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Abstract:   As a result of developments and changes rapidly and the increasing emergence of 

new technologies in the economic environment that has led to the intensification of competition 

between economic institutions since the imposition of the vigilance and the exploitation of 

strategic information to ensure the survival and adapt to the activity environment, which 

prompted the need to work to embody the requirements for ensuring the success and 

sustainability, especially entrepreneurial including It contributes to the acquisition of value and 

competitive advantage that ensures whereby continuity and development in the field of activity, 

and here highlights the role of the so-called economic intelligence that contributes to building its 

strategy as one of the supporting elements for the success of entrepreneurship in the future. 

In Algeria, for the promotion of economic institutions and rehabilitation and to achieve 

sustainability, including entrepreneurial found sought to help them cope with the economic 

intelligence requirements, knowing that the intelligence economic and entrepreneurial in Algeria 

are still boys and from this paper came to know the extent of the contribution of economic 

intelligence in the continuity of entrepreneurial activity in Algeria review and reality each of 

them and try to highlight the importance of the adoption of this type of organization on 

economic intelligence in Algeria to allow continuity and face competition with other 

institutions, whether local or foreign ones. 

Keywords: Entrepreneurship, Économique Intelligence, Compétition, Vigilance, Algérie. 
(JEL) Classification : O31 , L26. 

بني املؤسسات   نتيجة التطورات املتسارعة وتزايد ظهور التقنيات احلديثة يف البيئة االقتصادية ما أدى إىل اشتداد املنافسة  :ملخص
فرض عليها التحلي باليقظة واستغالل املعلومات اإلسرتاجتية لضمان البقاء والتكيف مع بيئة النشاط، وهو ما دفع  حيثاالقتصادية 

هبا إىل ضرورة العمل لتجسيد االشرتاطات الكفيلة بنجاح واستمراريتها وخصوصا املقاوالتية مبا يساهم يف  اكتساهبا للقيمة وامليزة 
يف  نشاطها، وهنا يربز دور ما يسمى بالذكاء االقتصادي الذي يساهم لالتنافسية اليت تضمن من خالهلا االستمرارية والتطور يف جما

 .بناء اسرتاجتيتها كأحد العناصر الداعمة لنجاح املقاولة مستقبال
ومررن بينهررا املقاوالتيررة حيررث سررعع ملسرراعداا علررى ويف اجلزائررر ول ررل النهرروض مبؤسسررااا االقتصررادية وتأهيلهررا ويقيرر  اسررتمراريتها 

ومنررج  رراءت هررذق الورقررة   ،واملقاوالتيررة ال يررزاالن فتيرران يف اجلزائررر هررذا الخرررالتكيررف مررع متطلبررات الررذكاء االقتصررادي، مررع العلررم أن 
 اعتمرادكرل منهمرا وواولرة إبرراز أمهيرة   واقع باستعراضالنشاط املقاواليت يف اجلزائر  استمراريةملعرفة مدى مسامهة الذكاء اإلقتصادي يف 

هررذا النررو  مررن املنظمررات علررى الررذكاء اإلقتصررادي يف اجلزائررر مبررا يسررمه باسررتمراريتها وموا هررة املنافسررة مررع املؤسسررات الخرررى سررواءا 
 .احمللية منها أو ال نبية
 .املنافسة، اليقظة، اجلزائر ،االقتصادياملقاوالتية، الذكاء  :الكلمات المفتاحية

 .jel :O31 , L26 رموز
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 :تمهيد
يف ظل التطورات الناجتة عن العوملة االقتصادية أضحى مستقبل املنظمات وخاصة منها الناشطة يف إطرار املقاوالتيرة يتوقرف علرى مردى 

هم يف اسررتمرارية تطررورق وتدعميررج، مبررا يسرراو قرردراا يف موا ررة املسررتجدات والتهديرردات البيئيررة احلاصررلة واحملافظررة علررى موقعهررا التنافسرري 
مرن واستدامة نشاطها يف السوق، حيث أن ذلك عجل بظهور أنظمرة وتطبيقرات  ديردة حظيرع باهتمرا  كبرر علرى الصرعيد العراملي و 

وتسوق  ن تبد ، تنتججند الذكاء االقتصادي الذي يعترب كشكل من أشكال احلس االقتصادي اجليد، فحىت تستطيع املقاوالتية أها أمه
معلومات أكيدة، كاملة وقابلة لالستغالل وبعبارة أخرى أن الرهان املفروض اليو  هو الوصول إىل املعلومة الصحيحة و  فهي يتاج إىل

بأخررذ القرررارات اإلسرررتاتيجية املناسرربة ويقيرر  امليررزة التنافسررية مبررا  لهنررا تسرراعد علررى حررل املشرراكل والوقايررة منهررا لرريس املعلومررة التقريبيررة،
 . النشاطيضمن إستمراريتها يف

كما جنرد أن اجلزائرر تو هرع ارو االسرتثمار يف املقاوالتيرة اقتناعرا منهرا بأهنرا أحرد السربل لتحقير  النمرو والتنميرة االقتصرادية مرن خرالل 
اختاذهررا لعرردة إ ررراءات وسياسررات لتحفيررز التو ررج املقرراواليت، وحررىت يتحقرر  كررل هررذا فقررد بررات مررن الضررروري علررى اجلزائررر البحررث عررن 

ملالئمة الستدامة هذا النو  من منظمات العمال واليت جند من بينها الذكاء االقتصرادي الرذي يعرد وسريلة أكثرر مرن ضررورية الوسائل ا
ذلرك مررن و  تشرغل اهتمررا  الدولرة اجلزائريرة،  أصربه مررن برني املواضريع الريت فقردلتأهيرل املقاوالتيرة يف اجلزائرر، و يقير  التنميررة املسرتدامة، 

 .رتاتيجيتج املؤسسات ومساعداا على التكيف مع متطلبات الذكاء االقتصاديخالل سعيها لدعم إس
مااا ماادا مةااااكمة الااصااي اي تسااااري  اان اطااتمقارالة الي اااا  الم ااا  تن  ااان : طررررح التسررارل الرئيسرري الترررايومررن هررذا املنطلرر  ي

 الجزائق؟
 :طرح بعض التسارالت املدعمةتولإل ابة على هذق اإلشكالية 

 ملقاوالتية وما هي مقاربااا؟ابما املقصود  -
 ماذا يقد  للمنظمات؟و ما املقصود بالذكاء االقتصادي  -
 ما هو واقع النشاط املقاواليت والذكاء اإلقتصادي يف اجلزائر؟ -

تنرراول موضررو  مهررم أال وهررو معرفررة مسررامهة الررذكاء اإلقتصررادي يف اسررتدامة نشرراط  تكمررن أمهيررة الدراسررة مررن خررالل :أكميااة الدراطااة
التيررة يف اجلزائررر، وذلررك مررن خررالل معرفررة  هررود الدولررة يف سرربيل اسررتفادة هررذا النررو  مررن املؤسسررات مررن  ليررة الررذكاء اإلقتصررادي  املقاو 

كمرردخل حررديث تترروىل مررن خاللررج ضررمان اسررتمرارية نشرراطها مبررا يسرراهم يف خلرر  مناصررم الشررغل وترروفر السررلع وا رردمات الضرررورية 
 . واالبتكارللمجتمع وتنمية روح املبادرة 

  :أمهها كما يليتتعدد أهداف الدراسة وميكن ذكر  :أكداف الدراطة
 .إبراز دور الذكاء اإلقتصادي يف تنمية املقاوالتية واحملافظة على استمرارية نشاطها -
 .تسليط الضوء على واقع الذكاء اإلقتصادي والنشاط املقاواليت وإمكانية إستفاذة الثاين من الول يف اجلزائر -

 :واور كالتاي ىل أربعالدراسة إ قسمع، والتسارالت الفرعية بغرض اإل ابة على اإلشكالية املطروحة: دراطةت ةيمات ال
 .ماهية املقاوالتية :المحور األ ل
 .ماهية الذكاء االقتصادي :المحور الثانن
 .دور الذكاء اإلقتصادي يف استمرارية املقاوالتية :المحور الثالث
 .ة إستفاذة املقاوالتية من الذكاء اإلقتصادي يف اجلزائرإمكاني  :المحور القابع
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 : ماكية الم ا  تية :المحور األ ل
يلعررم النشرراط املقرراواليت دورا مهمررا مررن خررالل املسررامهة يف رفررع معرردالت النمررو االقتصررادي، مررن خررالل التنويررع االقتصررادي وخلرر    

