينات و تعرف بالمعالجات أو المعامالت 

 .173 ص ، مرجع سابق ،محمد بالل الزعبي، عباس الطالفحة (1) 
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مجمول  مصدر التباي  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االنتبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 0,567 40,919 3,230 1 3,230 بين المجموعات اليقظة االستراتيجية

 0,079 108 8,524 داخل المجموعات

  109 11,754 المجموع

 0,107 74,112 2,902 1 2,902 بين المجموعات حماية اإلرث المعرفي

 0,039 108 4,229 داخل المجموعات

  109 7,131 المجموع

 0,203 84,052 6,165 1 6,165 بين المجموعات نشاط الضغط و التأثير

 0,73 108 7,921 خل المجموعاتدا

  109 14,086 مجموعال

 0,089 67,808 3,805 1 3,805 بين المجموعات نظام الركاء االقتصادي

 0,056 108 6,060 خل المجموعاتدا

  109 9,865 مجموعال

 0,201 70,352 8,513 1 8,513 بين المجموعات تنافسية المؤسسة دوليا

 0,121 108 13,068 خل المجموعاتدا

  109 21,581 المجموع

  02,5تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 
   0.05=دال احصائيا عند مستوى داللة  بين المتوسطاتالفرت  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد:
 
و تبي ن بمقارنة  One Way ANOVA تحليل التباين األحادي  اختبارنتائج  (IV.38)رقم يوضح الجدول    

( لجميع متغيرات الدراسة كانت أكبر من مستوى Sigاالحتمالية ) أن القيمة Fالمتوسطات عن طريق اختبار 
و من ثم فإنه ال ( 5,02الجدولية التي تقدر بدد) Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fو أن قيمة   =0.05الداللة 

ما يعني متوجد فروت ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين للدراسة حول هذه المتغيرات تعزى للجنس. 
أنه ال يوجد أي اختالف جوهري في أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و الوضعية التنافسية لمؤسسة فرتيال عنابة 

دي ذكر أو أنثى ليس مهما بقدر تمتع المدراء بالذكاء االقتصاحيث أن تأثير الجنس دوليا يعزى لمتغير الجنس، 
   . أي قبول الفرضية الفرعية األولىالذي يساهم في رفع تنافسية المؤسسة المبحوثة و تحقيق أهدافها. 
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 الثانية نتائج تحليل الفرضية الفرعية (2

بي   =0.05 معنويةال توجد فروق معنوية رات داللة إحصائية عند مستوى  التي تنص على أنه:

 دوليا Fertial استجابات المبحوثي  حول أثر نظام الركاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
ليل و الجدول الموالي يوضح نتائج اختبار تح عمرسيتم دراسة الفروت التي تعزى الى ال تعزى لمتغير العمر.

  .األحادي التباين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للفروق في المتغيرات تعزى للعمر One Way ANOVAتحليل التباي  األحادي  :IV.39رقم جدول 
مجمول  مصدر التباي  المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االنتبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 

 اليقظة االستراتيجية
 0,442 55,248 2,986 2 5,972 بين المجموعات

 0,054 107 5,783 داخل المجموعات

  109 11,754 المجموع

 0,932 148,341 2,620 2 5,241 بين المجموعات 

 0,018 107 1,890 داخل المجموعات
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  109 7,131 المجموع حماية اإلرث المعرفي

 
 نشاط الضغط و التأثير

 0,329 190,305 5,497 2 10,995 بين المجموعات

 0,029 107 3,091 داخل المجموعات

  109 14,086 المجموع

 
 ظام الركاء االقتصادين

 0,997 119,364 3,406 2 6,812 بين المجموعات

 0,029 107 3,053 داخل المجموعات

  109 9,865 المجموع

 
تنافسية المؤسسة 

 دوليا

 0,876 181,689 8,336 2 16,672 بين المجموعات

 0,046 107 4,909 داخل المجموعات

  109 21,581 المجموع

  69,3تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 
  0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة 

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 
 
( لجميع متغيرات الدراسة كانت أكبر Sigتبين لنا أن القيمة االحتمالية ) (IV.39)الجدول رقم انطالقا من    

و بالتالي ( 3,69الجدولية التي تقدر بدد) Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fو أن قيمة  =0.05من مستوى الداللة  
فإنه ال توجد فروت ذات داللة إحصائية بين استجابة المبحوثين للدراسة حول هذه المتغيرات تعزى للعمر. و 

سنة كما هو موضح  30من معظم أفراد عينة الدراسة بمؤسسة فرتيال عنابة أعمارهم تعزو الباحثة ذل  الى أن 
 الى   40من عينة الدراسة هم من الفئة العمرية )من  61,81%الذي أظهر أن  (IV.14)دول رقم في الج

تعد و هذه المراحل من العمر  سنة،  50من العينة المبحوثة أعمارهم أكثر من   29,09%سنة( و  نسبة 49
لة نضج و وعي متكامل، و بالتالي يمكن القول بأنه ال توجد فروت ذات داللة إحصائية بين متوسطات مرح

قع نظام ، و كذا إزاء وا العمر ؤسسة فرتيال عنابة دوليا تعزى إجابات المبحوثين عن الوضعية التنافسية لم
أن ليس هنا  القائلة ب أي قبول الفرضية الفرعية الثانية الذكاء االقتصادي بالمؤسسة المدروسة لدى موظفيها.

بين استجابات المبحوثين حول أثر نظام  =0.05 معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةفروت 
 .العمر الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تعزى لمتغير
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 الثالثة  نتائج تحليل الفرضية الفرعية (3

بي   =0.05 ال توجد فروق معنوية رات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ص على أنه:التي تن
 Fertial استجابات المبحوثي  حول أثر نظام الركاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة

ل الموالي و الجدو  سيتم دراسة الفروت التي تعزى الى المؤهل العلمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.وليا د
  .األحادي يوضح نتائج اختبار تحليل التباين

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤهل في المتغيرات تعزى للللفروق  One Way ANOVAتحليل التباي  األحادي  :IV.40رقم جدول 
  العلمي

مجمول  مصدر التباي  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االنتبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 

 اليقظة االستراتيجية
 0,809 41,407 2,114 3 6,342 بين المجموعات

 0,051 106 5,412 داخل المجموعات

  109 11,754 المجموع

 
 حماية اإلرث المعرفي

 0,337 102,095 1,766 3 5,297 بين المجموعات

 0,017 106 1,833 اتداخل المجموع

  109 7,131 المجموع

 
 نشاط الضغط و التأثير

 0,093 157,431 3,835 3 11,504 بين المجموعات

 0,024 106 2,582 خل المجموعاتدا

  109 14,086 مجموعال
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 نظام الركاء االقتصادي

 0,409 89,299 2,356 3 7,068 بين المجموعات

 0,026 106 2,797 ل المجموعاتداخ

  109 9,865 جموعالم

 12,3تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 
تنافسية المؤسسة 

 دوليا

 0,501 129,550 5,652 3 16,956 بين المجموعات

 0,044 106 4,625 خل المجموعاتدا

  109 21,581 المجموع

  12,3تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج  م  إعداد:
 

ألحادي او المستخرجة من المعالجة اإلحصائية باالعتماد على تحليل التباين النتائج الواردة في الجدول أعاله    
ذكاء االقتصادي بأبعاده و ت الدراسة و المتمثلة في نظام ال( لجميع متغيراSig)أن القيمة االحتمالية  يتضح

المحسوبة أكبر من  Fو أن قيمة  =0.05داللة تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا كانت أكبر من مستوى ال
و بالتالي يمكن استنتاج بأنه ال توجد فروت ذات داللة إحصائية بين ( 3,12الجدولية التي تقدر بدد) Fقيمة 

استجابة المستجوبين حول هذه مجاالت الدراسة المذكورة سابقا تعزى المؤهل العلمي. و تعزو الباحثة ذل  الى 
لعليا ا أن جميع أفراد عينة الدراسة يحملون شهادة البكالوريا، كما أن هنا  عدد البأس به من حملة الدراسات

لقائلة بأن ا سابقا. من هنا يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة لدراستنا (IV.14)رقم كما تم توضيحه في الجدول 
بين استجابات المبحوثين حول  =0.05 معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةليس هنا  فروت 

 . المؤهل العلمي أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تعزى لمتغير
 

 

 الرابعة نتائج تحليل الفرضية الفرعية (4

بي   =0.05 ال توجد فروق معنوية رات داللة إحصائية عند مستوى معنوية التي تنص على أنه:
 دوليا Fertial استجابات المبحوثي  حول أثر نظام الركاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
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الموالي  و الجدول سيتم دراسة الفروت التي تعزى الى المنصب الوظيفيتعزى لمتغير المنصب الوظيفي. 
  .األحادي يل التباينيوضح نتائج اختبار تحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في المتغيرات تعزى للفروق  One Way ANOVAتحليل التباي  األحادي  :IV.41رقم جدول 
  منصب الوظيفيلل

مجمول  مصدر التباي  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االنتبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 

 اليقظة االستراتيجية
 0,542 36,913 1,717 4 6,869 بين المجموعات

 0,047 105 4,885 داخل المجموعات

  109 11,754 المجموع

 
 حماية اإلرث المعرفي

 0,190 79,182 1,339 4 5,355 بين المجموعات

 0,017 105 1,775 داخل المجموعات

  109 7,131 المجموع

 
 نشاط الضغط و التأثير

 0,460 159,767 3,025 4 12,098 بين المجموعات

 0,019 105 1,988 خل المجموعاتدا

  109 14,086 مجموعال

 2,79اوي تس 105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 
 م الركاء االقتصادينظا

 0,289 79,436 3,406 2 6,812 بين المجموعات

 0,029 107 3,053 خل المجموعاتدا

  109 9,865 مجموعال

 96,3تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 356 - 
 

تنافسية المؤسسة 
 دوليا

 0,224 121,540 1,854 4 7,415 بين المجموعات

 0,023 105 2,450 خل المجموعاتدا

  109 21,581 مجموعال

  2,79تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 

و بمقارنة المتوسطات  أعاله (IV.41) رقمعلى نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المبينة في الجدول بناءا   
، يتضح عدم وجود أي داللة معنوية بين المتوسطات، حيث تجاوزت جميع قيم الداللة Fعن طريق اختبار 

يعني و ذل  عند نفس مستوى الداللة و هذا  الجدولية Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fكما أن قيم  % 5المعنوية 
عدم وجود اختالف معنوي في نظام الذكاء االقتصادي بأبعاده الثالثة و كذا تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا 
يعزى لمتغير المنصب الوظيفي. و عليه ليس هنا  تمايز في أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة 

بسبب مستواهم الوظيفي، حيث تعزو الباحثة ذل  الى أن معظم من ا لدى أفراد عينة الدراسة فرتيال عنابة دولي
يكونوا قد خضعوا تقريبا الختبارات و دورات  (IV.14)الجدول رقم الموضحة في وصلوا الى الدرجات الوظيفية 

التالي يمكن قبول و ب، و بالتالي ستكون اجاباتهم الى حد كبير متشابهة، بالمؤسسة المبحوثة تدريبية متشابهة
 معنوية معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى القائلة بأن ليس هنا  فروت  الفرضية الفرعية الرابعة لدراستنا

=0.05  بين استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تعزى
 .المنصب الوظيفي لمتغير

 

 نتائج تحليل الفرضية الفرعية النامسة (5

بي  استجابات  =0.05 ال توجد فروق معنوية رات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أنه: و القائلة

تعزى لمتغير  دوليا Fertial المبحوثي  حول أثر نظام الركاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
بار و الجدول الموالي يوضح نتائج اخت سيتم دراسة الفروت التي تعزى الى سنوات األقدميةسنوات األقدمية. 

  .حادياأل تحليل التباين
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في المتغيرات تعزى لسنوات للفروق  One Way ANOVAتحليل التباي  األحادي  :IV.42رقم جدول 
  األقدمية

مجمول  مصدر التباي  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
االنتبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
 

 اليقظة االستراتيجية
 0,705 174,265 1,717 4 6,869 بين المجموعات

 0,047 105 4,885 داخل المجموعات

  109 11,754 المجموع

 2,79تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 
 حماية اإلرث المعرفي

 0,123 81,155 1,339 4 5,355 بين المجموعات

 0,017 105 1,775 داخل المجموعات

  109 7,131 المجموع

 2,79تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 
 نشاط الضغط و التأثير

 0,129 79,435 3,025 4 12,098 بين المجموعات

 0,019 105 1,988 خل المجموعاتدا

  109 14,086 مجموعال

 2,79تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 نظام الركاء االقتصادي
  

 0,712 122,464 3,406 2 6,812 بين المجموعات

 0,029 107 3,053 خل المجموعاتدا

  109 9,865 مجموعال

 96,3تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 

 129,446 1,854 4 7,415 بين المجموعات تنافسية المؤسسة دوليا

 

0,201 

 0,023 105 2,450 خل المجموعاتدا

  109 21,581 مجموعال



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 358 - 
 

  2,79تساوي  105 ,4و عند درجات حرية 0.05=الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة مع العلم أن 
   0.05=االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة  

 IBM SPSS Statistics 21.0 الباحثة اعتمادا على نتائج المعالجة اإلحصائية عن طريق برنامج م  إعداد: 
 
( لجميع متغيرات Sigأعاله أن القيم االحتمالية ) (IV.42)الجدول رقم المدونة في يتضح من النتائج     

الجدولية و ذل  عند  Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fكما أن قيم  % 5تجاوزت مستوى المعنوية  هاأنالدراسة 
و من ثم فإنه ال توجد فروت معنوية بين استجابة المبحوثين للدراسة حول المتغيرات تعزى نفس مستوى الداللة 

سنوات األقدمية. كما يمكن استنتاج بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لسنوات الخبرة في أبعاد نظام الذكاء 
حوثين متوسطات إجابات المب االقتصادي مجتمعة و منفردة. كما أن النتائج أظهرت عدم وجود فروت معنوية بين

قبل الفرضية و بالتالي نعن الوضعية التنافسية لمؤسسة فرتيال عنابة دوليا تعزى لمتغير سنوات األقدمية. 
 عنويةمعنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى مالفرعية الخامسة و األخيرة لدراستنا القائلة بأن ليس هنا  فروت 

=0.05 حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تعزى  بين استجابات المبحوثين
 لمتغير سنوات األقدمية.

 
 ملنص انتبار صحة فرضيات الدراسة :IV.43رقم جدول 

 
 الفرضية

نتيجة 
االنتبار: 

 الرفض/القبول
 الفرضية األساسية األولى

0H ال يتتوافر نظام الذكاء االقتصادي بمؤسسة فرتيال عنابة Fertial رفض 
 الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية األولى

0H  ال تطبق مؤسسة فرتيال عنابةFertial رفض بعد اليقظة االستراتيجية 
0H مؤسسة فرتيال عنابة  عملال تFertial رفض على حماية إرثها المعرفي 
0H  مؤسسة فرتيال عنابة  تعتمدالFertial رفض على نشاط الضغط و التأثير 

 الفرضية األساسية الثانية
0H  توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين أبعاد نظام الذكاء االقتصادي

 دوليا Fertial  و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
 قبول
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 الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية الثانية
0H كأحد االستراتيجية اليقظة بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد 

 دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد
 .% 5عند مستوى معنوية 

 قبول

0H كأحد حماية اإلرث المعرفي بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد 
 دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد

 .% 5عند مستوى معنوية 

 قبول

0H كأحد نشاط الضغط و التأثير بين إحصائية داللة معنوية ذات عالقة ارتباط توجد 
 دوليا Fertialعنابة  فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد

 .% 5عند مستوى معنوية 

 قبول

 الفرضية األساسية الثالثة
0H ما بي  نظام الركاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة  البسيط االنحدار

 .% 5و رلك عند مستوى معنوية  دوليا غير معنوي 
 رفض

 الفرضية األساسية الرابعة
0H  االنحدار المتعدد ما بين أبعاد نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال

 .% 5عنابة دوليا غير معنوي عند مستوى معنوية 
 رفض

 الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية
0H  ما بين اليقظة االستراتيجية و  % 5االنحدار غير معنوي عند مستوى معنوية

 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا.
 رفض

0H  و  حماية االرث المعرفيما بين  % 5االنحدار غير معنوي عند مستوى معنوية
 تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا.

 رفض

0H  نشاط الضغط و التأثيرما بين  % 5االنحدار غير معنوي عند مستوى معنوية 
 و تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة دوليا.