الردول إىل تروفر الردعم الكرايف لتحفيرز روح املقاوالتيرة وفرته البرا  أمرا   مناصم الشغل وتطروير املنرتج احمللري، ومرن هنرا تسرعى  تلرف
 .حاملي الفكار للمبادرة بتجسيدها على أرض الواقع

 : تعقالف الم ا ل :أ  
 :إىل تعريف املقاول كما يلي ةر اشميكن اإلل التطرق إىل ماهية املقاوالتية قب

و الشخص الذي جيمع بني عناصر اإلنتراج ل رل يقير  الرربه وهرو علرى درايرة برأن مصطله املقاول يرتبط أساسا بعنصر املخاطرة، فه
ذلرررك قرررد ال يتحقررر  لرررج، وإن كررران يتعرررارض هرررذا مرررع املنافسرررة الكاملرررة، لكرررن وبعرررد ظهرررور أشررركال  ديررردة هلرررذق الخررررة يف التحليرررل 

 .iاإلقتصادي أصبه عامل املخاطرة لصي  باملقاول
سة الذي يعمل على تنظيمهرا وإدارارا داخليرا وخار يرا، ومرن املمكرن للمقراول أن يظهرر يف املراحرل واملقاول هو مؤسس أو منشأ املؤس

املتقدمة من حياة املؤسسة، وهي احلالة اليت يشرتي فيها مؤسسة قائمة أو خيلف شخصا قبل هذا جند املقاول يرتبط يف الساس مبلكية 
ه على تسميتج باملسر املالك وقد يتخلى عن إدارة املؤسسرة لشرخص  خرر يعررف أصول املؤسسة أي برأس املال ويقو  باداراا فيصطل

 .باملسر أو املدير
املقرراول علررى أنرررج املبررد  الرررذي يقررو  ئمررع وتنظررريم وسررائل اإلنترراج هبررردف خلرر  منفعررة  ديررردة، كمررا عرفرررج   J.B SAYوقررد اعترررب 

Schumpeter كرة  ديدة أو اخرتا   ديد إىل ابتكاربأنج الشخص الذي لديج اإلرادة والقدرة على يويل فii . 
 اجلديرد ولديرج ةقرة كبررة يف نفسرجفهو الذي يتصف مبجموعة من ا صرائص يتخيرل    Marchesneyو   Julienوحسم كل من 

مشرراكل و ررم التسررير، الررذي يصررار  الررروتني ويرررفض املصرراعم والعقبررات وهررو الررذي خيلرر  معلومررة  لالررذي  رر ،املررتحمس والصررلم
 .iiiهامة

ويعرف املقاول على أنج الشخص الذي لديج اإلرادة والقدرة على جتسيد فكرة  ديدة أو إخرتا  على أرض الواقع هبردف يقير  عوائرد 
مالية عن طري  املخاطرة، ويتميز بالثقة يف النفس واكتسا  معارف تسيرية وقدرة على اإلبدا  كما  تاج إىل جمموعة مواصفات جتعل 

احلا ة إىل اإلجناز، الثقة يف النفس، الرريا املستقبلية، التضحية واملثابرة، الرغبة يف اإلستقاللية، املهارات : نا ه منهامنج مقاول ومسر 
 (.التقنية، التفاعلية، اإلنسانية، الفكرية، التحليلية)

 : تعقالف الم ا  تية ثانيا
دراسة العملية بال القيا يتو م   وحىت يتسىن لنا فهم هذق الظاهرةاملقاوالتية على أهنا عملية إنشاء منظمات  ديدة  Gartnerيعترب 

 .ivاليت تؤدي إىل والدة وظهور هذق املنظمات، مبعىن  خر جمموعة النشاطات اليت تسمه للفرد بانشاء منظمتج اجلديدة
 ديدة، باإلضرافة إىل إدخرال طررق  املقاوالتية تعين احلاالت اليت تسمه بتقدمي منتجات خدمات ومواد أولية Cassonأما بالنسبة لر 

 ديدة يف التناظر وبيعها بسعر أعلى من تكلفرة إنتا هرا ويرتم ذلرك عرن طرير  املقراول، كمرا أن تفطرن املقراول هلرذق الفرر  يولرد لديرج 
 .vررية مقاوالتية تدفعج إلنشاء مؤسسة هبدف استغالهلا

ا خلر  ةرروات اقتصرادية وا تماعيرة هلرا خصرائص تتصرف بعرد  فقد حددها على أهنا حالة خاصة يتم مرن خالهلر Alain Fayolأما 
التأكد أي توا ج ا طر واليت تدمج فيها أفراد، ينبغي أن تكون سلوكاام ذات قاعدة تتخصص بتقبل التغير وأخطار مشرتكة والخرذ 

 . viباملبادرة والتدخل الفردي
من خرالل مرزج املخراطرة واإلبردا  أو االبتكرار  ،االقتصاديتطوير النشاط كما عرفها اإلياد الورويب على أهنا الفكار والطرق  ل  و 

  .viiمع الفعالية يف التسير وذلك يف مؤسسة  ديدة أو قائمة حبدذااا
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 .م اربات الم ا  تية :ثالثا
 :viiiتتعدد املقاربات اليت تعاجل املقاوالتية بتعدد زاويا النظر، ومن أمهها مايلي

عتررررب املقاواليتررة علرررى أهنررا انتهررراز أو برررالحرى تلرررى فكررررة الفرصررة املقاوالتيرررة حيررث ترتكررز هرررذق املقاربررة ع: م اربااة  ق اااة األ ماااال. 1
ويف ظررل ( Venkataraman)خررا املباشرررة يف اسرغالهلا، مثررل املفكرر أى املقراول اكتشررافها ق تقيمهرا و اسرتغالل للفرر  الرريت جيرم علرر
  .تاج السلع و ا دماتوصورة يف انهذق املقاربة تكون املقاوالتية 

 تقررد جترراوز تنظيمررات  ديرردة يف احلررد الد  و  تنطلرر  هررذق املقاربررة مررن فكرررة أن املقاوالتيررة هرري انشرراء :م اربااة شن اااي التيتيمااات. 2
نطالقا من شكال  ديدة للتنظيم اأفكرة الربوز التنظيمي، أي بروز  ىلإملؤسسات الررية احلديثة للمقاوالتية يف هذا االطار فكرة انشاء ا

 .مؤسسة قائمة من قبل
املقاوالتيررة  ( Bruyat)جملتمررع ككررل فقررد عرررف ا وأ لرر  قيمررة  ديرردة بالنسرربة للفرررد  تعترررب املقاوالتيررة كررأداة: ة خلااا ال يمااةباام ار . 3

 .خل  القيمةو كموضو  علمي للبحث يف الثنائية الفرد 
ذلرك سرواء عررب و وة إضرافية فركرز يف تعريفرج علرى إنشراء القيمرة املضرافة، أكد أن املقاوالتية هي املسار احلركي  ل  ةرر  (Ronstad)أما 

 .إنتاج سلع وخدمات  ديدة أو عرب إدخال يويالت على سلع وخدمات مو ودة من قبل كما يربط املقاوالتية بعامل املخاطرة
الرذي أظهرر   (Schumpeter)اىل االقتصرادي تعود  ذور هذق املقاربة قاوالتية بشكل كبر باالبدا ، و ترتبط امل: م اربة ايبداع. 4

و حرىت طررق  ديردة السرتغالل مصرادر املرواد أسرتهال  سرواء كانرع سرلعا أو خردمات املرواد اجلديردة لال: مخس أنوا  مرن اإلبردا  هري
عي، ويقرو  املقراول مرن خررا النروا  اجلديردة للتنظريم الصرناأالطرق اجلديردة للنقرل، السرواق اجلديردة و  الولية، الطرق اجلديدة لالنتاج،

 . ديد مل يتوصل اليج غرق يءابداعج يف هذق اجملاالت بتقدمي شخالل 
 :ماكية الصااي اي تساري : المحور الثانن

 اقتصادي سواءا   طابعها كان مهما املؤسسات على بل  وحدها الدولة على  فقط  حكرا تقتصر اإلقتصادي  الذكاء سياسة تبقى مل
 .فيها  املسامهةو  املشاركة من نصيبا وأخذ الخرة هذق بتبين وخدميأ صناعي أو جتاري
 :مفهوم الصااي اي تساري :أ  

مرن طررف جمموعرة العمرل يف احملافظرة العامرة للتخطريط بفرنسرا، حيرث   تعريفررج  4991لقرد ورد أول تعريرف للرذكاء اإلقتصرادي سرنة 
ث املعلومة املفيدة لألعوان واملتدخلني االقتصاديني لصياغة إسرتاتيجية وتتم هرذق على أنج جمموعة العمال املرتبطة بالبحث، معاجلة وب

  سرنة مرن  رودة وتكلفرة وحسرن التوقيرعالعمال من الناحية القانونية مع كل الضمانات الالزمة يف املؤسسرة مرع تروفر كرل الظرروف احل
 .ixلتحسني موقعها يف بيئتها التنافسية من أ ل وضع وتنفيذ إسرتاجتية متناسقة لتحقي  الهداف اليت وضعتها

 :تعقالف الصااي اي تساري. 1
 هو التحكم ومحاية املعلومات اإلسرتاتيجية املالئمة ملختلف املتعراملني االقتصراديني وعلرى اعتبرارق ةارسرة تنظيميرة، فهرو منسر  لليقظرة

 .xاإلسرتاتيجية، ومحاية املعلومات واستخدامها يف عمليات التأةر على الغر
 وصرول إىل تطرور مؤسسرة اقتصرادية مراالتقنية اليت يتم وضرعها للجمموعة من الوسائل البشرية و "نج كما يعرف الذكاء اإلقتصادي على أ
 .ويتعداق حىت يشمل اقتصاد بلد ما
اليقظرة اإلسررتاتيجية اعتبارق وظيفة إدارية ترتكز على محايرة املعلومرات الساسرية فهرو برذلك يتضرمن ب وميكن تعريف الذكاء االقتصادي

  للمؤسسة واستخدامها يف التأةر على الغر، حيث ميثل امتداد لليقظة اإلسرتاتيجية، لنج يتضمن وظيفتني للمعلوماتية، ومها احلماية من
ارسرة حرم وظيفة الترأةر، كمرا أن الرذكاء االقتصرادي مرن هرذا املنظرور هرو امترداد ملموعلى رأسها اديدات املنافسني و  كل التهديدات

 .التطلع ويقي  الهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، ومن ق هو نتيجة للمبادرة الفردية ودعم لتكريس الفكر املقاواليت
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 :خسائص الصااي ا  تساري .2
 :xiومن بني ا صائص الرئيسية للذكاء االقتصادي نذكر ما يلي 

 افسية يف اختاذ القرارات؛االستخدا  اإلسرتاتيجي والتكتيكي للمعلومة ذات املزايا التن -
 و ود إدارة قوية لتنسي   هود العوان االقتصاديني؛ -
 و ود عالقات قوية بني املؤسسات واجلامعات واإلدارات املركزية واحمللية وتشكيل مجاعات الضغط والتأةر؛ -
 إدماج املعارف العلمية، التقنية، اإلقتصادية، القانونية واجليوسياسية؛ -
 .علومات واحلصول عليها بطريقة شرعيةالسرية يف نشر امل -

 :مكونات الصااي اي تساري :ثانيا
 : عملية الذكاء االقتصادي على العناصر التالية تقو 
أو ا تماعيرة  إسررتاتيجيةهي عملية البحث عن املعلومة بصفة مسرتمرة ومتواصرلة سرواء كانرع هرذق املعلومرة  :الي تة ايطتقاتيجية .1

خاصررة وكرل مررا يتوا ررد يف ورريط املنظمرة مررن فررر  وأخطررار، فهري تتمثررل يف مجررع ومعاجلررة وختررزين أو وتكنولو يررة أأو سياسرية أو علميررة 
املعلومررات وكررل االشررارات القويررة والضررعيفة الصررادرة عررن احملرريط الررداخلي وا ررار ي للمنظمررة، حيررث تلعررم اليقظررة اإلسرررتاتيجية دورا 

 :xiiدورها يف أربعة نقاط كما يلي وميكن تلخيص تكامال يف نظا  الذكاء اإلقتصاديم
 وهي توقعات نشاط املنافسني أو تغرات احمليط؛ :التو ع. أ

 إقامرة شرراكة معهرا مرن أ رل التطرويرمنافسني  دد أو وتملني، املنظمات اليت ميكن شررارها أو الريت ميكرن  اكتشاف :ايات اف. ب
 اكتشاف فر  السوق؛

 ترراج الرريت تسررمه أو تسررتهدف النشرراطات يف السرروق، التطررورات التكنولو يررة أو طرررق اإلنمراقبررة تطررورات عرررض املنتجرر :المقا بااة. ج
 .التنظيمات اليت تغر يف إطار النشاط

، ةرا يسرهل تقردير املشراريع، وضرع أسرلو   ديرد (املنافسني) تعلم خصائص السواق اجلديدة، أخطاء وجناحات اآلخرين :التعلم. ر
 .سرينللتسير أو بناء نظرة موحدة للم

بررالرغم أن مررن املبررادرة تعررد مررن أولويررات معظررم العمررال املتعلقررة بالررذكاء االقتصررادي احلصررول علررى املعلومررات النافعررة  :الحماالااة . 2
للمنظمة واستغالهلا أن إال  اجلانم الدفاعي للذكاء االقتصادي ال ميكن جتاهلج، باعتبرار أن الرذكاء االقتصرادي هرو جممرو  النشراطات 

للبحث والتحليل والتوزيع ق االستغالل للمعلومة النافعة للمتعاملني االقتصراديني، هرذق النشراطات املختلفرة ترتم بكرل التردابر  املتناسقة
 .xiiiالقانونية مع توفر مجيع ضمانات احلماية الالزمة للحفاظ على إرث املنظمة يف ظل أفضل شروط اجلودة واآل ال الزمنية

ملكون خاصة على مستوى اهليأة املعروفة باعدادها للنظم واملعاير الريت تردير احليراة االقتصرادية مرن خرالل يظهر دور هذا ا: التأثيق .3 
وهرو التررأةر علرى القرررار السياسري واالقتصررادي بشررح ضرررورة وإجيابيرة قررانون مرا أو خطورتررج وسررلبياتج   Lobbying""العمرل الضررغطي 

 ضرروريا يف العمليرة الدميقراطيرة اجلامعات، حيرث قامرع اللجنرة الوروبيرة ئعلرجى و الضغطي يدرس يف املدارس الكرب ولقد أصبه العمل 
فسررررراهم يف فعاليرررررة القررررروانني املصرررررادق عليهرررررا بعرررررد أن تأخرررررذ يف احلسررررربان رأي املهنيرررررني دون الضررررررر بررررررأي اآلخررررررين ويديررررردا احلكرررررم 

 .xivالسياسي
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 مكونات الصااي اي تساري(: 11)ال كل ر م 
 
 
  

                             
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحثان باإلعتماد على مرا ع البحث: المسدر
 :أكمية الصااي اي تساري باليةبة لميطمات األ مال :ثالثا

ظرررل تكررررار الزمرررات   إن نظرررا  الرررذكاء االقتصرررادي مهرررم  ررردا خاصرررة مرررع اشرررتداد املنافسرررة وسررررعة التطرررورات التكنولو يرررة  وخاصرررة يف
ذق االقتصادية واليت كانع من بينها الزمة املالية العاملية وتأةرها على اقتصاديات أغلم دول العامل مبا فيج نشاط  املنظمات ما فرض ه

الررذكاء االقتصررادي الخرررة  وخاصررة الناشررطة يف الرردول الناميررة الرريت مل تتررأةر بالزمررة املاليررة بسرربم ختلفهررا االقتصررادي، وهنررا تررربز أمهيررة 
حبيرث يرروفر احلمايررة للمنظمررة مررن التهديرردات ا ار يررة، وميكنهررا مررن االسرتيالء علررى الفررر  قبررل منافسرريها، وكررذا التكيررف مررع القواعررد 

 .اجلديدة للسوق
الل إن توظيف استخدا  التكنولو يا يف عامل العمرال بالشركل الصرحيه والفعرال يسراعد يف يقير  أهرداف املنظمرات، وذلرك مرن خر