 رفض

 الفرضية األساسية النامسة
0H معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات معنوية فروت  توجد ال =0.05  ينب 

 مؤسسة تنافسية على االقتصادي الذكاء نظام أثر حول المبحوثين استجابات
 في متمثلة ديمغرافية-السوسيو للمتغيرات تعزى دوليا Fertial ة عناب فرتيال
 (.األقدمية سنوات الوظيفي، المنصب العلمي، المؤهل العمر، الجنس،)

 
 قبول

 الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية النامسة



 -عنابة- Fertialالفصل الرابع........................................ دراسة ميدانية بمؤسسة فرتيال 

- 360 - 
 

0H  ال توجد فروت معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=0.05  بين
استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة 

 دوليا تعزى لمتغير الجنس.  Fertialفرتيال عنابة 

 قبول 

0H  ال توجد فروت معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=0.05  بين
استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة 

 تعزى لمتغير العمر. دوليا Fertial فرتيال عنابة

 قبول

0H  ال توجد فروت معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=0.05  بين
استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.دوليا  Fertial فرتيال عنابة

 قبول

0H  ال توجد فروت معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=0.05  بين
استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة 

 تعزى لمتغير المنصب الوظيفي.دوليا  Fertial فرتيال عنابة

 قبول

0H  ال توجد فروت معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية=0.05  بين
استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على تنافسية مؤسسة 

 تعزى لمتغير سنوات األقدمية. دوليا Fertial فرتيال عنابة

 قبول

 
 نتائج الدراسة التطبيقية الباحثة اعتمادا علىم  إعداد: 

 
 حصائيةاال نتائج الدراسةالفرل الثاني: 

 
تلخددددديص يمكدددددن مدددددا تدددددم عرضددددده و خاصدددددة مدددددن خدددددالل مناقشدددددة الفرضددددديات و متغيدددددرات الدراسدددددة  بنددددداءا علدددددى
 فيما يلي: نتائجها

نظام الذكاء االقتصددددددادي بشددددددكل منهجي من طرف مؤسددددددسددددددة  توافر أبعادأفرزت إجابات األفراد المبحوثة  -
ل ؤسددددددددسددددددددة محمما يؤكد أن الم ،فرتيال عنابة، حيث أن مدى تطبيقها لمعيار نشدددددددداط الضددددددددغط و التأثير 

 معرفة مضددددددددددامين بيئتها الداخلية ويسددددددددددمح لها بو اسددددددددددتراتيجيا ال بأس به الدراسددددددددددة تنتهج منهجا منظ ما 
 ؛واضحة للولوج إلى األسوات الدولية و العالمية ةرؤيو بالتالي ضمان الخارجية 

ناشطة في و ال في مجالها االقتصادية الجزائرية الرائدة ةأظهرت إجابات األفراد المبحوثة تحقيق المؤسس -
يادة قو المتمثلة في مؤسسة فرتيال عنابة لمزايا تنافسية عديدة )ميزة النمو و اإلنتاجية،  قطاع التصدير

فوت المتوسط ي، حيث أن قدر المتوسط الحسابي ،...الخ(ترقية الجودة ،التكالي ، الشراكة، التم يز و اإلبداع
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، هذه النتائج و غيرها أكدت  % 80,253ن نسبي و بوز  (0,445) و بانحراف معياري  (4,013)بمعدل 
موافقة المستجوبون بدرجة كبيرة على أن المؤسسة موضع الدراسة تعمل جاهدة على تحسين و رفع تنافسيتها 

رجة بدعلى أن مؤسسة فرتيال عنابة تطور دوليا من خالل قيامها بالعديد من النشاطات مما يدل على 
 وضعيتها التنافسية على الصعيد الدولي؛ كبيرة

 االقتصادي الذكاء نظام أبعاد بين % 5عند مستوى داللة  إحصائية داللة ذات عالقة هنا  أن الدراسة بينت -
و ذل  حسب استجابات العينة المبحوثة لدى مؤسسة فرتيال  دوليا المؤسسة تنافسية و منفردة و مجتمعة
 : للتالي طبقا ذل  و ،عنابة

 موجبددددددة ذات داللددددددة معنويددددددة بددددددين المتغيددددددرات المسددددددتقلة مجتمعددددددة )أبعدددددداد نددددددا  عالقددددددة ارتبدددددداط ه
هدددددذا مدددددا أكدددددده  نظدددددام الدددددذكاء االقتصدددددادي( و المتغيدددددر التدددددابع )تنافسدددددية مؤسسدددددة فرتيدددددال عنابدددددة(

  ؛ (0980)البالغ  Rمعامل االرتباط الخطي 
 القتصاديا الذكاء نظام أبعاد كأحد االستراتيجية اليقظة بين إحصائية داللة ذات قوية عالقة توجد 

 القيادات تمتع على يؤكد ما هذا و ،(0939)و البالغة  دوليا عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بين و
 طرمخا و تحديات مواجهة و المستقبلية، االتجاهات رؤية على القدرة و باالستشراف اإلدارية
 اتخاذ و المؤسسة، تواجهها أن يمكن التي العصر فرص اغتنام و العشرين و الواحد القرن  عصر
 ؛المؤسسة تنافسية على تؤثر مؤثرة و إيجابية قرارات

  أحدك المعرفي اإلرث حماية بين إحصائية داللة ذاتكما و أكدت النتائج العالقة القوية الموجبة 
 ،(0,921) ددد و التي قدرت ب دوليا عنابة فرتيال مؤسسة تنافسية بين و االقتصادي الذكاء نظام أبعاد

 كأحدددددد نشددددداط الضدددددغط و التدددددأثيرمدددددا بدددددين  تواجدددددد عالقدددددة إحصدددددائية جدددددد هامدددددة موجبدددددة و قويدددددة 
، حيددددددث بلددددددع دوليددددددا عنابددددددة فرتيددددددال مؤسسددددددة تنافسددددددية بددددددين و االقتصددددددادي الددددددذكاء نظددددددام أبعدددددداد

 .(0,958معامل ارتباط سبيرمان )
المستقل و المتغير التابع لدراستنا، تم اثبات العالقة من خالل العالقة القوية الموجبة ما بين المتغير  -

وصلت الدراسة تلي ا. و بالتو المتعدد المعنوية التأثيرية ما بينهما من خالل اختبار االنحدار الخطي البسيط
 اديالذكاء االقتصنظام داللة إحصائية بين أبعاد  تتأثير ايجابية معنوية ذا اتالعملية إلى وجود عالق

 أن أبعاد نظام الذكاء االقتصادي مجتمعةحيث ، دوليا مؤسسة فرتيال عنابةو تنافسية  مجتمعة و منفردة
من النموذج. و هي نسبة مرتفعة تدل على أن ألبعاد نظام الذكاء االقتصادي  % 98تقوم بتفسير نسبة 

من التباين في  % 98نسبة  بمعن فخر دورا كبيرا و تأثيرا معنويا في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة
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ية، المتغير التابع )تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة( تم تفسيره بالتغير في المتغيرات المستقلة )اليقظة االستراتيج
 حماية اإلرث المعرفي و نشاط الضغط و التأثير( من خالل العالقة الخطية،

نسبة مرتفعة تدل على  تعد و هي ،من النموذج % 97,4ن نظام الذكاء االقتصادي يقوم بتفسير نسبة إ -
 ؛دورا كبيرا و تأثير معنوي في رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابةذكاء االقتصادي للأن 

" Stepwiseنموذج االنحدار النهائي باستخدام طريقة " خالل اعتمادنا على بي نت منابقة سكما أن النتائج ال -
وسة: بصورة جوهرية و ذات داللة إحصائية بالمتغيرات المستقلة المدر  أن تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تتأثر
ات المستقلة ترتيب المتغير المعرفي و نشاط الضغط و التأثير، حيث أن  اليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث

 هي كما يلي:  Tحسب أهميتها في تفسير متغير تنافسية المؤسسة المدروسة حسب قيمة اختبار 
 اسددددددددددتطاع أن مما يعني أنه  نشررررررراط الضرررررررغط و التأثير األول: تقل التفسررررررريري المتغير المسررررررر

سدددمح هذا ما ي ،من التغير الحاصدددل في رفع تنافسدددية مؤسدددسدددة فرتيال عنابة دوليا  91,7يفسدددر
لنا باسددددددتنتاج أن اتباع المؤسددددددسددددددة لسددددددياسددددددة اتصددددددال فع الة عن طريق اشددددددتراكها في الشددددددبكات 
االجتماعية و انضمامها في الجمعيات المهنية و التواصل عن طريق الصحافة يؤدي حتما الى 
 رفع و تحسدددين تنافسددديتها دوليا و أيضدددا فتح مواقع مناقشدددة و معلومات عبر االهتمام يؤدي الى

 ؛رفع تنافسيتها و هذا ما أكده معامل االرتباط
  من  % 88,1أي أنه نسبة  اليقظة االستراتيجية المتمثل في الثاني: المتغير المستقل التفسيري

سة راجع لبعد اليقظة أي كلما حرصت المؤس التغير الحاصل في رفع تنافسية المؤسسة المدروسة
 ؛على مراقبة مستجدات بيئتها في جميع ميادينها أدى ذل  الى تحسين تنافسيتها

  النسبة تفسر  % 84,8نسبة أن حيث  حماية اإلرث المعرفي الثالث: المتغير المستقل التفسيري
و  اهعلى حماية معارفالمؤسسة حرصت و بالتالي كلما التغير الحاصل في المتغير التابع 

كلما تحسنت وضعيتها التنافسية سواءا على المستوى أي إرثها الالمادي  التي بحزتها المهارات
 الوطني أو الدولي.

ال توجد فروت ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول أثر نظام الذكاء االقتصادي على  -
 السوسيو ديمغرافية.تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة تعزى للمتغيرات 
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 نالصة الفصل
كغيرها من دول العالم الثالث، تعاني مؤسساتها االقتصادية من الضع  في األداء، و من رداءة الجزائر إن    

المنتج في اغلب األحيان، و من التكالي  المرتفعة، و من غياب ثقة المستهل  في تل  المنتجات و التفكير 
زراعية من طرف الدولة ليس بإمكانه تحقيق األهداف ما لم يتم االلتزام بمبدأ الذكاء في استراتيجية صناعية و  

االقتصادي، الذي يعد حقال علميا حديثا و السيما جانبه التطبيقي الذي يعمل على توفير قدرات واسعة 
  من خالل نة، و ذلللمؤسسات االقتصادية في التمي ز و التفوت و الريادة و اإلبداع في ظل بيئة األعمال الراه

أبعاده المتمثلة في اليقظة االستراتيجية كبعد استعالمي للنظام، حماية اإلرث المعرفي كبعد حمائي و دفاعي و 
 أنشطة الضغط و التأثير كبعد هجومي.

الدراسة التي قمنا بها في مؤسسة فرتيال عنابة و التي تعرضت الى واقع نظام الذكاء االقتصادي من خالل و    
عها و المعلومات التي تم جم الى تحليل و تشخيص الوضعية التنافسية للمؤسسة موضع الدراسة من خالل و

المقابالت التي دامت أكثر من ساعة و نص  و التي تمت طيلة فترة التربص مع بعض مدراء و  خاصة
ة جمع البيانات األوليو كذا بعد  بهامسؤولي مديرية التجارة و كذا بعض رؤساء األقسام بالمديرية العامة 

باستخدام استبانة الدراسة الذي تم توزيعها على عينة من أفراد المؤسسة موضع الدراسة، و بعد القيام بتحليل و 
معالجة البيانات احصائيا و تفسير النتائج المتوصل اليها و التي استهدفت أساسا الكتشاف العالقة المتواجدة 

في األخير  وفخر ما بين نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية المؤسسة دوليا. ما بين متغيري الدراسة أي بمعنى 
 :  يمكن الخروج و تلخيص نتائج دراستنا الميدانية في النقاط التالية الذكر

لتصبح اآن  ،نشاطها عبر السنوات على تنمية قدراتها و خبراتها في مجالفرتيال عنابة دأبت مؤسسة  -
من هم رضاء الزبائن و تلبية متطلباتمية المتمي زة، حيث كث فت جهودها إلمن كبريات المؤسسات العال

 ؛المنتجات مصحوبة بأرقى الخدمات، خاصة و أن إدارة الجودة في صلب استراتيجية المؤسسة
مؤسسة رائدة في صناعة األسمدة اآزوتية و الفوسفاتية و سبب الريادية متمثل في فرتيال عنابة تعد  -

المجهودات الجبارة المبذولة من قبلها لتوفير أحسن و أجود المنتجات على المستوى الوطني و الدولي 
و قصد تحسين أدائها الكلي و تمي زه، فقد تحصلت المؤسسة عبر السنوات على العديد من مواصفات 

 يزو و التي تم التطرت اليها سابقا، اإل
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فعلى العموم نجاح المؤسسة في امتالكها مكانة متم يزة في السوت الداخلية )الوطنية( راجع لسياستها  -
 ؛التسويقية التي تعتمد على قوة بيعية فع الة

هودات و بناءا على المج إن مؤسسة فرتيال تستولي على حصص سوقية معتبرة في السوت الداخلية، -
سوت تحصلت على حصص سوقية معتبرة كذل  في المؤسسة فرتيال  في المجال التسويقي فإن المبذولة

من انتاجيتها و أساسا مادة األمونيا  الشيء الذي سمح لها أن  %80الخارجية أين قامت بتصدير 
يث ح تكون مؤسسة رائدة في البحر األبيض المتوسط و الشركة الثانية في العالم العربي بعد السعودية.

من رقم أعمالها، كما أن الصادرات الجزائرية لمادة االمونيا  %  56عمليات التصدير تشكل أكثر من 
من  %66من الصادرات العالمية، ض  الى ذل  استحواذها على حصة سوقية مقدرة بد  %6,5تمثل 

 ؛من السوت العالمية %3من السوت العربية و  %23السوت اإلفريقية و 
 76,34نظام الذكاء االقتصادي قدر بـ       المتوسط الحسابي النسبي لجميع محاور أوضحت النتائج أن  -

و هذا يدل على توافر أبعاد نظام الذكاء االقتصددادي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسددة لمؤسددسددة  ،%
 فرتيال عنابة بمستوى جيد؛ 

احتل بعد حماية اإلرث المعرفي المرتبة األولى ضددددددددددددددمن أبعاد نظام الذكاء االقتصددددددددددددددادي، حيث بلغ  -
و هذا ما يدل على اهتمام عينة أفراد الدراسدددددددددة بالبعد ، % 89,38المتوسدددددددددط الحسدددددددددابي النسدددددددددبي له 
 ؛المعرفي لمؤسسة فرتيال عنابة 

، % 73,2لمتوسددددط الحسددددابي النسددددبي له جاء في المرتبة الثانية بعد اليقظة االسددددتراتيجية حيث كان ا -
بعدها في المرتبة الثالثة و األخيرة بعد أنشدددطة الضدددغط و التأثير حيث المتوسدددط الحسدددابي النسدددبي له 

و هذا ما  أبعاد نظام الذكاء االقتصددددددددادي على توافرة تمؤسددددددددسددددددددة فرتيال عنابأن أي   .% 66,433
ية، و تطبق بعد اليقظة االسددتراتيجحيث أنها أوضددحته النتائج اإلحصددائية حسددب مسددتجوبي الدراسددة، 

 ؛تعمل على حماية إرثها المعرفي و كذا تعتمد على نشاط الضغط و التأثير
ذات داللة إحصدددددددددددددائية بين أبعاد نظام الذكاء  معنويةو عالقة تأثيرية  موجبةقوية عالقة ارتباط توجد  -

 .دوليا Fertialو تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة   مجتمعة و منفردة االقتصادي
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مع إطاللة األلفية الثالثة، انتقلت مفاتيح الحضارة و مكامن القوة من سيطرة المال الى سيطرة المعلومات    
التكنولوجية الذكية المستندة على المعرفة و المندمجة في مبادرات  إلىو المعرفة، و من تكنولوجيا اإلنتاج 

 االبتكار العلمي الخالق.   
ي هذا الصدد " إن إنتاجية المعرفة ستصبح يوم ما بالنسبة للبلد، ف Peter DRUCKER حيث قال     

للصناعة و للمؤسسة العامل المحدد لتنافسيتها، و الميزة المؤكدة هي القدرة على االستفادة القصوى من 
المعرفة المتاحة قبل أن يحصل المنافس عليها"، و قد كان هذا تزامنا مع فقدان المال لمكانته السابقة، حيث 
أصبح كل من المؤسسات و الدول تسعى لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خالل المعلومات التي أصبحت 
موردا استراتيجيا بدال من اعتمادها على المال الذي أدى بالعالم الى أزمة نظامية. و بذلك أضحت التنافسية 

أكاديميا لم يعد ينظر لإلدارة كهم كاديمي و العلمي، فعمال على المستوى األثورة حقيقة في عالم إدارة األ
داخلي أو كمواجهة وقتية مع مشاكل ليست ذات بعد استراتيجي، و لكن ينظر لإلدارة كعملية ديناميكية و 
مستمرة، تستهدف معالجة الكثير من المشكالت الداخلية و الخارجية، لتحقيق التفوق و التمّيز للمؤسسة على 

 و غيرهم. المنافسين و الموردين و المشترين
إذ أوجب على الدول و المؤسسات وضع خيار جديد من شأنه أن يلبي حاجيات المؤسسات و الدول من    

المعلومات االستراتيجية في الوقت المناسب و المكان المناسب من أجل اتخاذ قرار ذكي، و هذا من خالل 
و آفاق التكامل العالمي المفتوح، و ذلك تبني نظام الذكاء االقتصادي، هذا األخير الذي يعد كاتجاه متنام نح

بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، اقترن تصوره بظهور اقتصاد المعرفة و التطور الهائل 
 لتكنولوجيا االعالم و االتصال. 

نظام فالذكاء االقتصادي نظام يهتم بكل ما يحدث في األسواق سواء المحلية منها أو األجنبية، واعتباره ك   
متكامل يشمل مجمل التقنيات و الكفاءات البشرية، يسمح بالوصول الى المعلومات الصحيحة و الدقيقة في 
الوقت المناسب بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة و التمكن من سبق المنافس و تطوير أساليب العمل و 

المنافسة المتزايدة الشراسة. مما  المنتوج في وقت ضروري، مما يمكن بإكساب وضعيات تنافسية قوية إزاء
 ات للتواجد في األسواق و للمنافسة.مؤسسيجعل من نظام الذكاء االقتصادي ضرورة في إعداد استراتيجيات ال

 

فمؤسسات القرن الواحد و العشرون مطالبة أكثر من وقت مضى بخلق و التحكم في نظام متكامل يشمل    
ضمن الوصول الى المعلومة الصادقة و الحرجة في الوقت المناسب التقنيات و المهارات البشرية التي ت

للتمكن من إقامة االستراتيجيات الكفيلة باكتساب وضعيات تنافسية مثالية أمام المؤسسات المنافسة في نفس 
قطاع النشاط سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي. فالذكاء االقتصادي يعد عملية محددة في 

مام المنافسة بالنسبة للمؤسسات و الحال نفسه بالنسبة للدول التي تطمح في تحقيق التنمية. و التي الوقوف أ



 ...................................................................................الخاتمة العامة
 

- 368 - 
 

لن يتأتى إال بفضل الذكاء االقتصادي الذي يسمح بالمساهمة في تسطير السياسات التنموية المناسبة بفضل 
 األعوان االقتصاديين.القدرات المادية و البشرية و امتالك و توفير المعلومات الضرورية لجميع 

الجزائر مؤخرا بدأت في السير الواقع المعاش في البيئة الجزائرية فدراستنا صرحت لنا بأن  إلىو بالرجوع    
نحو طريق مجتمع المعلومات، إال أنها تشهد تأخرا من حيث انتشار أنظمة الذكاء االقتصادي، و قصد تعزيز 

الجزائرية في حل مشكل نقص المعلومات فقد قامت بإعداد هذا األخير في الجزائر ورغبة من الدولة 
وطنية لدعم تملك و استعمال تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الجزائرية، و دعمها لتصبح  استراتيجية

قادرة على اإلبداع و االبتكار، إضافة إلى إنشاء نظام وطني للمعلومات االقتصادية من خالل عدة مراكز 
دفق المعلومات إلى مختلف المتعاملين االقتصاديين، و تعتبر هذه اإلجراءات خطوة هامة معلوماتية تضمن ت

نها أن تدعم هذه المؤسسات و تساعدها أنحو ترسيخ الذكاء االقتصادي لما توفره من مزايا و معلومات من ش
 ألسواق العالمية. في عدة مجاالت، كما أنها تساهم في تأهيل المؤسسات الجزائرية و تحسين تنافسيتها في ا

و لعل أهم العوائق التي تواجه مبدأ الذكاء االقتصادي، هو ضعف التسيير الذي يطبع العديد من    
المؤسسات، سواء كانت خاصة أو عمومية مما استوجب التوقف عند هذا المحور بالذات من خالل محاولة 

مهمة التي تكفلت بها وزارة المؤسسات نشر ثقافة الذكاء االقتصادي في المؤسسات االقتصادية. و هي ال
الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمارات من خالل مخطط عمل موجه للمؤسسات الوطنية لمرافقتها في 
عدة نشاطات تهدف باألساس إلى تطوير مستوى الكفاءة التي ال يمكن بلوغها إال عبر التكوين و إعادة 

 ة في إطار تسيير المعلومة.، وفق ما تتطلبه احتياجات المؤسسالرسملة

دراستنا العملية بإحدى المؤسسات االقتصادية الجزائرية خارج قطاع المحروقات المصدرة و الرائدة في     
مجالها و المتمثلة في مؤسسة فرتيال عنابة سمحت لنا بالتوصل بنتيجة مفادها بفضل الشراكة التي قامت بها 

من خالل تبنيها لمشروع ب عملها يسمحت لها بتطوير أسالاكة هذه الشر المؤسسة مع الشريك االسباني 
SIVC (Le système d’information de veille commerciale)  وضعيتها هذا األخير أثر باإليجاب على

التنافسية الشيء الذي دفع بالمؤسسة الى التواجد في األسواق الخارجية و الحصول على حصص سوقية 
 .سابقا نوقشتنتائج دراستنا من خالل المعلومات التي جمعت و و هذا ما أكدته  معتبرة

 
  الدراسة أوال: نتائج

تتضمن هذه الفقرة ملخصا ألهم النتائج التي تم التوصل اليها من خالل هذه الدراسة، و أهم التوصيات    
 ودعمها، القوة اطنق تعزيز في التوصيات هذه تساهم أن في الباحثة تأمل التي والمقترحة على ضوء النتائج 

 في والمتمثل الدراسة هذه من الرئيسي الهدف تحقيق أجل من تصحيحها و الضعف نقاط معالجة كذلك
 في والنجاح التمّيز عوامل كأحد دوليا، المؤسسة تنافسية رفع في االقتصادي الذكاء نظام دور على التعرف
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 التحديات و المتسارعة البيئية بالتغيرات يتصفالذي .الراهن العصر تحديات ضمن ودوليا محليا المؤسسة
 في والتطور النمو أجل من التنافس على وقدرتها المؤسسات و الدول، أداء على بظاللها تلقي التي الجسيمة

 كفوءة واقتصادية ومالية إدارية ونظم ومتمّيزة خاّلقة تبني استراتيجيات ممايستدعي مستمر، بشكل متغيرة بيئة
 بانتشار مصحوبة التعقيد، في غاية دولية و بيئية ظروف ظل في التنافسية يز القدرةتعز  من تمكن وفاعلة
و كون االقتصاد الجزائري  .الحديثة المؤسسات في أساليبه وتنوع  تطور و والمالي اإلداري  الفساد مظاهر

طور و رفع منها، وجب عليه مواكبة التوكذا الطرف المتأثر احد المعني بكل هذه التغيرات و التطورات 
كحقيقة أساسية تحدد نجاح أو فشل المؤسسات  تحديات العصر الحديث. هذا األخير الذي تجتاحه التنافسية

و بالرجوع إلى تطور التنافس نجده قد اقترن بوجود اإلنسان والمؤسسات واستمرار بقائها في ظل و الدول.
مستجدات بيئة األعمال الراهنة دفعت فضها، اشتداد المنافسة والسيما بعد انفتاح اقتصاديات الدول على بع

إلى بروز أنظمة و لعل أهمها الذكاء االقتصادي الذي يعد من أكثر التطبيقات اإلدارية الحديثة و الرائدة 
للمؤسسات و الدول، كونه أحد الوسائل المحورية التي ال يمكن االستغناء عنه، أساس القوة االقتصادية و 

 نافسي و دعم تنافسية المؤسسة و االقتصاد ككل. آلية لتقوية الموقف الت
 تم التوصل الى النتائج التالية: لموضوع بحثنا و التطبيقية تحليل و مناقشة الجوانب النظرية من خالل ف   

تعد االستخبارات العسكرية الجذور األولى لنشأة نظام الذكاء االقتصادي في مجال إدارة االعمال،  -
كموجه و كخبرة اعتمدت عليها الدول من أجل انعاش اقتصادها، كما أن حيث اتخذت فنون الحرب 

الذكاء االقتصادي لم ينصب اال على المستوى الجزئي )المؤسسة( بل أيضا على المستوى الكلي 
 )الدولة(؛

أن الذكاء االقتصادي هو عملية البحث و التحليل و نشر و إثراء المعلومات القائمة على نظام  -
مؤسسة، و هذه األخيرة تلعب حلقة وصل بين المؤسسة و المحيط الذي تتواجد فيه، المعلومات بال

فالمؤسسات تستجيب ألدنى تغييرات في البيئة مع المحافظة على المعلومات، و عليه يمكن وضع 
 ؛ان استمراريتهااستراتيجيات للحفاظ على قدرتها التنافسية و ضم

لحوكمة يتجلى في خلق ديناميكية المؤسسة، على أساس إن نظام الذكاء االقتصادي نمط من أنماط ا -
االستراتيجيات القانونية الدفاعية و الهجومية، داخليا و خارجيا و تعزيز أخالقيات المهنة، إذ أنه 
مبني على ثالث أبعاد متكاملة و مترابطة تمكن في اليقظة، أمن المعلومات و التأثير و النفوذ إن 

مؤسسة على حد سواء من اتباع سياسة دفاعية و هجومية أكثر كفاءة و اتباع هذه االبعاد يسمح لل
 قدرة على المنافسة؛ 
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اتخذ نظام الذكاء االقتصادي عدة أبعاد ما هو استعالمي )يقظة استراتيجية( و ذلك من خالل  -
 المتابعة المنهجية لبيئة المؤسسة على جميع األصعدة، قصد التمكن من التقاط المعلومات، معالجتها
و نشرها و من ثم استغاللها، أي بتعبير بسيط أنها تمثل رادار للمؤسسة و للدولة. و منها ما هو بعد 
دفاعي يتمثل في إجراءات الحماية للتراث المعرفي للمؤسسة و منها البعد الهجومي المتمثل في 

بطه عالقات أنشطة الضغط و التأثير على األطراف الخارجية، كما أن لنظام الذكاء االقتصادي تر 
 وثيقة تكاملية و تبادلية مع كل من اليقظة، التجسس االقتصادي و أنظمة المعلومات؛ 

و المفيدة التي جمعت، حللت و نشرت من طرف نظام الذكاء  اإلستراتيجيةتعتبر المعلومات  -
ت في أي مؤسسة، بحيث ال يمكن أداء العديد من العمليا اإلستراتيجيةاالقتصادي من أهم الموارد 

األساسية أو اتخاذ أي قرار سليم دون االعتماد على هذه المعلومات، إذ استثمارا يمكن استغالله 
 إلىاستراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية و ليس نفقة يجب التحكم فيها، لذلك أن تنظر المؤسسات 

 المعلومات كمجال يمكن من خالله خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها؛
االقتصادي يؤدي دورا استراتيجيا كبيرا في المؤسسة و ذلك من خالل مساهمته في إن نظام الذكاء  -

البيئية، كونه يمنحها قدرة التأثير على المنافس، وهذا يعني أنه يحول  اإلدارة تبني المؤسسة لمفهوم
مما يساعدها  األحداثمشارك فيها أو حتى واضع لتلك  إلىالمؤسسة من مراقب لألحداث البيئية 

 اكتساب ميزة تنافسية و بالتالي الحفاظ على مكانتها في السوق؛على 
آلية الذكاء االقتصادي تعد كأحد المقومات األساسية الداعمة لتنافسية المؤسسة االقتصادية من خالل  -

بطريقة مثلى تضمن االستفادة  اإلستراتيجيةالبحث الدائم و المستمر عن كيفية استغاللها للمعلومات 
ترشيد القرارات و توظيفها توظيفا يخدم في النهاية األهداف المستقبلية لها من خالل القصوى منها 

 إلى أبعد حد ممكن؛
إن نظام الذكاء االقتصادي الياباني يركز على الثالثي "الدولة، المؤسسات و المواطنين" يتحقق من  -

قبل كل شيء يجب خالل االنفتاح )رفع الحواجز( و التعاضد )التفاعل( بين مختلف الجهات. و 
التذكر بأن االقتصاد الياباني قائم أساسا على المعرفة و العلم أي أنها أرخبيل من مجتمع المعرفة، 

 مما جعل قضايا الذكاء االقتصادي مالزمة و متأصلة في النظام االقتصادي الياباني؛
ي و لكن على عكس يتوفر اقتصاد الواليات المتحدة على ترسانة حقيقية في مجال الذكاء االقتصاد -

اليابان، هذه الترسانة مشتتة و نادرا ما تنجح بهدف دعم سياسة صناعية منسقة على الصعيد 
الوطني، إال أنها تعد مقاربة مبنية على حرية المبادرة، التي يعكسها في وجود سوق هائلة من 
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تأثير و النفوذ الهيئات المختصة في خدمات الرصد و جمع المعلومات، و كذا جماعات الضغط و ال
المختلفة، إضافة الى قدرة المؤسسات االقتصادية على خلق أجهزة استعالم الخاصة بها دون قيد أو 

 شرط؛
نظام الذكاء االقتصادي الفرنسي يعتمد إلى حد كبير على المبادرات العامة. هذا ما أكدته يعتمد  -

ر لتوجه تركز على عدة محاو  لممارسة فرنسية في هذا المجال و التي (Marte)اقتراحات تقرير 
تحسين تدفق المعلومات ، انتشار ممارسة الذكاء االقتصادي داخل المؤسسةاستراتيجي و المتمثلة في

حشد عالم ، تطوير قواعد البيانات على اساس احتياجات المستخدمين، بين القطاع العام و الخاص
وضع آليات و أخيرا  ت العلمية و التقنيةانشاء وكاالت اقليمية للمعلوما، التربية و التدريب الشخصي

 ؛ عالمية للتعاون 
دراسة الحالة على الجزائر، فنظام الذكاء االقتصادي مازال في المرحلة  إسقاطمحاولة منا في  -

الجنينية مقارنة بالدول المتقدمة و الرائدة في مجال الذكاء االقتصادي إذ أن الحكومة الجزائرية تسعى 
ألصحاب  اإلستراتيجيةلة للذكاء االقتصادي من شأنها أن توفر المعلومات إلرساء منظومة متكام

خالل تسريع وتيرة زيادة لهذا النظام و خاصة بتبنيه في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، القرار من 
رئاسة  إشرافو في هذا الصدد تفكر بإنشاء مجلس أعلى للذكاء االقتصادي و اليقظة تحت 

 ، لحكومةالجمهورية و رئاسة ا
النظام الوطني للمعلومات االقتصادية بالجزائر ال يزال غير واضح المعالم بالرغم من وجود بعض  -

الدراسات التي سعت إلى محاولة تقديم نموذج له، حتى أن تنفيذه على ارض الواقع ال يزال به الكثير 
ذات الطابع  من النقائص، حيث أنه مكون من بعض المراكز و الهيئات المنتجة للمعلومات

االقتصادي، دون وجود هيئة مركزية تعمل على تنسيق ما تبذله هذه المراكز و الهيئات من جهود، و 
 ذلك من اجل توحيد مكونات و مخرجات النظام الوطني للمعلومات االقتصادية في الجزائر، 

الرئيسي الذي اعتبار المعلومة هي المصدر بالرغم من الوضعية المعلوماتية في الجزائر ضعيفة،  -
الذكاء  نظام يرتكز عليه الذكاء االقتصادي فإن غيابها أو نقصها يؤدي إلى ضعف نجاعة

االقتصادي، إذ ال يكفي إنشاء نظام وطني للمعلومات و إنما األهم هو فعالية هذا النظام في مساعدة 
 ورات من اجل القدرة على المنافسة؛المؤسسات و مدى مواكبته للتط

تنافسية موقعا مركزيا في شتى النقاشات و الدراسات األكاديمية، باإلضافة إلى اخذ مصطلح ال -
، و يعتبر مفهومه من نتاج مدارس إدارة األعمال، بحيث أن تنافسية المؤسسة االهتمامات الدولية

تقوم على االستمرارية و الديناميكية، التي تعتمد على كثافة نشاط البحث و التطوير فيها، و 
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هد في مجال االبتكار و االختراع، كما أنها تهدف الى تشجيع مرتبطة بما تبذله من ج استدامتها
المنافسة، و خلق البيئة المناسبة للتنافسية في األسواق المحلية و الدولية، و ذلك من خالل تعزيز 

 منها، المنافسة السوقية و تحقيق الفعالية في توظيف الموارد و عدالة الدخول إلى األسواق و الخروج
التنافسية تعد أداة رئيسية لتطوير قدرة المؤسسات على التعايش في ظل بيئة تنافسية متسمة بالعولمة  -

 و منظمة التجارة العالمية؛ GATTت و انفتاح األسواق أمام حركة تحرير التجارة الدولية نتيجة اتفاقيا
حققت بعض الدول )سنغافورة، تونس و ايرلندا( قصص نجاح في مجال التنافسية بالرغم من اختالف  -

الظروف االقتصادية التي واجهتها و يعود نجاحها الى عوامل متمثلة في التركيز على التعليم، جذب 
 االستثمارات األجنبية و تنظيم بيئتها التجارية؛ 