قرروة املعلومررات الرريت تعترررب مكونررا أساسرريا وأحررد الصررول هبرردف الوصررول إىل اقتصرراد املعرفررة الررذي يعتمررد علررى إنترراج وتوزيررع واسررتخدا  
ية املعارف واملعلومات، ويويل البيانات من جمرد أرقا  إىل معلومات ومعارف ملساعدة صنا  القرار باختاذ القرارات  الصائبة واإلسرتاتيج

 .نعكس بشكل  وهري على أسلو  وعمل هذق املنظمات من أ ل يقي  رحبية أكرب يف جمتمع أكثر تنافسيةاليت ت
إن الذكاء االقتصادي يكتسم أمهية خاصة نتيجة ملا تشهدق بيئات العمل من تغر سريع يف البيانات اليت ختتزهنا املنظمات واملعلومات 

املنافسررة علررى املسررتويات احملليررة والدوليررة، ةررا يفرررض املزيررد مررن التحررديات الرريت تسررتدعي  الرريت تنتجهررا، ويف  ليررات اخترراذ القرررار وتعرراظم
توظيرررف بررررامج ذكيرررة تسررراعد مراقبرررة يف أداء العمرررل ويديرررد التغرررررات  الررريت جيرررم إ رارهرررا، ويف يديرررد موقرررع املنظمرررة مرررن الهررررداف 

 .واالسرتاتيجيات اليت وضعتها لنفسها
رفررة ميثرل طموحرا اسررتثنائيا لردى مجيرع اجملتمعررات هبردف االسرتثمار الفضررل للمروارد وخلر  حالررة تفاعليرة بررني إن االنتقرال إىل جمتمرع املع

مجيع مكونات اجملتمع وربط الدوات التقنية املستخدمة لبناء نظم املعلومات يف قطا  العمال مع الدوات املساعدة يف اختاذ القرر من 
 .على املعلومات واملعارف أ ل بناء اسرتتيجيات العمال اعتمادا

 الصااي اي تساري

الة أ  األمنالحما  التأثيق الي تة ايطتقاتيجية 

محايررة املعلومررات ا اصررة باملؤسسررة ضررد 
املخرراطر ا ار يررة والتسررر  الغرررر إرادي 
. أو ذو النية السيئة  

 

اليقظة التنافسية؛-  
اليقظة التكنولو ية؛-  

اليقظة التجارية؛ -  
. اليقظة مبختلف أنواعها-  

لرررررج أةرررررر علررررررى بعرررررض العضرررررراء يف 
للتررررأةر علررررى احملرررريط لصررررا  احملرررريط 

.املؤسسة  
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كمررا تظهرررر أمهيرررة تطبيقرررات ذكررراء العمررال بالنسررربة ملختلرررف القطاعرررات االقتصرررادية واال تماعيررة يف االنتقرررال مرررن جمررررد بنررراء النظمرررة 
ا ردمات املعلوماتية يف املنظمات إىل يليل العمال عن طري  جتميع املعلومات عن العمليرات الريت تقرو  هبرا كالتسروي  والبيرع وأنشرطة 

 .وسلو  العمالء وأنظمة املوردين
 املسررتقبلية والوصررول إىل يقيقهرراكمررا تلعررم تطبيقررات الررذكاء االقتصررادي دورا هامررا يف مسرراعدة املنظمررات علررى وضررع اسرررتاتيجيااا 

ة مبختلرف املتعراملني واستخدا  هذا النو  من التطبيقات ملوا هة يديات عامل العمال، كما متكن من احلصول على املعلومات املتعلقر
 ....(.منظمة، مقاولة)االقتصادييني، والشكل التاي يوضه أمهية الذكاء اإلقتصادي بالنسبة للمؤسسة 

 أكمية الصااي اي تساري باليةبة للميتمة(: 12)ال كل ر م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" SNVI"رراطااة حالااة الملطةااة الولييااة للةاايارات " المجهااورات  الوا ااع: الااصااي اي تساااري  اان الملطةااة الجزائقالااةأمسرراء فرريالي، : المساادر
بلقايررد، ، رسررالة مقدمررة ضررمن متطلبررات نيررل شررهادة املا سررتر يف علررو  التسررير، كليررة العلررو  االقتصررادية والتجاريررة وعلررو  التسررير،  امعررة أبررو بكررر "ر البااة

 .23 ، 3142تلمسان، اجلزائر، 
 :ري  ن اطتمقارالة الي ا  الم ا  تنر ر الصااي اي تسا :المحور الثالث

 االقتصادية املؤسسات على ذلك أةر الشديدة املنافسة تسودق عامل ويف واإلتصال، اإلعال  لتكنولو يات السريع االنتشار نتيجة 
 تالشع كما التكنولو ية، و االقتصادية بيئتها يف كبرة تطورات الخرة هذق عرفع حيث عامة واملقاولة بصفة خاصة، بصفة

 موحدا عامليا سوقا لتشكل العامل دول  تلف يف السواق وتقاربع الدول بني واالقتصادية الثقافية  اجلغرافية، السياسية، احلوا ز
 تسير إسرتاتيجيات على يؤةر أصبه الذي المر، التطورات هذق ظل يف االقتصادية املؤسسات  توا ج اليت التحديات ازدادت وبالتاي

 عن البحث و اجلديدة التحديات هذق مسايرة على جمربة نفسها و دت فقد املنافسة، موا هة تستطيع ال اليت االقتصادية املؤسسات
 تربز فتئع ما الذي االقتصادي الذكاء فكرة بروز إىل أدت احلتميات هذق كل،  السواق  يف استمرارها و بقائها لتحقي  الكفيلة السبل
 . فيها التحكم و املعلومة يصيل سبل على الول الساس يف  يرتكز  والذي للمقاوالتية بالنسبة ضرورتج
 :ر ر الصااي اي تساري  ن تيمية تيا ةية الم ا  تية :أ  

يف يسني القدرة التنافسية للمنظمات اليت تنشط يف إطار املقاواليت من خرالل الترأةر علرى مؤشررات القردرة  قتصاديذكاء اإلاليساهم 
الرحبية، احلصة السوقية، اإلنتا ية والتكاليف، حيث أن يسني اجلودة يرؤدي إىل ختفريض ا طرأ و رول الفاقرد :ة واليت تتمثل يفالتنافسي

 ما ايجلبال  ا ا قتصاد للم   ة 

 
 التكيف مع القواعد اجلديدة للسوق إغتنا  الفر  املتاحة محاية املؤسسة من التهديدات 

الررذكاء اإلقتصررادي يقررد  حلررول تقنيررة عملياتيررة 
للتكييررف مررع ظرررروف كررل مؤسسرررة للسررماح هلرررا 
بالتفاعرررررل مرررررع ويطهرررررا بتشرررررغيل فعاليرررررة اليقظرررررة  

ر هلررا الرروعي بالخطررار الرريت كسررم التأييررد وترروف
.اددها  

اإلنتقال من تطور الذكاء اإلقتصرادي إىل بنراء   -
.نظا   ابرايت اسرتاتيجي  

.توقع التغرات الصناعية: الكون تو عن  -  
.يف دعم الفكر اإلسرتاتيجي: الكون  عال  -  

.لتسير الزمات :تكون شطتجابة  -  

املؤسسررررة وحرررردة إسررررتخبارية وسررررهولة، سرررررعة يف النظمررررة املسرررراعدة للتحليررررل ويف إخترررراذ القرررررارا  هررررذا مايسررررمه  لرررر  يف
.اإلسرتاتيجية مبا  ق  السب  والتفوق للمؤسسة  

: لذا جيم أن يكون  
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يف ساعات العمل بالنسبة للعمال وبالنسبة لآلالت إىل تصنيع السلع وتقدمي ا دمات بشكل أحسن، ةا يؤدي إىل ختفيض التكاليف 
والذي ينعكس عل ختفيض السعار ويعمل على يسني احلصة السوقية للمقاولة وكذلك الرحبية وبالتاي يسني  وبالتاي زيادة اإلنتا ية