الجزائر رتب متوسطة خالل الفترة سجلت فقد بيئة الجزائرية و الى الرض الواقع أو بالرجوع الى  -
المنتدى االقتصادي العالمي و  من خالل تقريرفي مؤشراتها التنافسية  (2008-2014) المدروسة

يرتكز في منهجيته على تصنيف الدول ذات التقرير  الذي يتألف على اثنتي عشر مؤشرا رئيسيا،
لنمو و التطور االقتصادي المختلفة حيث يفترض التقرير أن المشاركة بحسب وضعيتها في مراحل ا

مرحلة االقتصاد المبني  المتمثلة فيالمحركات التي تؤدي للتنافسية تختلف باختالف مراحل النمو و 
االبتكار، على ، مرحلة االقتصاد المبني على الكفاءة، و مرحلة االقتصاد المبني عوامل اإلنتاجعلى 

 ؛ؤشرات خاصة تقيس أداء الدولة اقتصادياتتميز كل مرحلة بم و
يمكن القول على الرغم من الترتيب االيجابي الذي سجلته في الطبعة األخيرة لتقرير التنافسية العالمية  -

مثلها مثل كل دولة شهدت العديد من التطورات االقتصادية و اإلصالحات  بصورة عامة بأن الجزائر
نهاتواجه نقص واضح في اغلب مؤشراتها التنافسية مما يؤدي التي ساهمت في تطوير أعمالها، إال أ

القاعدية  المنشآتنوعية و هذا راجع الى  بالجزائر إلى بعدها عن االقتصاديات األكثر تنافسية عالميا
التأخر الكبير المسجل في ، و البنى األساسية التي ال تزال تعاني من التأخر و سوء التسيير

رفية، خاصة أن البنوك الجزائرية باتت تصنف ضمن المؤسسات المصرفية المنظومة البنكية و المص
 ة؛و التكنولوجي ةالتقني يةو اإلبداعية القدرة االبتكار  في ضعفو أخيرا  األكثر تأخرا في المنطقة

أقرت الدراسة الميدانية أن مؤسسة فرتيال عنابة تحتل مركز ريادي و لكن هذا المركز يعد ضعيف  -
راجع لنقاط الضعف التي بها و كذا التهديدات التي تواجهها، لذلك وجب عليها رفع نوعا ما و ذلك 

تحدي المنافسة الوطنية و ضمان توازن جّيد )جودة/تكاليف(. كما أن مؤسسة فرتيال تواجه تهديدات 
 خطيرة )ناتجة أساسا من المنافسة الغير المشروعة و العادلة في مجال االستيراد/التوزيع داخل السوق 
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الوطنية( تمس بموقعها التنافسي في السوق األسمدة )الوطنية( هذه األخيرة التي تحددها معايير و 
 تواجه منافسة حادة، و بتعبير بسيط فالمؤسسة المدروسة أنظمة

من خالل النتائج المسجلة و من الواقع المعاش يمكن القول بأن الجزائر تعد إحدى البلدان المصدرة  -
مونياك في تزايد مستمر من سنة الى ن صادرات الجزائر لمادة األمونياك، حيث أالرائدة لمادة األ

نحو األسواق الخارجية خالل سنة  طن  815,431 624أخرى. حيث صدرت مؤسسة فرتيال قيمة 
سبب ذلك راجع للشراكة التي تم ، بذلك فالجزائر استولت على المرتبة الخامسة عالميا. 2014

 ؛ين المؤسستين الجزائرية و االسبانية الشيء الذي يؤكد فّعالية الشراكةما ب 2005توقيعها سنة 
 فرتيال مؤسسة) المبحوثة بالمؤسسة االقتصادي الذكاء نظام أبعاد توفر التطبيقية الدراسة أثبتت -

المؤسسة تتبنى نظام اليقظة الذي يتبع  بحيث أن بها اإلدارية القيادات مستجوبي حسب( عنابة
ة، هذه السيرورة مشابهة لرادار و الذي يمّكن للمؤسسة بتتبع تحركات بيئتها منهجية جد منظم

االستراتيجية، الغرض منه تزويد متخذي القرارات بالبيانات األساسية و ذات الصلة لتمكينهم من 
 التفسير و الفهم؛

سّمي ERPوضعت مؤسسة فرتيال و طورت نظامها المعلوماتي عن طريق اعتمادها على    -
 VILLAR-MIRمجمع اإلسبانيلل EITصمم و قّدم من طرف فرع اإلعالم اآللي  « Gesindus » بـــ
ستبدال عدة تطبيقات إعالمية بنظام وحيد يدمج جميع وظائف المؤسسة، مع عالقة مبنيةعلى تبادل م

ضمن تسيير جميع موارد المؤسسة و ي L’ERPالمعلومات و التنمية و التطور الجماعي التعاوني
 ؛لحصول على متابعة واقعية لوظيفة اإلنتاج و تكاليفهايسمح با

إن نظام اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال يهدف الى مراقبة، تشفير البيئة التنافسية و الكشف عن  -
ن تضع نفسها في موقع افضل داخل أاإلشارات الضعيفة. حيث أن هذا المنهج يسمح للمؤسسة 

 ؛مام منافسيهاأبيئتها، أسواقها و 

وجبة قوية جدا م 5%كشفت نتائج الدراسة بوجود عالقة ارتباط معنوية و ذلك عند مستوى الداللة  -
بين متغيرات أبعاد نظام الذكاء االقتصادي )اليقظة االستراتيجية، حماية اإلرث المعرفي، أنشطة 

اء التأثير و الضغط( و تنافسية المؤسسة المدروسة. إذ أن أي تحسين في تطبيق أبعاد الذك
 االقتصادي و مبادئه البد أن ينعكس إيجابا على رفع تنافسيتها دوليا.
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لكل من أبعاد نظام الذكاء  5%عند مستوى الداللة تأثيرمعنويبأن هناك نتائج اختباراتنا تؤول  -
االقتصادي مجتمعة و منفردة أي كل من البعد االستعالمي لنظام الذكاء االقتصادي )اليقظة 

عد الدفاعي لنظام الذكاء االقتصادي )حماية اإلرث المعرفي( و كذا البعد الهجومي االستراتيجية( والب
 Fertialلنظام الذكاء االقتصادي )نشاط الضغط و التأثير( على رفع تنافسية مؤسسة فرتيال عنابة 

 دوليا. 

 الدراسةتوصيات ثانيا: 
 

موعة من التوصيات التي يكون لها تأثير في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة كان البد من تقديم مج
و ايجابي على تنافسية المؤسسات االقتصادية الجزائرية عموما و على مؤسسة فرتيال عنابة خصوصا. 

 فإننا نقترح التوصيات التالية: و التنافسية ألجل مستقبل واعد للجزائر في مجال الذكاء االقتصادي
ا في المؤسسات الجزائرية في التعامل مع المعلومات على أنها كبر من قبل اإلدارات العليأإعطاء أهمية  -

للمؤسسة  االستراتيجيةالمعلومات  مورد رئيسي هام من بين الموارد المختلفة في المؤسسات، حيث أن
وفير الضمانات لحلفائها و منافسيها على حد سواء، وهو ما يتطلب ت امطمعأصبحت في وقتنا الحاضر 

 ؛الكافية لحمايتها

ورة تغطية أنشطة ترصد البيئة الداخلية و الخارجية للمؤسسات الجزائرية، بغية تشخيص نقاط القوة و ضر  -
الضعف، و كشف التهديدات و استغالل الفرص و استباق التغيرات المختلفة، وكذا حماية اإلرث 

ط و التأثير المعلوماتي و خاصة في المجاالت العلمية و التكنولوجية، إضافة إلى ممارسة أنشطة الضغ
 ؛لصالح الجهات الخاصة أو العامة

العليا في المؤسسات الجزائرية  اإلدارةفهم و إدراك األهمية القصوى للذكاء االقتصادي من خالل دعوة  -
العامة بما يسمح بتوفير  بأطرهعقد مؤتمرات علمية و ملتقيات تطويرية و ندوات تعريفية للنظام ذاته  إلى

التي تبحث عن البقاء و االستمرار  الجزائر مؤسسات و حتمية تبنيه من طرفن بنية نظرية لدى العاملي
ط في سوق تتسم بنمو المنافسة المحلية و الدولية و تبنيه كفلسفة جديدة إلحداث التغيير الحقيقي في نم

 ؛تسييرها و قصد دعم تنافسيتها
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اضيع المهمة و الحديثة في حقل إيالء لنظام الذكاء االقتصادي اهتمامات بحثية أكبر بوصفه من المو  -
البدء بإنشاء وحدات لنظام الذكاء و العمل اإلداري و التي تساعد في نجاح منظمات األعمال. 

 ؛االقتصادي و خاليا بحثية علمية في كل مؤسسة جزائرية

ات استخدام برمجيات اليقظة االستراتيجية األكثر تطورا من اجل إحداث تكامل بينها و بين أمن المعلوم -
التركيز على اتخاذ و قصد التأثير على البيئة المحيطة، بما يتيح لها صنع الفرص بدل انتظارها. 

مليات اإلجراءات و القوانين الكفيلة بإدماج تقنية المعلومات و االتصاالت في جميع الوظائف و الع
 ضمن كل المؤسسات الجزائرية؛

القتصادية، من اجل تفعيل دور الذكاء االقتصادي إحداث تكامل بين مؤسسات البحث العلمي و بيئتها ا -
و العمل على تطويره، و إيالء اهتمام أكثر بمجاالت البحث و التطوير من خالل انفاق مبالغ معتبرة و 
إنشاء مراكز بحوث قصد تفعيل النظام الوطني للمعلومات و ضرورة تشجيع االستثمار في الموارد 

 البشرية؛

ات داخل المؤسسات الجزائرية، قصد االستغالل األمثل لها من خالل التركيز نشر ثقافة تقاسم المعلوم -
على تنمية المورد البشري بما يخدم الذكاء االقتصادي، من خالل تدريبه على استخدام التكنولوجيات 

 الحديثة للمعلومات؛

 ؛ة نوعيةضرورة المرور بمرحلة التحسيس إلنجاح الذكاء االقتصادي قبل الخوض في سياسة تكويني -
 ؛صصات المطروحة على مستوى الجامعةالتعجيل بفتح ضمن التخ -
إدراج آليات العمل بالذكاء االقتصادي على مستوى السوق المالي الجزائري، من خالل توفير مختلف  -

المعلومات المالية للمستثمرين المحليين و األجانب على حد سواء، و إدراج التوقعات المستقبلية حول 
 ؛دي األخطار المتوقع حدوثها مسبقاقتصادية لتقديم ضمانات أكثر حول األسواق و تفااألوضاع اال

 ،ت لمختلف المتعاملين االقتصاديينتفعيل دور الهيئات المحلية في تقديم أكبر قدر ممكن من المعلوما -
 لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن استثماراتهم المستقبلية،

 ؛إنتاج المعلومات االقتصاديةالوكاالت المتخصصة في تكثيف إنشاء المراكز و  -
ضرورة قيام الدولة بدور أساسي في نشر ثقافة الذكاء االقتصادي على مستوى المجتمع من خالل إنشاء  -

 مؤسسات متخصصة في جمع و تحليل و نشر المعلومات لتكون بمثابة نظام خارجي للذكاء االقتصادي؛ 
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لتشجيع االبتكار و اإلبداع باستحداث هيئات خاصة بمتابعة و تنفيذ وضع و تبني استراتيجية وطنية  -
 األفكار االبتكارية؛

تشجيع و تفعيل تحالفات استراتيجية متكاملة و مرنة في إيجاد شراكات مع منظمات عالمية و إقليمية و  -
 محلية بما يعطي للمؤسسات الجزائرية فرصة تبادل الخبرات و المعلومات و المبادرات؛

يه االهتمام نخو ترسيخ األهمية االستراتيجية لمعلومات الذكاء االقتصادي، قبل التفكير في إرساء توج -
آلية الذكاء االقتصادي في حذ ذاته، كضرورة حتمية لتأهيل المؤسسات االقتصادية لالندماج في 

قد يحدث و ما قد االقتصاد العالمي، اقتصاد االصلح فيه و األسرع فيه يجب أن يكون يقظا و منتبها لما 
 يترتب عما يحدث من فرص و مخاطر؛

ابراز أهمية تطوير الوظيفة االستشرافية و االستطالعية في مؤسساتنا االقتصادية، للتكفل بإنجاز  -
الدراسات االستشرافية، و تحليل اإلشارات الضعيفة و تقييم أهميتها االستراتيجية باعتبارها أدوات ضرورية 

 ية و قدرات رد الفعل السريع للمؤسسات الوطنية و تعزز تنافسيتها؛تدعم القدرة االستباق

تعبئة مختلف األطراف الفاعلة و المتفاعلة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية نحو مزيد من التفاعل و  -
التعلم الجماعي، بغرض تكوين ما يسمى محترفي اليقظة و الذكاء االقتصادي، من أجل القيام بعمليات 

نقيب عن البيانات و تصنيفها و ترتيبها اعتمادا على احدث نظام المعلومات و من ثم تحويلها جمع و الت
الى منظومة معرفية، أو ما يطلق عليه صناعة المعرفة. حيث يشترك الجميع في تفسير و تحليل 
المعلومات و إعطائها معنى و قيمة إضافية مضمرة، و جعلها قوة محركة و معرفة عملية عند 

 الها؛استعم

وضع آلية عمل لترقية عمليات جمع، تحليل، توثيق و نشر المعلومات ذات الطبيعة االستراتيجية، كونها  -
من المهام األساسية لخاليا ووحدات اليقظة و نظم االستعالمات في هذه المؤسسات. مع ابراز دور هذه 

قتصادي و كل ما يرتبط بأمن البالد األخيرة لتكون أداة فعالة تساهم في التكفل بقضايا االمن و الدفاع اال
و بمصالحه الحيوية، أثناء تجسيد سياسة االنفتاح، و االندماج في االقتصاد العالمي و في مواجهة 

 طموحات و هيمنة بعض البلدان الصناعية و السلوكات العدوانية لشركاتها المنافسة؛

ات، و التحكم في طرق التحليل الجيو معرفة و فهم اإلشكاليات المتعلقة بالعولمة و مجتمع المعلوم -
 سياسي و الجيو اقتصادي المساعدة على اتخاذ القرارات في المؤسسات العامة و الخاصة؛
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 التحكم في حلقة االستعالم؛ -

 التعرف و التعبير عن احتياجات المؤسسة في مجال المعلومات؛ -

 م اتخاذ القرارات؛إقامة و تنشيط قيادة نظام جمع و استغالل و نشر المعلومات وفق سل -

 إقامة نظام تخزين و استثمار المعارف المتوصل إليها؛ -

 التعرف و التحكم في الرهانات و المخاطر المتعلقة بالمعلومات؛ -

 تجديد و تنفيذ السياسة األمنية داخل المؤسسة؛ -

، حيث زادت مفاهيم و ممارسات مجتمع اإلقليميوضع سياسة للمعلومات على المستويين الوطني و  -
السياسة المعلوماتية الوطنية، حيث أن هناك اتجاه قوي نحو  إلىالمعلومات المعاصر من أهمية الحاجة 

في دول مختلفة. حيث تم ذلك في دول متقدمة مثل الواليات المتحدة و للمعلومات  إستراتيجيةوضع 
وساطة ب  1995مالذي أقر سياسة المعلومات عا األوروبيكاالتحاد  اإلقليميةو المجتمعات  ناليابا

 مجموعة الدول السبع؛

في تشجيع الكفيلة لضمان فعالية الخدمات التي تقدمها تطبيقان الذكاء االقتصادي  اإلجراءاتاتخاذ  -
و بالتالي المجتمع و تحقق  األفراداالستثمار و التنمية االقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة 

 النهضة االقتصادية الشاملة؛

المؤسسات و  إكسابعلى النهوض بالمستوى الرقمي و التقني للمواطن الجزائري و العمل على  العمل -
و مؤسسات المجتمع المدني المهارات الكفيلة بتكاملهم مع في مؤسسات القطاعين الخاص و العام  األفراد

 المجتمع الرقمي و تقليص الفجوة الرقمية؛ 

لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية و  األحوالدراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب  -
تسريع تطبيق نظام الذكاء االقتصادي و تنفيذ مشاريعها، و تبني أفضل الممارسات العالمية للوصول الى 

شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع، خاصة في  إنشاء إلى إضافةمتكامل. مستوى ذكاء االقتصادي 
 الذكاء االقتصادي. من خاللها التمتع بخدمات  فرادنمية، يستطيع األحظا من الت األقلالمناطق 

 الدراسات المقترحة: ثالثا
دور الذكاء االقتصادي في الرفع من التنافسية الدولية للمؤسسات تنا لموضوع بعد االنتهاء من دراس  

سائل بحثية تستدعي من االقتصادية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة فرتيال عنابة، بدت فيه جوانب مهمة و م
تقترح الباحثة من نتائج يمكن أن و على ضوء ما سبق الباحثين االقتصاديين التطرق لدراستها و تحليلها، 
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ض الدراسات المستقبلية التي تراها جديرة ألن تكون إشكالية لمواضيع و أبحاث أخرى و تتلخص هذه بع
 :يالمقترحات في اآلت

 ي تحقيق ميزة تنافسية مستدامة؛دراسة دور الذكاء االقتصادي ف -

 دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات في الذكاء االقتصادي؛ -

 دور أنظمة المعلومات في رفع تنافسية المؤسسة و الدولة؛ -

 الذكاء االصطناعي و تنافسية المؤسسة؛  -

 الخبيرة و عالقتها بالذكاء االقتصادي؛ األنظمة -

 الذكاء االستراتيجي و التنافسية؛ -

 القتصادي و تحسين أداء االقتصاد الجزائري؛الذكاء ا -

 دراسة دور جماعات الضغط و التأثير على التنافسية؛ -

 دراسة موضوع االرث المعرفي و دورها في حماية االقتصاد الجزائري؛ -

 دراسة أثر األمن و الدفاع االقتصادي و دورها في حماية االقتصاد الجزائري؛ -

 ية.التدويل و عالقته بالتنافسية الخارج -
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 ، القاهرة.اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية المعلومات،  إدارةنظم  (:0222) عالء عبد الرزاق السلمي، .24

 التسويقية،نظام االستخبارات (: 0221) و حسين الجنابي،  محمد جبار الشمري عالء فرحان الطالب،  .25
 .دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان األردن ،الطبعة األولى

، دار صفاء للنشر و إدارة المعرفة: إدارة معرفة الزبون (: 0221)عالء فرحان طالب، أميرة الجنابي،  .26
 .األردنالتوزيع، عمان، 

للطباعة والنشر و ، الطبعة األولى، داء قباء أداء و تجديد المنظمات تطوير(: 1118علي السلمي، ) .27
 مصر. ،التوزيع، القاهرة

 دار غريب للنشر، القاهرة. ،االستراتيجيةإدارة الموارد البشرية (: 0221)علي السلمي،  .28

 .، دار غريب، القاهرة، مصرإدارة التميز(: 0220) علي السلمي، .21

ارف، المع منشأ، اللوجيستيك كبديل للميزة التنافسية(: 0222)حمد الحجاري، أعلي عبيدي،  .42
 .اإلسكندرية

 .مصر ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،نظم المعلومات المحاسبية (:0222) علي قباني، .41

مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،  نظم المعلومات ماهيتها و مكوناتها، (:0222)عماد الصباغ،  .40
 عمان، األردن.

 .النشر ، مجهول دار و بلدالتسويق الدولي(: 1116)عمرو خير الدين،  .42

 ،إدارة األعمال االقتصادية و العالمية: مفاتيح التنافسية و التنمية المتواصلة(: 1111) فريد النجار، .44
 مؤسسة شباب الجامعة للنشر، اإلسكندرية.
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المنافسة و الترويج التطبيقي: آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية (: 0222) فريد النجار، .45
 .اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، المستمرةمدخل المقارنات التطويرية 

 ، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية.االستراتيجيةإدارة العمليات (: 0226فريد النجار، ) .46

ة الطبع أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية و اإلنسانية،(: 0220فوزي غرايبة و آخرون، ) .47
 ن.الثالثة، دار وائل للنشر و التوزيع، األرد

، المكتب الجامعي الحديث، الخروج من فخ العولمة(: 0220)كمال الدين عبد الغني مرسي،  .48
 اإلسكندرية، مصر.

ترجمة فواز  ،األمريكيةوكر الجاسوسية، جاسوسية الشركات (: 0222)دم بننبرغ، آ مارك  باري و .41
 زعرور، دار العبيكان، المملكة العربية السعودية.

ديوان المطبوعات  تنظيم القطاع في الجزائر: استقاللية المؤسسات،(: 1110محمد الصغير بعلي، ) .52
 الجامعية، الجزائر.

، دار وائل الطبعة الثالثة، ،SPSSالنظام االحصائي (: 2006، )محمد بالل الزعبي، عباس الطالفحة .51
 األردن. ،عمان
 .األردن، دار زهران للنشر و التوزيع، التجارة الدولية(: 0226)محمد جاسم،  .50

التحليلللللللللللل االحصلللللللللللائي باسلللللللللللتخدام برمجيلللللللللللة (: 2010، )محمدددددددددددد خيدددددددددددر سدددددددددددليم أبدددددددددددو زيدددددددددددد .52
SPSS (version 15-16) عمان، األردنجديد للنشر و التوزيع، دار ،. 

 عمان. ،، دار المسيرةو تنمية الموارد البشرية االستراتيجيةاإلدارة (: 0221) محمد سمير احمد، .54

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.مقدمة في المال و األعمال(: 0222) محمد صالح الحناوي و آخرون، .55

مقدمة في اإلحصاء: مبادئ و تحليل  (:2005عوض، ) حمدم دنانأبو صالح و ع بحيص حمدم .56
 الطبعة الثانية، دار المسيرة، عمان. ،SPSS باستخدام

دار  الطبعة األولى،، مقدمة في االحصاء(: 2007، )العودةمحمد عبد العالي النعيمي، عبد الرحمن  .57
 . ان، األردن، عمالوراق

، الطبعة منهجية البحث العلمي: الفوائد، المراحل و التطبيقات(: 1999خرون، )آمحمد عبيدات و  .58
 .الثانية، دار وائل للنشر، عمان، األردن

 .، عمان، دار الصفاءمعرفةال إدارةاتجاهات معاصرة في (: 0228)محمد عواد الزيارات،  .51
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ربية ع استراتيجيةالتقنية الحديثة في المكتبات و المعلومات: نحو  (:0220) محمود الهوش أبو بكر، .62
 ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة.لمستقبل مجتمع المعلومات

وح، التعليم المفت، إدارة التوزيع، جامعة القاهرة، مركز التسويق الدوليمصطفى محمود حسن هالل،  .61
 مجمول سنة النشر.

الدار الجامعية للنشر  ،نظم المعلومات: مدخل لتحقيق ميزة تنافسية :(2002) فهمي حيدر، ،معالي .60
 .و التوزيع، اإلسكندرية

ة( دراسة في والتقني ةقتصاديتكنولوجي )سرقة األسرار االالتجسس ال (:0227) ممدوح الشيخ، .62
 (.بيروت )سلطنة عمان ، مكتبةالمجتمع ما بعد الصناعي

)المفاهيم األساسية اإلدارية مقدمة في نظم المعلومات  (:0222) منال الكردي، جالل إبراهيم العيد، .64
 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.و التطبيقات(

بة ، دار القصمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، تدريبات علمية(: 1116موريس انجرس، ) .65
 تعريب بوزيد صحراوي، الجزائر.للنشر، 

 ردن.األ، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، االستراتيجيةأساسيات اإلدارة  (:0225) مؤيد سعيد سالم، .66

 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر.التقنيات الحديثة للمعلومات (:0225)نبيل محمد مرسي،  .67

 ، الدار الجامعية، بيروت.األعمالمجال  الميزة التنافسية في(: 1116)نبيل مرسي خليل،  .68

 .1118مركز اإلسكندرية، مصر،  الميزة التنافسية في مجال األعمال،(: 1118) نبيل مرسي خليل، .61

جامعة ال ،، تكوين و تنفيذ استراتيجيات التنافساالستراتيجيةاإلدارة  :(0222نبيل مرسي خليل، ) .72
 .الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر

ة ، مكتباإلدارة االستراتيجية: المداخل و المفاهيم و العمليات(: 2010خضير الخفاجي، )نعمة عباس  .71
 .دار الثقافة، األردن، عمان

 ، مؤسسة وائل للنسخ السريع.التسويق الدولي (:1114) هاني حامد الضمور، .70

 .، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعةالتسويق الدولي(: 0227) هاني حامد الضمور، .72

، الطبعة األولى، درا اليازوري العلمية، عمان، نظم المعلومات اإلدارية(: 1118عد غالب، )ياسين س .74
 األردن.
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II.  الرسائل العلمية:االطروحات و 

دراسة حالة -الذكاء االقتصادي في المؤسسة الجزائرية: الواقع و المجهودات (:0214)أسماء فياللي،  .1
في علوم التسيير،  غير منشورة ، مذكرة ماجيستررويبة SNVIالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 

 .2014-2013بكر بلقايد تلمسان،  أبوو الذكاء االقتصادي، جامعة  االستراتيجيةتخصص اإلدارة 

دور المكتبة الجامعية الجزائرية في إرساء قواعد النظام الوطني  (:0226) بن ضيف هللا نعيمة، .0
ماجيستر في علم  لنيل شهادة مذكرة بقالمة"، 5491ماي  8جامعة للمعلومات: دراسة ميدانية بمكتبات 

المكتبات تخصص إعالم علمي و تقني، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة منتوري 
 .0226-0225قسنطينة، 

أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة )حالة شركة  (:0222)رتيبة نحاسية، .2
رسالة الماجستير في العلوم االقتصادية، غير منشورة، فرع إدارة األعمال،  ، (الخطوط الجوية الجزائرية

 .، جامعة الجزائركلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم التسويق و المزايا التنافسية(: 0228سامية لحول، ) .4
 التجارية و علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة.االقتصادية و 

دراسة  OHSAS 18001واقع إدارة أخطار العمل من خالل تطبيق مواصفة (: "2015صفاء مباركي، ) .5
، أطروحة دكتوراه الطور "2012-2011ميدانية على مستوى مؤسستي أرسيلور ميتال، فرتيال عنابة 

 الثالث، )غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.

األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل االنفتاح (: 0221عبد الحكيم عبد هللا النسور، ) .6
 لتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، األردن.، أطروحة دكتوراه في االقتصاد و ااالقتصادي

التحكم في الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات (، "2010عبد الرحمان العياب: ) .7
"، أطروحة دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية، التنمية المستدامة
 .109ص ، 2011-2010سطيف، الجزائر، 

ير غ، ماجستيرمذكرة  المؤسسات، أداءدور الميزة التنافسية في تحسين  (:0226) عبدوس عبد العزيز، .8
 بكر بلقايد تلمسان. أبوكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة ، ورةشنم
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الذكاء االقتصادي كخيار لتفسير عدم استقرار (: 0210فاطمة الزهراء كباش، فاطمة الزهراء كباش، ) .1
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة المالية دراسة حالة بعض االقتصاديات الناشئة األسواق

 .0210-0211الماجستير في العلوم االقتصادية، قسم العلوم المالية، 

، -حالة الجزائر-القراردور إقامة نظام وطني للمعلومات االقتصادية في دعم متخذي يحي دريس،  .80
كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة المسيلة، ب، غير منشورة مذكرة ماجستير

2002. 

ينة دراسة استكشافية بع- االستراتيجيةاليقظة و أهميتها في اتخاذ القرارات (: 0212)فالتة اليمين،  .88
كلية ب غير منشورة، أطروحة دكتوراه في علوم تسيير المؤسسات،، من المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 .العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة

بناء أنموذج للمنظمة المتعلمة كمدخل لتطوير األجهزة األمنية  (:2002)محمد بن علي الرشودي،  .82
ة الفلسفة في العلوم األمنية، جامعغير منشورة، تخصص ، أطروحة دكتوراه بالمملكة العربية السعودية

 .السعودية -نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، الرياض

، أطروحة الذكاء االقتصادي ودور أنظمة المعلومات في اتخاذ القرار(: 0211) منصف مقاويب، .81
 قتصادية، جامعة باجي مختار عنابة.الا علومبكلية ال ،، غير منشورةهدكتورا 

للتحسين من تنافسية مؤسسة اتصاالت  االستراتيجيةنظام لليقظة  إرساء(: 0224)رفيق عليوات،  .81
 ، المدرسة العليا للتجارة.غير منشورة ، رسالة ماجيستيرالجزائر للهاتف النقال موبيلس

 

III. المجالت: 
 مجلة ،الراهن األعمال بيئة تحديات ظل في للتسويق االستراتيجية األهمية: (0228أحمد باللي، ) .8

 .06 الباحث، العدد:

، 04"، مجلة الباحث، العدد إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمية(، "2006حمد بن عيشاوي، )أ .2
 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. 

الرابع، المعهد العربي  اإلصدار ،2152تقرير التنافسية العربية  (:0210) د. بدر عثمان مال هللا، .1
 للتخطيط بالكويت.
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منهجية تقارير المؤسسات الدولية في تصنيف الدول حسب بعض (: 0214) د. محمد أمين لزعر، .1
 ،مجلة جسر التنمية، السنة الثاني عشر المؤشرات االقتصادية و االجتماعية: بين الواقعية و المبالغة،

 .0214للتخطيط الكويت، مارس  المعهد العربي، العدد المائة و السادس عشر

، المعهد العربي أوراق عملسلسلة  دور الحكومة الداعم للتنافسية: حالة مصر،(: 0220)طارق نوير،  .5
 .للتخطيط، الكويت

 ،تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي (:0227)الطيب داودي، مراد محبوب،  .2
 .0227اني عشر، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر ، العدد الثاإلنسانيةمجلة العلوم 

"، مجلة إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة(، "2008عبد الرحمان بن عنتر: ) .2
 .، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة06الباحث، العدد 

 التأثيراتالتدفق المعلوماتي و الغرق المعرفي: دراسة للمظاهر و  (:0221) عبد المجيد صالح بوعزة، .1
، 15، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، المجلد اإلسالميالعالم العربي  إلى اإلشارةو سبل التصدي مع 

 . 0221ديسمبر  -جويلية ،20العدد 

المنافسة: حالة المؤسسة لمواجهة  االستراتيجيةالخيارات  (: 0227) عبد الوهاب بن بريكة، نجوى حبة، .9
د جامعة محمد خيضر بسكرة، العد، اإلداريةو االقتصادية و  األبحاث، مجلة الجزائرية التصاالت موبيليس

 .0227، ديسمبر 20

اآلثار المحاسبية للمنهج الياباني في إدارة اإلنتاج: منهج المخزون : (1112)عصام الدين مصطفى،  .80
 .مصر كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، ،0، ملحق0العدد  ،و التجارة ، مجلة االقتصادالصفري 

القدرة التنافسية من منظور التطور التكنولوجي مع تركيز خاص (: 0222محمد عبد الشفيع عيسى، ) .88
، مجلة مصر المعاصرة، الجمعة المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء الصناعية االستراتيجيةعلى 

 . 0222، أكتوبر462-451والتشريع، العدد 

سلسلة جسر  ،، العدد الرابع و العشرون القدرة التنافسية و قياسها(: 0222)محمد عدنان وديع،  .82
 . 0222السنة الثانية، ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ديسمبر  التنمية،

 العربي،جريدة القدس الخفية،  الحروب :الضغطي والعمل االقتصادي الذكاء (:0228) ديلمي، مسعود .81
 .0228نوفمبر  07    ، الخميس 6061العدد، العشرون  السنة

دور أنظمة المعلومات في اتخاذ القرار: مقاربة  الذكاء االقتصادي و (:0221) ،منصف مقاويب .81
، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ديسمبر  01، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد جديدة لقرار ذكي

0221. 
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سلسلة أوراق  ،مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتها مسح مرجعي (:0220، )الجرف منى طعيمة .85
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،  ،مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية ،11اقتصادية، العدد 

 جامعة القاهرة.