 :القدرة التنافسية للمنظمة، حيث يرتتم على الذكاء اإلقتصادي عدة مزايا تتمثل فيما يلي
 .ية املبيعات ومن   تزداد الرحبيةزيادة  ودة اإلنتاج وا دمات والذي يؤدي إىل كسم رضا العميل وبالتاي زيادة كم -
زيرررادة الفعاليرررة التنظيميرررة حبيرررث يعرررزز ذكررراء العمرررال قررردرة أكررررب مرررن العمرررل اجلمررراعي ويسرررن االتصررراالت ويسرررن العالقرررة برررني اإلدارة  -

 .واملوظفني
التقنيرات واملواصرفات الريت يقي  رضا العامرل حبيرث يركرز ذكراء العمرال علرى احتيا رات العامرل وبالتراي معرفرة مرا جيرم أن تقدمرج لرج  -

 .يرغبها، ويتحق  تبعا لذلك االحتفاظ بالعمالء و ذ  عمالء  دد ةا يرتتم عليج تقليل ا سائر يف املبيعات
االستعانة بالتقنيات احلديثة فالعامل يرغم دائما يف االستعانة بكل ما هو  ديد ويعمل ذكراء العمرال علرى تقردمي اجلديرد سرواء كران  -

 .اصفات أو التصميم أو اإلنتاجذلك يف املو 
تقليرررل ا سرررائر حيرررث أن الخرررذ برررذكاء العمرررال يرررؤدي إىل احلرررد مرررن خسرررائر العامرررل سرررواء متثرررل ذلرررك تكلفرررة ال رررزاء التالفرررة تكلفرررة  -

 .اإلصالح وتقليل الغرامات
 :هذا باإلضافة إىل ما يلي

 .يقي  قدرة املقاولة يف موا هة املتغرات املختلفة اليت توا هها -
 .حلصول على حصة سوقية أكرب والرباح من خالل توسيع نشاطاااا -
تعزيرررز القررردرات التنافسرررية للمقاولرررة مرررن خرررالل يسرررني و رررودة ا ررردمات والسرررلع املقدمرررة والسررريطرة علرررى كلفتهرررا وأسرررعارها وتوفرهررررا  -

 .للمستهلكني ورفع معنوياام من خالل يسني  وانم املناخ التنظيمي املختلفة
 .صل لتحسني  تلف اجلوانم التنظيمية والبشرية والتكنولو ية ةا ينعكس على االرتقاء بالفعالية وتعزيز البقاء التنظيميالسعي املتوا -
 .مواكبة التطورات التكنولو ية املختلفة لبناء السمعة والصورة اجليدة للمقاولة -

 : يومن أهم املزايا التنافسية اليت  ققها ذكاء العمال يف املقاولة ما يل
 .املعرفة املعمقة لألسواق -
 .اكتسا  موقع قوة من أ ل طرح سلعها وخدمااا املبتكرة يف السوق -
 .الزيادة من أةر التآزر يف املنظمة واحلصول على مورد وافر من املعارف وا ربات -
 .ضمان االستجابة اجليدة للحا يات الزبائن والتسير اجليد للوقع يف كل نشاطااا -
 .يف عالقااا مع زبائنها ومورديها والتحسني املستمر للسلع وا دمات التحسني الدائم -

 :ومن متطلبات يقي  فعالية ذكاء العمال يف يسني تنافسية املقاولة جيم توفر الشروط التالية
 .توفر إرادة قوية من طرف املنظمة، حبيث جيم اعتبار الذكاء اإلقتصادي كوظيفة إدارية هامة يف املنظمة -
 .اتصال داخلي من طرف إدارة املنظمة يف أسر  وقع، وذلك من خالل  تلف املستويات التنظيميةو ود  -
 .توفر كافة الشروط الضرورية لرتقية ذكاء العمال يف املنظمة مثل تسخر الوقع، الوسائل الساسية وامليزانية املالئمة -
 .مجاعي وليس فردي و ود تعاون مجاعية بني  تلف املوظفني لن ذكاء العمال عمل -

 :ر ر الصااي اي تساري  ن تح يا التطوالق  ايبداع  التميز  ن الم ا  تية :ثانيا
تقررود إسرررتاجتيات التميررز يف املنظمررات الرريت تنشررط يف اإلطررار املقرراواليت إىل طرررح منتو ررات ذات تنافسررية عاليررة يف السررواق معتمرردة يف 

 .ة وبذلك تعد املعلومة مصدرا لألرباح وضمانا الستمرار وبقاء املقاولةذلك على املعلومة اليت تعد سلعة غر مادي
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فللحفاظ على امليزة التنافسية بني منافسيها ينبغي على املقاولة أن تكون سباقة يف احلصول علرى املعلومرات واإلشرارات الريت تسرمه هلرا 
 التشررررريعات والقرررروانني، اكتشرررراف بعررررض التطررررورات إطررررالق منررررتج  ديررررد، التغررررر يف: بررررالتنبؤ باالحتيا ررررات ورد فعررررل السرررروق فمررررثال

 ...والتكنولو يات اجلديدة
فتطور الذكاء اإلقتصادي يعترب أقوى وسريلة معرفيرة متاحرة يرع تصررف املقاولرة كمرا أن تطبيقرج فيهرا يعتررب عامرل لتطروير إدارة املعلومرة 

 .وتدفقها داخل املنظمة
قد أظهررت التطرورات احلديثرة لألعمرال املرتبطرة باإلبردا  الردور املهرم للمعلومرة واسرتغالهلا ويعترب الذكاء اإلقتصادي طريقا إىل اإلبدا  ف

الفعال يف تطوير اإلبدا  لرذلك فران ضررورة أخرذ واسرتغالل إشرارات وحركرات احملريط بطريقرة مسرتمرة تبردو مرن العمرال املميرزة للرذكاء 
من املخاطرة وعد  التأكد عد  التأكد من سلو  املستهلك، عد  التأكد من اإلقتصادي كما أن املشاريع اإلبداعية تتميز بدر ة عالية 

ومررن هنررا ميكررن القررول أن اإلشرركالية الساسررية للنمررو أو التطررور اإلبررداعي يف املنظمررة تتمثررل يف البحررث عررن (....التطررور التكنولررو ي
 .تعترب من عوامل اإلبدا  الطرق الكفيلة بادارة فعالة لعد  التأكد وذلك عن طري  إدارة املعلومات اليت

وتعترررب  تلررف أنرروا  اليقظررة والررذكاء اإلقتصررادي مبثابررة وسررائل ةيررزة إلدارة التأكررد واملعلومررة كمررا أهنررا تسررمه بطريقررة حديثررة وديناميكيررة 
علومرة يف حركيرة بتحديد  تلف القوى احملركرة حملريط املنظمرة كشررط أساسري لتفاعلهرا مرع هرذا احملريط، ومرن هنرا يبردو الردور املركرزي للم

 .اإلبدا  وذلك من خالل مسامهتها يف تكوين الذكاء اإلقتصادي يف املنظمة واستخدامها لغراض التخطيط اإلسرتاتيجي
 :مةاكمة الصااي ا  تساري  ن توليد األ كار القالارالة للم ا  تية :ثالثا

 :xvية املقاوالتية كما يليإن استخدا  الذكاء االقتصادي يساعد على يقي  العديد من خصائص الشخص
غالبررا مررا تتميررز الشخصررية الرياديررة باحلماسررية وهرري عبررارة عررن جمموعررة معقرردة مررن النشررطة والسررلوكيات الرريت ميكررن  :اتخاااا ال ااقار -

هرذا العامرل هرو اإل ابرة علرى التحردي  BEGLEYمالحظتها على الشرخا  اللرذين يرغبرون يف يقير  هردف معرني، وبالنسربة لرر 
ن طرف شخص معني، وأعراضج عليج تتمثرل يف االسرتعجال والتطلرع والنشراط احلماسري والتنرافس الردائم، ويعمرل هرذا العامرل املرفو  م

ية نظرا ملا يوفرق هلا من اجيابيات التنافس حىت مرع نفسرها، وهنرا  العديرد مرن الدراسرات الريت بينرع تعلى يقي  امليزة التنافسية للمقاوال
أن الةرر االجيرايب   SERGEالقتصرادي علرى تروفر املنراخ املناسرم الختراذ القررارات ، إذ برني يف هرذا اإلطرار الةرر االجيرايب للرذكاء ا

يتحق  من خالل استناد الذكاء االقتصادي علرى مرنهج مقبرول علرى نطراق واسرع، كونرج يتضرمن عردة مراحرل هري نفسرها املراحرل الريت 
الحر  أن يومرن هنرا  البحث وانتقاء املعلومات، املعاجلرة، التحليرل واالسرتخال ،تتضمنها عملية اختاذ القرار، كتحديد االحتيا ات، 

يرة يفتقرر إىل البحرث الردقي  تهنا  ارتباط وةي  بني اختاذ القرار ومفهرو  الرذكاء االقتصرادي، فرال ميكرن تصرور قررار مرن شخصرية مقاوال
 (.املقاولة)عن املعلومات وتكييفها  دمة أهداف املؤسسة 

فاملقاول لديج القدرة على تو يج اجملموعة العاملة معج من عمال ومسرين،  دمرة  :لى ش ياع المحيط الداخلن للملطةةال درة   -
الهررداف الرريت يسررعى إىل يقيقهررا، وذلررك بواسررطة أفكررارق، سررلوكج والتزاماتررج اجترراههم، وتتررأتى هررذق القرردرة بالدر ررة الوىل مررن خررالل 

 .نا سابقا أن هذق الوظيفة ادف إىل تغير احمليط الداخلي وا ار ي للمؤسسةةارستج لوظيفة التأةر، حيث بي
ية بالتحديد الدقي  لألهداف الساسية والثانوية، ق ترمجتها إىل إ راءات تتتميز الشخصية املقاوال :تقجمة األكداف شلى شجقايات -

ناس  والوحدة يف جتسيد أفكار املقاول، كما يساعد االتصال من عملية، عن طري  االتصال الفعال باجملموعة، ةا يساعد على خل  الت
 .هذا النو  على التماس فر  النجاح لدى الطراف العاملة يع سلطة املقاول

يتميرز املقراول بقروة االسرتيعا  وأخرذ العررب والردروس واالسرتفادة مرن الفشرل وجترار  الغرر، كمرا يتميرز بعرد  خشريتج  : ابلية التعلم -
 .و عل كل تلك الدروس فر  لتنمية رد الفعل لالنتقاد
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إذ يقررو  املقرراول باالسررتما  إىل كافررة أعضرراء اجملموعررة العاملررة معررج دون إمهررال أي طرررف، شرررط أن يضررع  :حةاان ا طااتماع لل يااق -
الداخليرررة أسررس وضرروابط لتقيرريم اآلراء و التحقرر  مررن صررحتها، وذلررك هبرردف تدنيرررة حرردة عررد  متاةررل املعلومررات بينررج وبررني الطررراف 

 .للمؤسسة
حيث يعرب اجلانرم الول : ية هي التحفيز واليت ينظر إليها من  انبنيتلعل أهم خاصية من خصائص الشخصية املقاوال :التحفيز  -

 ، أما اجلانم الثاين من التحفيز فيربز من خالل قدرة املقاول على يريك(كالرحبية، يقي  الذات، اكتسا  مهارة)عن وفزات املقاول 
 . ية، كرفع أ ور العمال، نشر طرق الرتقية، يسيس العمال واملسرين بالثقة والمانتاجملموعة للعمل على يقي  أهدافج املقاوال

 .ومن خالهلا يتمكن الفرد من يديد نقاط القوة وتعزيزها ويديد نقاط الضعف لتجنبها وتدنية أةارها :ال درة  لى الت خيص -
 :م الصااي ا  تساري  ن الي ا  الم ا  تنمحدرات اطتخدا :رابعا

متثل املعلومرات يرديا اسررتاتيجيا ملختلرف املؤسسرات وبفضرلها ترتمكن مرن يديرد  تلرف الفرر  والتهديردات، كمرا متكنهرا مرن تطروير 
ا تتميررز بسررهولة شرربكة تكيررف املؤسسررة مررع احملرريط الررذي تعمررل فيررج، وعلررى الرررغم مررن خصوصررية املقاولررة جترراق نظررا  املعلومررات، إال أهنرر

 :xviيف النقاط التالية  .GHILHON Aتطبي  عوامل الذكاء االقتصادي، هذق الخرة حصرها 
ترتكز  تلف القررارات يف املقاولرة برالقر  مرن املسرر، وهرو مرا يسرتجيم إىل تسرهيل الوظيفرة االسرتعالمية،  :الث ا ة التيتيمية الجيدة -

نظرررا لضررعف العالقررات السررلمية يف اخترراذ القرررار، الن املسررر يف غالررم الحيرران يكررون مالكررا  لن القرررارات واملعلومررات متررر عرررب املسررر
 .للمؤسسة، ويف هذق احلالة بدال من أن يكون احلجم عائقا يصبه يؤدي دورا هاما يف تركيز جمال البحث عن املعلومات

ة، نررراتج بالدر رررة الوىل عرررن ميزارررا يف عرررد  اختصرررا  يف املقاولرررة هنرررا  ترررداخل كبرررر يف املهرررا  والنشرررط :الةااالول الجياااد للت يياااق -
مستخدميها خاصة املؤسسات اليت تعتمد علرى كثافرة اليرد العاملرة بردال عرن كثافرة رأس املرال، وهرو مرا يرفرع مرن مرونتهرا، هرذق الخررة 

 .تساعد على سرعة التأقلم مع اإلختالالت االقتصادية والتغرات اليت يفرضها احمليط
تتميرز املقاولرة بقردراا علرى وضرع رريرة  ديردة ق تعبئرة كرل اجملهرودات مرن أ رل ترأطر وجتسريد  :عمال  المةاتخدمينطهولة جمع ال -

تلك الررية، إذ أن وظيفة املسر ال تقتصر على تشكيل الفكرة، بل متترد إىل إيصراهلا للغرر ومرن ق إىل تطبيقهرا ، ويف هرذا اإلطرار يررى  
املؤسسررة تكررون ورردودة بالفكررار الرريت ميكررن هلررا إيصرراهلا للمحرريط الررداخلي واحملرريط أن قرردرة  BENNI و NUNUS كررل مررن  

ا ار ي، ومن خرالل القردرة علرى إقنرا  احملريط الرداخلي وا رار ي، يرتم االسرتفادة مرن الرذكاء االقتصرادي، كفرن للترأةر يف الغرر، عررب 
 . إ راءات صناعة الفكار ق جتسيدها على أرض الواقع، أي ترمجة الهداف إىل

أن احلجم، قطا  النشاط و االنضما  إىل جمموعة، ليسع من وددات استخدا  الذكاء االقتصادي يف املؤسسة،  LARIVETSبني 
ةا يؤكد أن املقاولة  ال تتأةر حبجمهرا مرن حيرث البحرث عرن املعلومرات واسرتخدامها يف الترأةر علرى ويطهرا، ويف مقابرل ذلرك برني أن 

 :ط بكفاءة اإلدارة يف إنتاج وتبليغ املعلومات اليت يبىن عليها الذكاء االقتصادي، ومن بني تلك املميزات ما يليهنا  ةيزات ترتب
 .و ود نظرة إسرتاتيجية لدى املؤسسة -
 .ةارسة بعض سلوكيات امليزة التنافسية كالتنويع والتمايز -
 .إتبا  إسرتاتيجية اإلبدا  واالبتكار -
 .للمنافسة توفر البعد الدوي -
 
 
 
 



 

 

لحالة الجزائر إستراتجية الذكاء اإلقتصادي الستدامة المقاوالتية مع اإلشارة، عمار عريس. مجدوب بحوصي و أ. د  

 

 JFBE 227واألعمالاقتصادياتالمالمجلة

 :تحدالات تطبيا الصااي اي تساري :خامةا
 :xviiتتمثل التحديات اليت تقف دون التطبي  السليم آللية الذكاء اإلقتصادي فيما يلي

 :التحدالات الةياطية .1
يف البيئرة ا ار يرة مراقبرة البيئرة ا اصرة بالعمرال التجاريرة مرن أ رل احلصرول علرى اسرتخدا  املعلومرات املتعلقرة بالحرداث واالجتاهرات 

ين علرى ويتم ذلك بناءا على قرارات قادة العمال التجارية مبسراعدة منظمراام مرثال الرذكاء االقتصرادي يف اليابران مبر ،هلذق املؤسسات
طات لة االقتصرراد يف وضررع رريررة وقائيررة للحفرراظ علررى اسررتغالل اليابرران ملوا هررة االحتيا ررات التجاريررة للسررلأتعبئررة النخررم اليابانيررة مسرر