نشور في مجلة ، مقال ممعوقات مسايرة العولمة االقتصادية للدول العربية (:0224) منير نوري، .82
 .السداسي الثانياقتصاديات شمال أفريقيا، العدد األول، 

 مفهوم التنافسية و التجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواق(: 0222)نسرين بركات و عادل العلي،  .82
 .بالكويت المعهد العربي للتخطيط سلسلة أوراق عمل،، الدولية

 

 

IV. :الملتقيات و الندوات 

الذكاء االقتصادي و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين المزايا  (:0210) بوركاب،حمد طيباوي، نبيل أ .8
 الملتقى الدولي حول الذكاء االقتصادي ومتطلبات، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات و صعوبات التطبيق

 جيباجامعة  ، بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، 0210ماي  12و  21المنعقد يومي  ،التنمية
 .عنابة مختار

سسة ؤالتنافسية للمالميزة تنمية  يف االستراتيجيةة ظدور اليق (:0212)،فالق صليحة، علي نوز بزلعب .2
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات ، الجزائر يفو واقعها 

نوفمبر  12و  1يومي المنعقد التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 
 .، بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الشلف0212،

، مداخلة مقدمة الذكاء االقتصادي و امن المؤسسة (:0226)ر فاضل، عبد القاد و جمال الدين سحنون  .1
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية،  تأهيلالملتقى الدولي حول متطلبات  أعمالضمن 

 .0226افريل  18و  17جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، يومي 

ات المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة مداخل التنافسية و استراتيجيرابح بلقاسم، ميلود وعيل،  .1
لملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية ضمن فعاليات ا، مداخلة مقدمة العالمية

، 0212   نوفمبر  12و  1يومي المنعقد للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 
 .شلفاللية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة بك

و تأهيل  مدع يفاالقتصادية مات وللمعلوطني ام ظإقامة نأهمية  (:0226) يحي، سدري، نيحس مرحي .5
ل وحالملتقى الدولي ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات  ،الجزائرحالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  
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، 0226افريل  17-16 المنعقد يومي  و المتوسطة في الدول العربية، ةريالصغالمؤسسات تأهيل متطلبات 
 الشلف.جامعة التسيير، م وو التجارية و علاالقتصادية م والعل بكلية

مداخلة مقدمة ضمن  ،الذكاء االقتصادي أي دور للدولة (:0210: )سليمان مرابط، عبد هللا بن منصور .2
، 0210ماي  12و  21المنعقد يومي  ،ادي ومتطلبات التنميةالملتقى الدولي حول الذكاء االقتص فعاليات

 .عنابة باجي مختار جامعةبكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، 

الجديدة المطروحة أمام  التنمية المستدامة و التحديات (:2008)، الشريف بقة، عبد الرحمان العايب .2
 علميؤتمر اللما ضمن فعاليات ، مداخلة مقدمةالمؤسسات االقتصادية مع اإلشارة للوضع الراهن للجزائر

 أفريل 08و  07يومي المنعقد ، التنمية المستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد المتاحةالدولي حول 
 .سطيفجامعة  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،، ب2008

نحو بناء نموذج للذكاء االقتصادي في الجزائر انطالقا من تجارب كل من (: 0212)عبد الحليم الحمزة،  .1
ول مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع ح ورقة بحثية، اليابان، الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا

المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، المنعقد 
 ، بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الشلف. 0212نوفمبر  12و  1يومي 

 ،ارد البشرية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةدور المو (: 2004)عبد الحميد زعباط،  .9
مداخلة مقدمة للملقى الدولي حول التنمية البشرية و فرص االندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية، 

 .0224مارس  12و  21كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يومي 

، الجزائر في االقتصادي الذكاء استراتيجية تفعيل في الدولة دور (:0211) عنتر، بن الرحمان عبد .80
  AIDMO المؤتمر العربي الخامس للمعلومات الصناعية والشبكاتضمن فعاليات  ورقة بحثية مقدمة

ديسمبر  00و  01و  02، المنعقد أيام دور المعلومات واالتصاالت للتحول إلى مجتمع المعرفة شعار تتح
 .المملكة المغربية، الرباط، 0211

 االتصالفي ظل تكنولوجيا المعلومات و  االستراتيجيةاليقظة  (:0214) عقون شراف، محمد هبول، .88
، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الرابع حول نظام المعلومات، اليقظة حالة الجزائر
، 0214مارس  18و  17يومي  المنعقد الزوال، أوبين حتمية التفاعل  االقتصاديو الذكاء  اإلستراتيجية

 البواقي. أمبكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة 

في الرفع من تنافسية  االستراتيجيةدور اليقظة  (:0212)، سكر فيروز زروخي، فاطمة الزهراء .82
يجيات ل المنافسة واالستراتلملتقى الدولي الرابع حو ا ضمن فعاليات ، مداخلة مقدمةالمؤسسات االقتصادية
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نوفمبر  12و  1يومي المنعقد التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، 
 .الشلفكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة ، ب0212،

التسويق االبتكاري كمدخل للتغيير والتطوير بمنظمات  (:2005، )محمد محمود ومجدي طايل  .81
ي إدارة التغيير ومتطلبات التغيير ف حول الملتقى اإلداري الثالثضمن فعاليات ، ورقة عمل مقدمة األعمال

 .2005مارس 10-29العمل اإلداري نحو إدارة متغيرة فاعلة، جدة السعودية، 

ور نظم المعلومات في دعم االستراتيجيات د (:0214) حمد الصالح قريشي، هدى بن محمد،م .81
الملتقى الوطني الرابع حول نظام المعلومات، اليقظة  تمقدمة ضمن فعاليا ورقة بحثية، التنافسية

، 0214مارس  18و  17يومي  المنعقد الزوال، أواإلستراتيجية و الذكاء االقتصادي بين حتمية التفاعل 
 علوم التسيير، جامعة أو البواقي.  بكلية العلوم االقتصادية و التجارية و

 األعمالفي منظمات  األعمالو ذكاء  االستراتيجيةواقع اليقظة  (:0210)نعيمة غالب، مليكة زغيب،  .85
مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر حول  ورقة بحثية ،الجزائرية دراسة ميدانية

 اإلدارية،كلية االقتصاد و العلوم ب، 0210افريل  06-02 أيامالمنعقد و اقتصاد المعرفة،  األعمالذكاء 
 .  األردنيةجامعة الزيتونية 

يوم دراسي لطلبة ، SPSSتحليل البيانات باستخدام البرنامج االحصائي  (:2013الهادي بوقلقول، ) .82
 ة.التسيير، جامعة باجي مختار، عناب ، قسم علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية و علومLMDالدكتوراه 

، يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي، دراسة المنهج تحليل مفهومي(: 2010وسيلة بن ساهل، ) .82
 .كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة بسكرة، ب2010فري في 00المنعقد بتاريخ 

 بحثية مقدمة ضمن فعاليات عملورقة ، مؤشراتهالقدرات التنافسية و (: 0225)يوسف مسعداوي،  .81
مارس  21و  28المنعقد يومي المتميز للمنظمات و الحكومات،  األداءالمؤتمر العلمي الدولي حول 

 كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة.ب، 0225
 

V. :التقارير و الجرائد الرسمية 

متطلبات نظام المعلومات االقتصادية و ، تقرير حول المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي .1
 .0224، الجزائر، االجتماعية

 .0214-0212رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، البرنامج التنمية الخماسي،  .0
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المعدل  1115يونيو سنة  2الموافق  1416محرم عام  4المؤرخ في  151-15المرسوم التنفيذي رقم  .2
المؤرخ  481-80، و المعدل للمرسوم رقم لإلحصائياتللديوان الوطني  األساسيالمتضمن القانون 

 .1180سبتمبر  18في 

 
VI. :المواقع االلكترونية 

، متاح على الموقع أعلى للذكاء االقتصاديالجزائر تفكر في إنشاء مجلس كامل الشيرازي،  .8
 33تم تحميله بتاريخ  http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/6/340849.htmااللكتروني: 

 .33:33على الساعة  3333جانفي 

، مداخلة مقدمة ضمن القتصادي في الممارسات الجزائريةالدفاع ا آليات (:0228)محمود خضري،  .2
 قد يوميالمنع ،األمةمجلس  الدفاع االقتصادي، البرلمانية الرابعة حول الدفاع الوطني، األيامفعاليات 

-0228disponible sur le site : www.majiliselouma.dz/!4emelep/presentationجوان  28و  27

ar.html 

: للمزيد من المعلومات حول الموضوع يرجى االطالع على الموقع االلكتروني التالي .1

http://www.econostrum.info/L-agriculture-algerienne-satisfait-72-des-besoins-du-

pays_a19698.html#ixzz3buHx7FrF 

:  لمزيد من التفاصيل حول الموضوع يمكن االطالع على الموقع االلكتروني التالي .1

http://www.trademap.org 
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 - بسكرة -خيضر  جامعة محمد
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم التجارية

 
 

 حفظه/ــــــــــــها هللا           الدكتور/)ة(: ..................................                      
 تحية طيبة و بعد،،

 

 
 الموضوع: طلب تحكيم استبانة

 

 
تشجججججج است ا ة ججججججت تال حثتالاججججججتر ةحامججججججت ةحسلثججججججحك اشججججججنة ح ثجججججج   ججججججات ت   ةحت ججججججن   تم ججججججا  ة  ججججججتات ل       

" دور الـــــذكاء            ةحثنةقجججججل ا ةحثسججججج ا حاججججج ب ت اجججججت  ةحسناجججججل  جججججـ  ثت ـجججججن   نة جججججت ت ا ةحثس ا جججججل  ججججججججج 

االقتصـــادي فـــي الرفـــا مـــا التنافســـية الدوليـــة للمؤسســـات االقتصـــادية الجزائريـــة دراســـة حالـــة مؤسســـة 

ك ا إعاججججتت ةحتا ججججاتر ةحنيثججججل حثججججت اثيلججججغ نبا جججج  ثجججج  ب ثاججججل اتح ججججل اتح  ججججال ح ججججتك   ججججنة "-عنابــــة  –فرتيــــال 
ل اةضججججججمل ةججججججح  عجججججج  ا ت ثاججججججل حخ ججججججنت   ةحثتنة ثججججججل ا ةحقالثججججججل ةججججججح  ةر ةحث ججججججت ك ا حثججججججت حججججججنبا   ثجججججج  ب ثاجججججج

 ةحامت ةحسلثح. 
 
 
 

 شاكريا لكم حسا تعاونكم،،،
 و تفضلوا قبول فائق االحترام،،،
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 الجهة الرتبة العلمية المحّكميا

  تثسل ات ح ثختتن ع تال ةحسلا  ةحثتحال ناةا ان ةح  المّحكم األول 

 تلث ت   لقتـ  ا ن  تثسل ب ا ح ةحسلا  ة ات ت الة  ناةا ان المّحكم الثاني

  تثسل ات ح ثختتن ع تال   تانا ةح علا  ةإلعن  ا ة ت ت  المّحكم الثالث

 ثؤ  ل ةنتات  ع تال ثت ا تـن ةح ةحسلا  ةحت تنيل المّحكم الرابا

  تثسل ةةن  ةت   ا ا  اتنيس   تان ةح ةحسلا  ةحثمت  ال المّحكم الخامس
Université Evry Val d’Essonne 

    Média Marketingثؤ  ل   تان ةح علا  ةإلعن  ا ة ت ت   المّحكم السادس
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 استبانة الدراسة باللغة العربية (:10ملحق رقم )

 

 األخ الكريم/ األخت الكريمة

ا  علججججججج   ن جججججججل ة  جججججججتات ل ةحتجججججججح  جججججججـ  ـججججججج ا    جججججججح إمججججججج   ب اةر ةح نة جججججججل   جججججججت ثت  ثتالاجججججججتر ةحم ججججججج

ــــذكاء االقتصــــادي ةحجججج  تانةي  ةججججح ةحت ججججتنا ةح احاججججل ثجججج   تثسججججل ثمثجججج  خاضججججن ا جججج نا  تمججججر ع ججججاة   دور ال

ــــة ــــة للمؤسســــات االقتصــــادية الجزائري ــــال  فــــي الرفــــا مــــا التنافســــية الدولي ــــة مؤسســــة فرتي دراســــة حال

 .عنابة

تع ت   ا بثلججججل ثجججج    ةججججح  جججج ة ةإلاججججتن ت ججججس  ةحاتميججججل ب  ت ت شججججس ثس جججج  مقاقججججل ثاضججججا  ةح نة ججججل اث جججج 

ةحت جججججن  اتإل تاجججججل عججججج   ثاجججججا ةقجججججنةر ة  جججججتن ل  ا  ة جججججتي تت ا   اجججججل ا ثاضجججججاعال ا  حججججج   اضجججججا عنثجججججل 

ةحثس ججججن عجججج  ونةع جججج ك ا إعت تاججججت ةججججح ةاججججن  ااججججر حثججججت ح جججج  ثجججج  ب ثاججججل اتح ججججل ةججججح إ  ججججت  ( بثججججت  ةح ججججاة  ×)

ت  جججججتستثي ا جججججنيل تتثجججججلك ا  ججججج ي ةح نة جججججل ك ثجججججا ةحسلججججج  اجججججت   تةجججججل ةحثسلاثجججججتر ةحتجججججح  جججججـت  ةحم جججججا  علـاججججج

  ت تخ   ألغنةض ةحامت ةحسلثح   غـن.
 

 

 م حسا تعاونكم و تجاوبكم معنا،،،شاكرة  لك

 وافر التقدير و االحترام

 

 الباحثة: نسريا مغمولي

 : الدكتور عيسى خليفي  تمر إشنةب  

   قسم العلوم التجارية، وعلوم التسيير  كلية العلوم االقتصادية و التجارية

 لعلوم التجارية تخصص تجارة دوليةدكتوراه الطور الثالث في ا)
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ث ثاعل ةألعثت  ةحث  قل اةحثنتاال اتحامتك ةحثستح لك اتاييا ا شن ةحثسلاثتر ةحثفـ ا حألعاة  اسنب عل  ب غ  "  الذكاء االقتصادي
ن  ي ضثت تر ةحمثتال ةحنيثل حلمفتظ عل  ةإلنت ة ات ت ــ ك ثا ةإلشتنا إح  ب    ي ةإل نةتةر تت  اانيقل شنعال ات ا الك ثا تاة

ل اشتثي عل  ةح اانا امثتال ةحثسلاثل ةإل تنةتـ ا ح  ةح شتط ةح   " ".  ثت ب غ ةحت لفل ةحنثت   حلثؤ  لك ةح  ي بم   شناط ةح ا ا ا
   ابث  ةحثؤ  تر ا  ة تسييي  ات ل ة ات ت ة ات ت ــ  ث  ب ي ةحا ا  إح  ةحث تة ل ةح ةحث ت  ةح  تعحك ةألث  ح ثاا ةألعاة 

 ". ةحان ةحتتيـن اةح فا  ةح 
 بثت  ةحخاتن ةحث ت  . (x)ب  تي ث ثاعل ث  ةحفقنةر ـن   انةتتات  تثس  ا تم ـ  ا ال   ن  ةـاتك ا  ح   اضا عنثل 

 الجزء األول: نظام الذكاء االقتصادي المطّبق بالمؤسسة
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 : اليقظة االستراتيجية: البعد المعلوماتي لنظام الذكاء االقتصادياألولالمحور 
 

      حثسنةل ة م ةت ةحتح اث   ة  تؤين عل   شتااتك تقا  ةحثؤ  ل اتحثات  ةحتتحال 

 ة  تسن  اث يقتةال ا ثتعالة ت ت تة الك ت  احا الك ات ا الك ةات ت الك  ث ت ثل ا فل ثمااات ثنةاال (1
 .ةحخ... ةحث تة ـ ك ا ةحثثاحـ  ةحيبتع ك  لا  ع 

     

 اطثخ تم ـ  ا عت  تق ح انيق ع  اتحثؤ  ل ةحثتسلقل ةحثسااتر ا ةحتا ـ ةر ةحفنصك تشخاص (2
 حتسنيسة ةحمت اترك ا س  ثمان  ي اف ي ةح   ا ةحثسلاثتر ع  ةح ااقل امايات ث تااتر ح ي ثسلاثتر

 ةحث ت   لةحيق ث تا   ةحامتك ة ي ث  ةحثتاةنا ةحا تعي حلت لا ك ةحثم   ةحتتنيخ ةحامتك ع  حث ؤا ات
 ...اتحنبحك

     

 عين ت ةحثسلاثترك ااةع  ةح ة شتنة  ة  تن رك عل  اق ل  ثيي ةحثسلاثتر  ثا ب اةر عل  تتاةن (3
 .ةحث ت اال ة  ت نة  تقتنين ةحثسلاثترك

     

      .ةحخ...حكةح اتع ةحقت ا حك ةح سـ  عل  ةحث اةر حتم ـي ختن ال( خ نةت) ثتخ  ل ةنق  عل  ة عتثت  (4

      .ةحاق ل خلال  ت ث   ةخلال ةت ت  خلال عل  تتاةن (5

 م للةحث ةحثسلاثتر تلخاص ا اتنتـ  ثنة سل عل  اةحمنص ةحثسلاثتر ث ت ن حث  ةاال تقـا  ة  تي (6
 .ةحقنةنةر اتتخت  ةحثتسلقل ة تنةتـ ـتات ةح تضثـ ات ة ي ث 

     

 تملـي  اةرب ة تسثت  ا( ة  تنة ر ة تنة رك ة  تن رك) ةحح ةعن  شا تر ا ةح تنا ال اتع ا عل  تتاةن (7
 ااةع  ا ةحن تعي  ثيي ةحس نيل ةأل اةر ةح  ةحن ا    ة ا( ةحح ةعن   نةثج ثستح لك   ا ) ةحثسلاثتر
 .ثسلاثتتات ح شن  ح  ا ةحخ...شنك  اتعثل عنضك حاةعح  ةخلالك ثسااتر

     

 ت  ا   انيق ع  ثا فـات ح   ةحثسلاثتر تقت   يقتةل تن ـخ عل  اةحمنص حلثسلاثتر ةح ـ  ةحتالقظ (8
 .بة تن ةاتنة  علال ةحتقتنينك تمنين ة  تثتعترك

     

 اديصاالقت الذكاء لنظام دفاعيال البعد: تأميا وحماية اإلرث المعرفي: ثانيال المحور
 حمثتـت   تقا  ةحثؤ  ل اتحثات  ةحتتحال 

ث  ةحثاةةقل حم ت ال ةحايتعق  ااةع  ةحتنتـ ك ةحتناا ك ة  ت ن ك ةح شنك ةحتن ـي تتاةن عل  إ نةتةر ةأل (9
ا تؤث  ثسااتتات ةحم ت ل ا ةحثتحالك خت ل ةحثا ال. ا تتخ  اتإل نةتةر ةحثتسلقل اسق  ةحتتثـ .   ة 

ث  ةخاتن ةحقن  ل ا/ةا ةحا تعي ةحقت ا ال حلثل ال ةحف نيل  ةحتخاييك  نةتةر ة ختنة ك  تمنص عل  ةحااتال
 إـ ة  ةحسنثترك ةحن اثترك ةحت تثا ك  نب...ةحخ ا ة خت    ا  ةح نيل. 
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تتاةن عل  ب ايا ألث  ب  ثل ثسلاثتتات ثيي  ض  ة ختنسك ة ا ت ك ةحتناا ك ت ــن ات ا  ةح خا ك  (11
ةح لثتر ةح نيلك ثنةاال ت ةق ةحثسلاثترك ةحمفظك ةحتشفـن اتإلضتةل ةح  ةحن ا  ةح   نةثج ا ا تعي  ت ــن

 ةث     ت  ث تةمل ةحت  سك   ةن ةحمثتال.