فرنسرررا فالرررذكاء االقتصرررادي يسرررتخد  مرررن أ رررل تعزيرررز التنميرررة االقتصرررادية حيرررث تتنرررافس فرنسرررا مرررع الواليرررات املتحررردة يف أمرررا ، الغربيرررة
 .المريكية وغرها من الدميقراطيات الغربية عن طري  استخدا  الدوائر السرية من ا ل تعزيز مصاحلها االقتصادية

 :التحدالات ا  تسارالة. 2
هو التمييز بني الذكاء االقتصادي يف شكل التكنولو يا املباشرة وغر املباشرة، و يبدو ذلك من تزايد براءات االخرتا  الذي ينطل  من 

 .زيادة معدالت نقل التكنولو يا عن طري  سلسلة البحوث والتطوير واإلنتاج
لتنافسررية للمؤسسررات العمليررة بشرركل مسررتمر والررذي يعرررب عررن واسررتخدا  الررذكاء االقتصررادي املكتسررم خررارج التعزيررز  ررد مررن القرردرة ا

 .الثقافات الوطنية ويف الواقع فان المن االقتصادي هو  زء ال يتجزأ من المن القومي
والمن يشجع احلكومات على دعم الشركات يف سعيها للحصول على القدرة التنافسية والدفا  عن املصلحة الوطنية، كما جيرم علرى 

قدمي يد املساعدة يف جمال التعليم وتعليم القادة العمال التجارية مع استخدا  الذكاء االقتصرادي لتعزيرز القروة االقتصرادية احلكومات ت
 .يف جمال اإلدارة مع دعم القطا  ا ا  الذي ال يقل أمهية للوصول إىل حجم املعلومات الكبرة عن التجارة الدولية

اء االقتصادي يف تعزيز القدرة للمؤسسات على املنافسة يف السوق العاملية، مع موا هة التحديات مثال الواليات املتحدة تستخد  الذك
املتمثلة يف مكافحة التجسس الذي يهدد املؤسسات ويعترب السبم الرئيسي يف اجلهات الفاعلة يف اجملتمع الذكاء االقتصادي للواليات 

 .املتحدة
 :التحدالات التكيولوجية .3

ن خرررالل املنافسرررة الدوليرررة املتزايررردة ذات الشراسرررة يف جمرررال املمتلكرررات يف إطرررار اجلوانرررم الصرررناعية برررراءات االخررررتا  يبررردو واضرررحا مررر
والعالمات التجارية، والتصميمات واإلنسان، حقوق الطبع والنشرر، والتكنولو يرا، بررامج احلمايرة، نقرل التكنولو يرا، برراءات الرتخريص 

احملافظرة علرى البحرث واالبتكرار واالسرتثمار وترامني املمتلكرات ووضرع إسررتاتيجية للتسرروي  و " صرومين"، ويؤكرد )اخل... قرانون املنافسرة
ومرررن التحرررديات السرررابقة الرررذكر نصرررل إىل إنشررراء الرررنظم الوطنيرررة للرررذكاء  .البحررروث و إنشررراء العمرررال التجاريرررة و التعاقرررد مرررن البررراطن
 ." مجيع النظم الفرعية اليت يتكون منها نظا  الذكاء االقتصادي للبلداالقتصادي والذي يعرف على أنج وضع العمل والتنسي  بني

وكنتيجة ميكن التوصل إليها من خرالل تطرقنرا للرذكاء االقتصرادي ميكرن اعتبرارق كفلسرفة وإتبرا  هنرج اسرتدالي إلدارة املعلومرات الختراذ 
ا اسرررتخدامج كنظرررا  للمراقبرررة االقتصرررادية يف ميرررادين التنفيرررذ، القررررارات السرررليمة مرررع اسرررتخدامج للمعرفرررة يف تررروفر امليرررزة التنافسرررية و كرررذ

 .والكفاءة يف إدارة املشاريع ومعرفة تكنولو ية  يدة جملال املعلومات واالتصاالت
 .شمكانية شطتفااة الم ا  تية من الصااي اي تساري  ن الجزائق :المحور القابع

سرررتاجتية الررذكاء اإلقتصررادي مررن أ ررل زيررادة تنافسرريتها واحملافظررة علررى إسررتمراريتها، ميكررن للنشرراط املقرراواليت يف اجلزائررر اإلسررتفاذة مررن إ
حيث أن الدولة اجلزائرية بدلع الكثر من اجملهودات يف سبيل تطوير  لية الذكاء اإلقتصادي  إال أن ذلك غر كرايف نظررا مرن العقبرات 

 .العديدة اليت يول دون يقي  ذلك ةا أو م العمل على ختطيها
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 : ا ع الي ا  الم ا  تن  ن الجزائق :أ  
حيرث يالحر  مرن اجلردول رقرم  3142دولرة للهرا املسره سرنة  37 اءت اجلزائر يف املراتم الخرة ملعردل املقراوالت الناشرئة مرن برني 

وهررذا مررا  3143سررنة  %3..4إىل اررو  3144سررنة  %44.2تسررجيل اافرراض ملحرروظ يف مؤشررر املقاوالتيررة الناشررئة إذ اافررض مررن 
 .يعكس نسم الفر  املتاحة والغر مستغلة يف االقتصاد اجلزائري وعد  تشجيع نشأة مثل هذا النو  من منظمات العمال

وهو نفس الشيء بالنسبة ملعدل ملكية املؤسسات اجلديدة حيث جندق منخفضرا واجلزائرر تقرع يف املراترم الخررة مقارنرة بالردول الريت   
 .تيم يعكس تفضيل الفرد اجلزائري التوظف يف مؤسسات أخرى مثل مؤسسات القطا  العموميللها املسه، وهذا الرت 

، وهذا ما يعطي 3142سنة  %1.9إىل او  3119سنة   %3..4وبالنسبة ملعدل النشطة املقاوالتية املبكرة جندق اافض من حواي 
راءات اإلدارية املعتمدة إلنشاء مؤسسة خاصة والتكاليف املرتفعة صورة واضحة عن مناخ االستثمار يف اجلزائر والذي يتميز بطول اإل 

 .  ل  مؤسسة
يشر ارتفا  معدل ملكية املؤسسات القائمة من معدل النشاط املقاواليت إىل أن البلد يعمل على تشجيع وتطوير املؤسسات من خالل 

ئر نالح  أن هذق النسبة  اءت منخفظرة ةرا يعطري صرورة واضرحة توفر البيئة املناسبة لنمو املؤسسات وضمان إستمراريتها، ويف اجلزا
عن تقصر الدولة يف تقدمي الردعم الكرايف لصرحا  املؤسسرات بغررض تنميرة أعمراهلم، إضرافة إىل تزايرد توقرف املؤسسرات املنشرأة مرن 

 .قبل الفراد
مرن املؤسسرات  %2.2ارو  3142املقراولون سرنة  إال أن اافاض معدل توقف املؤسسات يف اجلزائر يعترب نتيجرة إجيابيرة حيرث امتلرك

بتوقيف نشاطااا هذق النسم تضع اجلزائر ضمن الدول اليت متتاز مبعدل منخفض لتوقف مؤسسااا، إال أن اافاض  واملقاوالتية ق قام
س لنسرربة املؤسسررات الرريت هررذا املعرردل ال يعكررس ازدهررار النشرراط املقرراواليت حيررث أن ذلررك يعررود إىل العرردد القليررل هلررذق املؤسسررات ولرري

 .توقفع عن نشاطها
إىل  3144يف اجلزائررر  فقررد إرتفررع سررنة  TEAبالنسرربة ملعرردل دخررول املقاوالتيررة بررداعي الضرررورة أو داعرري احلالررة املعيشررة  مررن معرردل 

ىل اررررو وهرررذا نتيجرررة للررردعم املقرررد  لألفرررراد  لرررر  نشررراط مقررراواليت ومرررن   خلررر  فررررر  العمرررل، ق إافضرررع هرررذق النسررربة إ 3%..2
 .3142سنة 34.2%