     

      تتاةن عل  ث تع ا تق ال حثنةاال ت ــن ا ت اـق   تثات. (11

      ةحل ات ةح  ث تشتني  ختن ــ  ةاثت ـتسلق اتألث  ة عنثح.  (12

      ثنةاال ةحسقا  ةح ـن ثاتاقل حث تا تتات ا ة شستن   ح  ع   تت اس ا ةانق ث تا تر   ـ ا. (13

تش ـي ةحثستنب ا ةحثاتنةر ث  ة ي ت    ةحخ تعن ةح تت ل ع  ث ت نا ثا سك ةق ة  ةحثستنب ا  (14
 ةختنس ةحيبتع .

     

لاثتر ثيي  ثؤتثنةرك ةحت اي ك ةحثل ق تم اس ثا افح ةحثؤ  ل ةاثت ـتسلق اتث  مثتال ب  ثل ةحثس (15
 ةإلعنثحك ةح  ت  ةح ةخلح.

     

ضثت  ثنةاال ةح خا  ا ةحمثتال ةحثت ال حلثمنر/ةح  تاتر  ةحثفتتاحك نثاي ةح خا ك ةحمنة لك ةإل  ةنك  (16
 ب  ثل ض  ةحمنةعقك ااتال ةحيةعنك  ـن ةحييتنا...ةحخ.

     

 هجومي لنظام الذكاء االقتصاديال : البعدنشاط الضغط و التأثيرالمحور الثالث: 
 حلتتيـن عل  ثمااات اةحمفتظ عل  شا تر ةحتتيـنك تثتنس ةحثؤ  ل ةحثات  ةحتتحال 

ةحامت ع  ة شتت ةا نعتال ةضتتةر ا تعي ة عن  ث  ة ي تاةـن ث ت ن اا تعي ح شن ةحثسلاثتر  (11
عثاثالك ت  ا  ة ةن ك ةاات  ت تة الك  ةحثفـ ا ا ةحثت اعل   اة   ةحاماتك غنب ة تشتنيلك شا تر

 ثنة ي تق ال.

     

تحل حنت ت  ع  انيق ة شتنة  ةح ةحشا تر ة  تثتعال )تايتنك ةاس  ا ك حـ    إـ ك  (18 ةتات   ات ل ةسل
ةـ ـا ترك يي ح( اة  ضثت  ةح ةح ثساتر ةحثا ال )ةح قتاتر ا ةحفـ ـنةحاتر...( ا ةحتاة ي ع  انيق 

  الك ةحثا الك ةحثقت ر ا ةحماةنةر(.ةح متةل )ةحاا

     

      ةتح ثااا ث تاشل اثسلاثتر ع ن ة  تن ر اة  تثت  اغ. (19

      ك شا ل ثت ا ي    ةحثستــن.ISOة شتنة  ةح ة  تي ةحثستــن   (21

يلفل  ةحمفتظ عل   ثستات ابن  ل ا ا  ت اتحثشتن ل اييتنا ةح تحا تر ةحثا ال ا ةح احال ا فل ث ت ثل ا ث (21
 ثا ثا فـات ا تال تمقـق ة  ةب ثم  ا.

     

تستث  عل  ا تعي إعت ا ةن ت   ثستات ةح تاقل عل  ة  تن ر ةح مت  ثت إ ة ت  خنق   ت  ثسلاثتتات ةا  (22
 تشااغ  ثستات.   ح  ةحل ات ةح  ث ت  ةحض ط اةحتتيـن ث  ة ي مثتال اتناال  ثستات ا انتات.

     

 التنافسية و تطور المؤسسة على الصعيد الدولي ةوضعيال: ثانيالجزء ال
 ث  ة ي تاان ت عل  ةح سـ  ةح اححك تقا  ةحثؤ  ل اتح شتاتر ةحتتحال  

      عنض ث تا تر اخ ثتر ثثـليا تتثتش  ثا مت اتر ةحيبتع  ع  انيق إ تت ال    ثنتفسل. (23

      ل  عثلات.ات ة  فتت  عل   شتاتر ث  ثات ـ  بخن  اتا اا شا ل ة تت ات إلينة (24

      تتاةن عل  ةنيق شنةت ا ات ل ااتعال. (25

ة  تيثتن ةح ث ت  ت  ـ  ت اـيةتات ا  ات لات ثيي  ةحتن ـاتر ةح  تعالك ام ةر ةإل تتجك ت اـيةر  (26
 ةحتخيي ك ت اـيةر ةحتس عل ا ةح قيك...ةحخ.

     

ص    ةحق نا تاةـن ةإل تتج ةح تةحك  قاست ح عنض ةحثؤ  ل ث  عقاتر ثنتاال  جججج   قص ةحت اـيةرك ع (21
 ةحـ  ةحستثلل  ةر ةح فتتاك  قص ةحثاة  ةألاحال.

     

      نةا م تات ةح ااال ا ةحتن ـي عل   انتات ا ثستات ةح ةخلال ا ةحختن ال.  (28

ة عتثت  عل  ت  احا ات ع نيل ا ثتاانا تمر نخ ل ة   ال ثا عثلاتر ة تتج ثسقل ا خت ل ا ي  (29
 ث تاج.
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عنض ث تا تر ا خ ثتر ات ستن ث خفضل م   ثت ةث   ا ااتس ت لفل ا  ثال ث تا تتات ا خ ثتتات  (31
 ةحثق ثل ث  ة ي تخفاض ةأل ستن. 

     

      ة حتية  اسنض ث تا تتات ا خ ثتتات اتحثاةعـ  ةحثتفق علـات.   (31

      ثنة سل ا ثنةاال  ا ا عثلاتتات/ا تعفات/ث تا تتات ا خ ثتتات. (32

      عنض ث تا تر ا خ ثتر  ةر  ا ا عتحال. (33

ا ةحتالا  ISO9001, ISO14001, ISO260000تتاةن عنثتر ت تنيل ا عل  شات ةر  احال ثيي   (34
 حشات ةر بخن .

     

      تتاةن عل   حـي ةح ا ا. (35

      ت.إعاتت ب ثال ب ين ات  ت تن ا ةحم ةيل ا ة  تي  شتاتر ةحامت ا ةحتااين  ةخي ثخت ن  (36

      تتاةن عل  ث لمل ةا خلال ة ت تن ا ة  ة . (31

تتاةن عل  ة تنةتـ ال ت ايق ت ثح حات  إ  تي  نةثج ا ت ا ة  تثت   يبتع ات ع  انيق تقـا    ال نض   (38
 يبتع اتك ا ةحن  عل  ةحش تا  ا تاةـن ث تع ا ثت اس  ةح اا.

     

      تاةـن  نةثج ت اي   ةر  ا ا حث تع ـات. (39

تاان  شتاتر ة تتج   ـ ا اتحختنج ا ت تا ب ةأل اةق ةحختن ال ع  انيق ةحتستا  ثا ثؤ  تر اا ال  (41
 ا/ةا  احال.

     

      تات ق ث تا تر ةحثؤ  ل ثا ةحالاتر ةحختن ال ةاثت ـتسلق اتح سن ا ةح ا ا ا ةحثستــن ةح احال...ةحخ. (41

ك اات ا اا  ةح ااك ة شتت ث ثاعل ث  ةحث تا تر ا سن ةتات   ات ل ت تنيل ةستحل )ةحث  ابـ  ةحت تنيل (42
 ث خفضك تم ـ  ا تا  ااك  ات ل ةحتسنيفل ةح ثن ال ةا مت   عمتر  ـ تر ةح اا   ح (.

     

      تتاةن عل  شا ل تاييا اة سل عل  ةحث تا  ةحاا ح ا ةح اا  ا ةح احح. (43

ات ةا ثخت ـ  ث ا ـ  ةح  ةحت تنا ةح احالك تتاةن عل  ـ  عتثلل  ةر  فتتا ث  ة ي ت  ـن ث تا تت (44
 ةحت ايق ةح اححك ة تنةتـ ال  احالك ة ث ة  ةح احح.

     

ة عتثت  عل  ب ايا خت ل حت  ـن ث تا تتات ثيي  ثنةاال  ن ل ةحمنةناك ة شستن اتحث تا تر ةحاشلك  (45
 حثستــن ةحختن ال.ةحتنخاصك ةحنخ لك ةحت لـسك ةحتس عل ةحخت لك ةحتاةةق ةحتق حك ةمتنة  ة

     

تتاةن عل  ةـ ةعتر ةا عل  ثمنر ثتاانا عل   ي ةحتنة  ةح يةعن  ث  ة ي إنضتت مت اتر ةحيبتع   (46
 اتتثـ  ةحتثاي  ةحث تثن.

     

      ت س  إلاتثل شنة ل إ تنةتـ ال ثا ةحثؤ  تر ةحث ت نا ثملات ا احات. (41

      ةةال.ة  تي ت اةثتن ات حثشتنيا ختنج ةحم ا  ةح  ن  (48

 
 
 
 
 
 
 



 ..................................  ........................................مالحق الدراسة
 

- 414 - 
 

 
 
 

 ةح  س  .1
 ذكر 
 أنثى 
 
 

 ةحسثن  .2
  سنة 30أقل ما 
  سنة39 الى   30ما 
  سنة49 الى   40ما 
  سنة  50أكثر ما 

 ةحث    ةحا افح  .3
 مدير عام 
 نائب مدير عام 
 )مدير) إدارة/ قسم/ فرع/ وحدة 
 )نائب مدير) إدارة/ قسم/ فرع/ وحدة 
 رئيس قسم 

 لعلمي: المؤهل ا .4
 باي ث  ا تحانيت 
 لا  ثتا ط   
 حا ت س 
 ثت ا تـن 
 تانةي   

   اةر ةحخ نا  .5
  سنوات 5اقل ما 
  سنوات 01 -6ما 
  سنة 05-00ما 
  سنة 01-06ما 
  سنة 05-00ما 
  سنة 05أكثر ما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والوظيفيةبيانات الشخصية لجزء الثالث: الا
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 استبانة الدراسة باللغة الفرنسية :(11ملحق رقم )
 

QUESTIONNAIRE 

     Nous menons une enquête auprès des cadres de l’une des entreprises 

exportatrices leader en Algérie dite FERTIAL, et cela dans le cadre de la 

préparation d’une thèse de Doctorat en Sciences Commerciales, notre étude traite 

un sujet d’actualité sur un thème intitulé : « le rôle de l’intelligence économique 

dans l’accroissement de la compétitivité internationale des entreprises 

économiques  Algériennes ». 

   Nous tenons respectivement à vous demandez d’adhérer à la réalisation de cette étude en 

répondant à l’ensemble de questions ci-joint. Nous tenons aussi à vous informer que nous 

nous engageons entièrement à ce que vos réponses ne seront exploitées que dans un cadre 

purement scientifique. 

   Nous vous assurons donc de l’usage très confidentiel qui sera fait de toutes les informations 

que vous allez nous fournir. Nous vous prions de bien vouloir remplir individuellement et  

non collectivement ce questionnaire. 

   Nous comptons sur votre bonne compréhension et sincère collaboration et nous vous 

remercions très sincèrement de votre précieuse collaboration. 

   Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir observer les consignes suivantes : 

- Lire attentivement les paragraphes du questionnaire avant de répondre. 

- Vous êtes priés de répondre à toutes les questions de cette étude, sans exception. 

- Vous êtes priés de mettre une crois (x) dans la case correspondante selon la réponse que vous 

jugez exacte. 

- Ne cochez qu’une seule réponse par affirmation. 

- Veuillez indiquer sur une échelle de cinq points dans quelle mesure vous êtes en accord ou 

désaccord avec les affirmations du questionnaire. 

 

Nesrine MAGHMOULI  

Doctorante au sein de la Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et de 

Sciences de Gestion 

Département des Sciences Commerciales 
Université Mohamed KHider, BISKRA: BP 145 RP, 07000 Biskra, Algérie 

Adresse électronique : maghmouliness@gmail.com  

PS : à défaut de disponibilité, je vous remercie de bien vouloir répondre à ce sondage. 

 

mailto:maghmouliness@gmail.com
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Première partie: le système de l’intelligence économique appliqué par 

l’entreprise 
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Premier axe : La veille stratégique : une dimension informationnelle du système 

d’intelligence économique 
Pour décrypter les événements pouvant avoir une incidence sur son activité, l’entreprise 

accomplie les actions suivantes : 

1) Surveille de façon re gulie re son environnement : e conomique, 
juridique, concurrentiel, technologique, social et culturel et 
s’informe sur le comportement de ses ; clients, fournisseur, 
clients, concurrents….etc. 

     

2) Identifie les opportunités, menaces et les vulnérabilités de son 
établissement via un diagnostic général et détermine un plan de 
renseignement à tous les niveaux pour ses recherches 
ponctuelles d’information qui détaille pour chaque axe : 
description des besoins, identification du responsable de la 
recherche, date limite du livrable, moyens disponibles pour la 
recherche, niveau de confidentialité associé au profit,… . 

     

3) Dispose d’outils de collecte d’informations tel que : veille sur 
internet, abonnement à des bases de données, lettres 
d’information, rapports d’étonnement formalisés,…… 

     

4) S’appuie sur des équipes spécialisées (expert) externe pour le 
recueil d’informations sur le plan juridique, fiscale,…etc. 

     

5) Dispose d’une cellule de communication en interne dite : veille.      
6) Effectue une évaluation pour la fiabilité des sources 

d’informations et vérifie, Hiérarchise, synthétise avec rigueur 
les données obtenues afin pour l’inclure dans sa stratégie de 
décision. 

     

7) Dispose une plate forme électronique et des réseaux 
informatiques (internet, intranet, extranet) et utilise des outils 
d’analyses d’informations (grille de traitement, logiciels 
informatiques,…), en outre pour la diffusion de ses informations 
elle recourt aux outils modernes tel que ; messagerie, bases de 
données internes, panneaux d’affichage, liste de diffusion,…etc. 

     

8) Veille à la bonne circulation d’information et s’efforce 
d’inculquer à ses collaborateurs la culture du partage de 
l’information par : l’organisation de réunions, rédaction de 
rapports, boites à idées,…. 

 

     

Deuxième axe : La sécurisation, protection du patrimoine de l’entreprise ; une 

dimension défensive du système d’intelligence économique 



 ..................................  ........................................مالحق الدراسة
 

- 417 - 
 

Pour se protéger, votre entreprise applique les actions suivantes: 

9) Dispose des procédures de sécurité adaptée à la sensibilisation 
des documents : règles de classements, de marquage, 
d’exploitation, de diffusion, de concentration et sécurise ses 
données comptables et financières, notamment 
professionnelles. Et prend des mesures en termes de contrat 
d’assurance, ainsi se protège contre des menaces de piratage et 
/ou des moyens juridiques de la propriété intellectuelle : 
accréditation, brevets, dépôts de marques, dessins, modèles, 
enveloppe soleau,…etc et insert des clauses de confidentialité 

     

10) Dispose des dispositifs de sécurité de ses systèmes 
d’informations tel que : anti-intrusion, redondance, 
chiffrement, gestion des droits d’accès, gestion des mots 
de passe, surveillance des flux, sauvegarde, cryptage. Par 
ailleurs,  recours à des logiciels et matériels de sécurité : 
anti-spyware, pare-feu. 

     

11) Dispose une assistance technique pour le contrôle de la gestion 
et l’audit de son système. 

     

12) Fait appel à des conseillers extérieurs en matière de sécurité.      
13) Surveille les actes en contre façon de ses produits et envisage la 

contre façon dès la création de nouveaux produits. 
     

14) Formalise les savoirs et les savoir-faire afin  d’éviter les pertes 
au départ d’un collaborateur : perte de savoir, détournement de 
clientèle,… 

     

15) Sensibilise son personnel en matière de sécurité/protection des 
systèmes d’informations tel que : conférences, formation, 
affichage, règlement intérieur. 

     

16) Assure le contrôle d’accès et protections physiques de ses 
locaux/bâtiments : centralisation des clés, codes d’accès, 
gardiennage, alarme, systèmes anti-incendie, badge visiteur, 
circuit de visite,…etc. 
 

     

Troisième axe : l’activité d’influence et de lobbying ; une dimension offensive du système 

d’intelligence économique 

Pour influencer son environnement et entretenir des réseaux d’influence, votre entreprise pratique 
les actions suivantes : 
17) Cherche à créer ou entretenir à des espaces de médias afin de 

disposer de sources et de moyens de diffusion d’informations 
utiles et diversifiés : clubs de réflexion, chambres consulaires, 
réseaux publics, organisation patronale, pôles de compétitivité, 
centres techniques. 

     

18) Suit une véritable politique de communication en participant à 
des réseaux sociaux (twitter, facebook, linkind in, video, ziki,…) 
et adhérant à des associations professionnelles (syndicat, 
fédération,…) et en communiquant à travers la presse 
(nationale, professionnelle, articles, interviews,… )  

     

19) Alimente un blog, une chronique sur internet.      
20) Participe à l’élaboration de normes : ISO, réseau de pré 

normalisation. 
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21) Crée sa notoriété et marque sa présence en participant et 
visitant  les salons professionnels et internationaux de façon 
organisé et concentré avec ses collaborateurs avec des objectifs 
précis. 

     

22) Dispose les moyens de rétablir sa réputation sur internet en cas 
d’attaque. Egalement fait appel à un cabinet de lobbying afin de 
défendre et promouvoir sa position et son image. 

     

 

Deuxième partie: la situation compétitive et le développement de 

l’entreprise à l’international 
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Afin de se développer à l’international l’entreprise pratique les activités suivantes : 

23)  Offre des produits et services distinctifs et adapte s aux besoins 
de ses clients a  travers une productivite  plus e leve e. 

     

24)  S’ouvre à d’autres domaines d’activités et élargie sa chaine de 
production pour enrichir son cœur de métier. 

     

25)  Dispose d’une équipe d’achat et d’une maintenance 
préventive. 

     

26)  Investie dans le domaine de modernisation de ses 
équipements et structures tel que : installations industrielles, 
unités de productions, installations de stockage, installations 
de charge et de transport,…etc. 

     

27)  l’offre de l’entreprise souffre de contraintes liées aux : manque 
d’équipement, à la capacité de production insuffisante, manque 
de main d’œuvre qualifiée, à la pénurie de matière 
première,…etc. 

     

28)  Augmente sa part de marché et se concentre sur son image 
interne et externe. 

     

29)  S’appuie sur une technologie moderne et sophistiquées de 
production sous licence étrangère avec des processus de 
fabrication complexes propres à chaque produit. 

     

30) Offre des produits et services à des coûts aussi bas que possible 
et Mesure la quantité et le coût de ses produits et services 
fournis afin de minimiser ses coûts. 

     

31)  S’engage à offrir ses produits et services dans les délais 
spécifiés. 

     

32) Révise et contrôle la qualité de ses opérations/ 
fonctions/produits et services. 

     

33) Offre des produits et services de haute qualité.      
34) Dispose des labels et  des certifications internationales tel que : 

ISO9001, ISO14001, ISO 26000 et envisage d’autres 
certifications. 

     

35) Possède un manuel de qualité.      

http://www.orsys.com/?mode=certifications&type=iso26000
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36) Accorde plus d’attention à l’innovation et à la modernité et 
Réalise des travaux de recherche et développement au sein de 
ses laboratoires.    

     

37) Dispose d’un service ou bien une cellule d’innovation.       
38) Possède une stratégie de marketing qui permet d’établir des 

programmes de fidélisation et s’intéresse à sa clientèle par 
l’évaluation du degré de satisfaction de ses clients, répondre 
aux réclamations, la mise en place d’une assistance de vente et 
après-vente,…etc. 

     

39) Offre des programmes de formation pour ses collaborateurs à 
haut potentiel. 

     

40) Développe de nouvelles activités de production à l’étranger et 
cible les marchés extérieurs par  des coopérations avec d’autres 
entreprises nationales et/ou internationales. 

     

41) Les produits de l’entreprise sont adaptés à la demande 
étrangère en terme de prix, qualité, normes 
internationales,…etc. 

     

42) Suit une véritable politique commerciale (délégués 
commerciaux,  piloter les forces vente, créer un PAC, définir un 
circuit de vente, une politique tarifaire ou encore un 
argumentaire commercial).  

     

43) Dispose d’un large réseau de distribution au niveau nationale, 
régional et international. 

     

44) Dispose d’une main œuvre qualifiée pour exporter ses produits 
ou de spécialistes formés en : commerce international, 
marketing international, stratégie international et logistique 
international. 

     

45) Préserve des dispositifs particulières pour l’exportation de ses 
produits tel que : températures contrôlées, signalisations 
produits fragiles, autorisation, licence, emballage, 
conditionnement spécial, adaptation technique, respect des 
normes étrangères. 

     

46) Possède des dépôts ou de magasins avancés sur l’ensemble du 
territoire Algérien fin de satisfaire les besoins des clients et 
assurer un approvisionnement permanent. 

     

47) Cherche à établir un partenariat stratégique avec les 
institutions correspondantes localement et 
internationalement. 

     

48) approprie des projets à l'extérieur hors zones géographiques.      
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Troisième partie: Informations Personnelles 

 

   Sexe : masculin                           Féminin  

 
 

    Age :    

 
 

 

   Quelle est votre niveau d’étude : 

 

 

 

   

     

 Quelles est votre catégorie socio-professionnelle:    

 

 

 

 

 

     Expériences :  

 

 

 

 

Moins de 30 ans  

30-39 ans  

40-49 ans  

plus50 ans  

Moins du niveau Baccalauréat   

Diplôme moyen  

Licence   

Magistère   

Post- graduation / doctorat   

Directeur général  

Sous-Directeur général  

Directeur   

Sous-Directeur  

Chef de département  

≤ 05 ans  

05-10ans  

10-15 ans  

Plus de 15 ans  
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 FERTIALسيرورة نظام اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال : (12ملحق رقم )
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  FERTIALسسة فرتيال مصادر معلومات اليقظة بمؤ أنواع : (13ملحق رقم )
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 FERTIALبمؤسسة فرتيال ستهداف العملية اوثيقة : (14رقم )ملحق 
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 FERTIALوثيقة تتبا متيقظو مؤسسة فرتيال عنابة  :(15رقم )ملحق 
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 FERTIALمصادر المعلومات المجمعة ما قبل مؤسسة فرتيال عرض  وثيقة: (16رقم )ملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ..................................  ........................................مالحق الدراسة
 

- 426 - 
 

 

  FERTIALمتتبعو مؤسسة فرتيال : وثيقة (17رقم )ملحق 

 

 

 LESCAما خالل منهجية  FERTIALنظام اليقظة االستراتيجية بمؤسسة فرتيال : (18ملحق رقم )
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  FERTIALمصادر معلومات اليقظة بمؤسسة فرتيال : (19ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations et organismes spécialisés  Les organismes officiels et professionnels  

-International Fertilizer Industry 

Association (IFA). 

-Arab Fertilizer Association (AFA). 

-International Fertilizer Development 

Center (IFDC). 

-The British Sulphur Corporation. 

-Arab Association For Agriculture 

Investment And Devlopment (AAAID). 

-Arab Petrolium Investments Corporate 

(APICORP). 

-Food And Agriculture Organisation (FAO). 

-Programme Des Nations Unies Pour Le 

Développement (PNUD). 

-les instituts de vulgarisation. 

-Services du gouvernement 

-Ministères de l’agriculture, de l’industrie,… 

-Chambres de commerce et d’agriculture 

-Patronats 

-Direction des services agricoles 

-Instituts techniques des cultures maraichères et industrielles  

-Institut technique des arabes fruitiers  

-Institut technique des grandes cultures 

-Institut national de protection des végétaux 

-Institut national des recherches agronomes  

-Holding propriétaire et autres holding en relation avec le 

métier FERTIAL. 

Les journaux et magazines spécialisés  Les cabinets 

d’études 

La presse généraliste et économique  

-IFDC Report 

-IFA Report 

-AFA Report 

-Apicorp Report 

-Fertilizer week 

-Asian Chemical News  

-IBFD publications  

-Nitrogen  

-Phosphorus And Potassium  

-Ferilizer International 

-Process Economics International 

-Price Water 

House 

Coopers(PWC

) 

-Booz Allen 

And Hamilton 

(BAH) 

-Ernst And 

Young  

-Ferticon. 

-NEWSWEEK 

-ASHARQ AL-AWSAT 

-Le Monde  

-Presse Nationale : Liberté,El Waten, Liberté 

Economique 

Les sites d’internet : l’internet constitue a priori la source 

principale d’information pour FERTIAL. 

-les sites portails 

-les sites de commerce 

-les sites banques de données 

-les sites d’entreprises de même métier, de partenaires, de 

fournisseurs. 

-les sites de fabricants d’équipements. 

Les sources institutionnelles.  
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 Fertialفرتيال القوة البيعية لمؤسسة (: 20ملحق رقم )
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  Fertial شبكة توزيا مؤسسة فرتيال عنابة: (21ملحق رقم )

 

 

 القطر الوطني موزعة عبر Fertial مخازا مؤسسة فرتيال عنابة: (22ملحق رقم )
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  زبائا -تقييم إرضاء موزعيال Fertialمنجزة ما قبل مؤسسة فرتيال استمارة  (:23ملحق رقم )
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  الفالحياتقييم إرضاء ل Fertialمنجزة ما قبل مؤسسة فرتيال استمارة  (:24ملحق رقم )
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 نسبة المنتجات غير المطابقة الى المنتجات المباعة (:25ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ..................................  ........................................مالحق الدراسة
 

- 433 - 
 

 Fertialالمتحصلة عليها مؤسسة فرتيال  9001 شهادة اإليزو (:26ملحق رقم )
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 Fertialالمتحصلة عليها مؤسسة فرتيال  14001 شهادة االيزو (:27ملحق رقم )
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 Fertialالمتحصلة عليها مؤسسة  ISO18001شهادة اإليزو  (:28ملحق رقم )
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 Fertialالمتحصلة عليها مؤسسة  ISO/CEI 17025شهادة اإليزو  (:29ملحق رقم )
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 المرونة في زيادة الكميات المنتجة ما االمونياك خالل السنوات(: 30ملحق رقم )

 

 

 Fertialتطور رقم اعمال مؤسسة فرتيال  (:31ملحق رقم )
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  2014-2010النمو السنوي للحصة السوقية للجزائر في الصادرات العالمية  (:32ملحق رقم )

 

       

 

L’Algérie est un exportateur net de ce produit             bulle de référence 

La taille des bulles est proportionnelle à la valeur des exportations 

 

 

 

 



 ..................................  ........................................مالحق الدراسة
 

- 439 - 
 

  2014البلداا المصدرة لمادة االمونياك لعام  (:33ملحق رقم )
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 الختبار الفرضية األساسية األولى   One Sample T-Testنتائج اختبار  (:44ملحق رقم )

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 3,86 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

Intelligence 

économique 

134,618 109 ,000 3,861 3,80 3,92 

 

 الختبار الفرضية الفرعية األولى  One Sample T-Testنتائج اختبار (: 35ملحق رقم )

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Veille stratégique 110 3,66 ,328 ,031 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3,66 

t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure 
Supérieure 

Veille 
stratégique 

116,902 109 ,000 3,660 3,60 3,72 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intelligence économique 110 3,86 ,301 ,029 
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 الختبار الفرضية الفرعية الثانية  One Sample T-Testنتائج اختبار (: 36ملحق رقم )

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Patrimoine immatériel 110 4,47 ,256 ,024 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 4,47 

t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Patrimoine 

immatériel 

183,266 109 ,000 4,469 4,42 4,52 

 

 

 

 ثةالختبار الفرضية الفرعية الثال  One Sample T-Testنتائج اختبار (: 37ملحق رقم )

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

Infulence et 
lobbynig 

110 3,32 ,359 ,034 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3,32 

t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

Infulence et 
lobbynig 

96,810 109 ,000 3,318 3,25 3,39 
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 تنافسيةو  نظام الذكاء االقتصاديما بيا  Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار (: 38ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة

Corrélations 

 Intelligence 

économique 

compétitivité 

Rho de Spearman 

Intelligence économique 

Coefficient de corrélation 1,000 ,980** 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 110 110 

compétitivité 

Coefficient de corrélation ,980** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 110 110 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

 

 

 تنافسية و نظام الذكاء االقتصاديبيا  لشكل االنتشاري للعالقة االرتباطية الخطية البسيطة ماا (:39ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة
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 تنافسيةما بيا اليقظة االستراتيجية و  Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار  (:40ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة

Corrélations 

 Veille 

stratégique 

compétitivité 

Rho de Spearman 

Veille stratégique 

Coefficient de corrélation 1,000 ,939** 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 110 110 

compétitivité 

Coefficient de corrélation ,939** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 110 110 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

 

 

ما بيا اليقظة االستراتيجية و االرتباط الخطي البسيط ختبار ال Scatter plot diagramالتمثيل البياني : (41ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة تنافسية
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 تنافسية و ا حماية اإلرث المعرفيما بيا  Rho de Spearmanالبسيط االرتباط الخطي نتائج اختبار (: 42ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة

Corrélations 

 Patrimoine 

immateriel 

compétitivité 

Rho de Spearman 

Patrimoine immateriel 

Coefficient de corrélation 1,000 ,921** 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 110 110 

compétitivité 

Coefficient de corrélation ,921** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 110 110 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05(bilatéral). 

 

 

 

 اإلرث المعرفي حمايةاالرتباط الخطي البسيط ما بيا ختبار ال Scatter plot diagramالتمثيل البياني (: 43ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة تنافسيةو 
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 تنافسيةو  نشاط الضغط و التأثيرما بيا  Rho de Spearmanاالرتباط الخطي البسيط نتائج اختبار (: 44ملحق رقم )
 مؤسسة فرتيال عنابة

Corrélations 

 Infulence et 

lobbynig 

compétitivité 

Rho de Spearman 

Infulence et 

lobbynig 

Coefficient de corrélation 1,000 ,958** 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 110 110 

compétitivité 

Coefficient de corrélation ,958** 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 110 110 

**. La corrélation est significative au niveau 0,05(bilatéral). 

 

 

 

 ما بيا نشاط الضغط و التأثيراالرتباط الخطي البسيط ختبار ال Scatter plot diagramالتمثيل البياني (: 45رقم ) ملحق
 مؤسسة فرتيال عنابة تنافسيةو 
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 Statistiques des résidus de la régression linéaire simple(: 46حق رقم )مل

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart-type N 

Prévision 2,42 4,98 4,01 ,439 110 

Erreur Prévision -3,619 2,202 ,000 1,000 110 

Erreur standard de la prévision ,007 ,026 ,009 ,004 110 

Prévision corrigée 2,41 4,99 4,01 ,440 110 

Résidu -,175 ,163 ,000 ,072 110 

Erreur Résidu -2,435 2,273 ,000 ,995 110 

Stud. Résidu -2,507 2,422 -,001 1,010 110 

Résidu supprimé -,185 ,186 ,000 ,074 110 

Stud. Résidu supprimé -2,571 2,479 -,002 1,016 110 

Mahal. Distance ,000 13,095 ,991 2,068 110 

Distance de Cook ,000 ,398 ,015 ,045 110 

Bras de levier centré ,000 ,120 ,009 ,019 110 
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ما بيا نظام الذكاء االقتصادي و تنافسية مؤسسة فرتيال التأثيرية البسيطة المدرج التكراري للعالقة  (:47ملحق رقم )
  Histogramme عنابة

 

 Statistiques des résidus de la régression linéaire multiple(: 48ملحق رقم )

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart-type N 

Prévision 2,43 4,93 4,01 ,440 110 

Erreur Prévision -3,584 2,083 ,000 1,000 110 

Erreur standard de la prévision ,007 ,025 ,011 ,005 110 

Prévision corrigée 2,42 4,94 4,01 ,441 110 

Résidu -,167 ,144 ,000 ,063 110 

Erreur Résidu -2,599 2,235 ,000 ,986 110 

Stud. Résidu -2,633 2,388 ,002 1,008 110 

Résidu supprimé -,171 ,164 ,000 ,066 110 

Stud. Résidu supprimé -2,711 2,444 ,001 1,017 110 

Mahal. Distance ,333 16,099 2,973 3,662 110 

Distance de Cook ,000 ,203 ,012 ,026 110 

Bras de levier centré ,003 ,148 ,027 ,034 110 
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  Histogramme فرتيال عنابة
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 Fertialة للدخول الى بنايات مؤسسة فرتيال عنابة وثيق (:50ملحق رقم )
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