وذلرك  3142سنة  %3.2.إىل  3144سنة  %1..1فقد ارتفعع من او  TEAأما عن املقاوالتية بدافع التطور كنسبة من معدل 
 .يعكس زيادة إدرا  الفراد للفر  املو ودة يف اإلقتصاد اجلزائري مع تزايد ةقافة روح املقاوالتية لدى الشبا  خاصة اجلامعيني منهم

 (:GEM)الي ا  الم ا  تن  ن الجزائق حةب المق د العالمن للم ا  تية (: 11)د ل ر م الج
                                                            

 السنوات
 النشاط املقاواليت  

3119 3144 3143 3142 

 3.3 3..4 3.2 44.2 معدل املقاوالتية الناشئة
 ..3 3 1 ..3 ديدةمعدل ملكية املؤسسات اجل

 4..3 9.2 9 1.9 (TEA)معدل النشطة القاوالتية يف املرحلة املبكرة
 3.1 2 2.4 1.3 .معدل ملكية املؤسسات القائمة

 2.2 3 9.3 3.9 .معدل توقف املؤسسات عن العمل
 47 2..3 21 34.2  (TEAنسبة من معدل)املقاوالتية بدافع الضرورة 

 34 1..1 13 .3.2 (TEAنسبة من معدل)ر املقاوالتية بدافع التطو 
 (.2113-2112)للفتقة  (GEM)من ش دار الباحثان باي تمار  لى الت ارالق الةيوالة للمق د العالمن للم ا  تية : المسدر



 

 

لحالة الجزائر إستراتجية الذكاء اإلقتصادي الستدامة المقاوالتية مع اإلشارة، عمار عريس. مجدوب بحوصي و أ. د  

 

 JFBE 229واألعمالاقتصادياتالمالمجلة

 . ا ع شطتخدام الصااي اي تساري  شمكانية شطتفااة الم ا  تية ميه  ن الجزائق :ثانيا
 ةا الثقافية،  اال تماعية  االقتصادية بيئتها يف تيوال الخرى هي شهدت للعامل، االقتصادية ا ارطة نم يتجزأ ال  زء اجلزائر لكون
 .مؤسسااا و أ هزاا  تلف مستوى على واالتصال اإلعال  تكنولو يات تطوير و املعرفة اقتصاد مبدأ تتبىن  علها

 نوعية قفزة يتطلم ةا السوقية، احلصص تدعيم و تنافسية مزايا سا الكت  املالئمة  الوسائل  عن  البحث الضروري من حيث بات
 و أداء لتطوير  حتمية ضرورة أصبه  الذي املعرفة، على املعتمد االقتصاد السيما ، النو  اقتصاد إىل  الكم اقتصاد من االنتقال  يف

 التنمية اجلزائرية، ويقي  االقتصادية  ؤسساتامل لتأهيل الضرورية الوسائل بني من هو االقتصادي املؤسسات، والذكاء فاعلية
 خالل من ذلك ويتجلى اجلزائرية، الدولة اهتما  تشغل اليت املواضيع بني من أصبه لذلك. املستويات مجيع يف املتطلبة اإلقتصادية

 .االقتصادي الذكاء متطلبات مع التكيف على ومساعداا  املؤسسات  إسرتاتيجيتج لدعم سعيها
 : الد لة الجزائقالة  ن مجال الصااي اي تساريجهور  .1

عملررع اجلزائررر منررذ االسررتقالل علررى البنرراء الترردرجيي ملررا يسررمى بالنظررا  الرروطين للمعلومررات االقتصررادية و ذلررك لتلبيررة متطلبررات كافررة 
 .العوان االقتصاديني من املعلومات ذات النوعية املطلوبة ويف اآل ال احملددة

 مررة معلومررات فرعيررة، مسررتقلة ومنظمررةطين للمعلومررات االقتصررادية علررى أنررج عبررارة عررن جمموعررة مركبررة مررن أنظحيررث يعرررف  النظررا  الررو 
 ر علررى  تلررف املسررتويات كلرري و زئررياهلرردف منهررا تزويررد املسررتخدمني باملعلومررات املطلوبررة يف الوقررع املناسررم، وكررذا دعررم اخترراذ القرررا

حبيث يليب احتيا ات جمموعة من املستخدمني، فضال عن تزويد النظمة الفرعية  وبالتاي فان كل نظا  فرعي من هذق النظمة مصمم
 .الخرى، حيث إن كل نظا  فرعي يستفيد من  ر ات النظمة الخرى

ها وبالنظر إىل تعريف النظا  الوطين للمعلومات االقتصادية جند أنج يتكون من جمموعة من املراكز واهليئات، واليت ميكن تقسيمها وتبويب
 xviii:على النحو التاي

حيرث يعتررب النرواة الساسرية الريت ميكرن مرن خالهلرا جتسريد النظرا  الروطين للمعلومرات االقتصرادية، وهرذا  :نتام المعلومات ايحسائية .أ 
 "ذ القرارالذي يعترب كأداة الختاجمموعة من عمليات مجع ومعاجلة وختزين ونشر املعلومات املرتبطة مبجال معني، و " النظا  هو عبارة عن

 :وهذق العمليات تأخذ الشكل الرقمي للمعلومات اجملمعة أو املنشورة، وأبرز اهليئات املمثلة هلذا النظا 
 املراكز الوطنية لإلحصاء؛ -
 املراكز الفرعية التابعة للمركز الوطين لإلحصاء أو التابعة للوزارات -
 البنو  املركزية؛ -
 ا اصة؛(املراكز املتخصصة الهلية  -
ويعررىن هررذا النظررا  أساسررا باملعلومررات املتعلقررة بنشرراط العرروان االقتصرراديني خررالل الرردورة املاليررة، والرريت  :لمعلومااات المحاطاابيةنتااام ا .ب 

ويعتررب نظرا  احملاسربة .يصدر عنها كرم مرن املعلومرات ميكرن جتميعهرا ويليلهرا وختزينهرا ق نشررها، ليتسرىن للمهتمرني هبرا االسرتفادة منهرا 
النظررا ، والررذي هررو عبررارة عررن أداة للمالحظررة  ويليررل للحيرراة االقتصررادية يف  ن واحررد، ويرمرري إىل معرفررة جممررو   الوطنيررة  رروهر هررذا

  ل فرتة زمنية معينة يف بلرد معرنيالقنوات االقتصادية وارتباطااا، ويسمه بتسجيل كل العمليات ذات الطابع االقتصادي اليت متع خال
 .كل ذلك يف إطار واسيب مشرت  و دقي 

 :و ميكن أن ميثل هذا النظا  كل من
والرررريت يصررررل علررررى املعلومررررات مررررن خررررالل مررررا خيولررررج هلررررا القررررانون مررررن إلزاميررررة التصررررريه احملاسرررريب بالنسرررربة  :الجهااااات الجبائيااااة. 1.ب

 للمؤسسات؛
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تعرراملم   أي البنررو ،مراكز التررامني، صررنادي  الضررمان اال تمرراعي، اخل، ومررا تشرررتطج مررن معلومررات لل :الملطةااات الماليااة. 2.ب
 مؤسسة؛

والتيتملك نشرات خاصة هبرا ميكرن أنتصردرها دوريرا لرتمكن املهتمرني مسرامهني، ( ا اصة والعمومية) :الملطةات ا  تسارالة. 3.ب
 .اخل من معرفة وضعيااا املالية... دارسني

ة أساسررا بررالقوانني واللرروائه والتنظيمررات ويتضررمن كررل املعلومررات الصررادرة عررن اهليئررات اإلداريررة واملتعلقرر :نتااام المعلومااات التةااييقالة .ج 
 :اجلديدة أو االمتيازات املقدمة أو االستثناءات املعلنة، وميكن أن يعرب عن هذا النظا  كل من

 اخل؛ ...املالية، السياحة، الزراعة، الصناعة :الوزارات املعنية -
 املديريات التابعة للوزارة  هوية أوولية؛  -
 .املهنيةاملراكز املختصة واجلمعيات  -
وتتمثل فيم مجو  املخابر املكلفة بالبحث، سواء كانع هذق املخابر مستقلة أوتابعة للجامعات أو للمدارس  :مقااز البحث   التوثيا .ر 

العليرررا أو للمعاهرررد املتخصصرررة، كمرررا ينطررروي يرررع هرررذا العنصرررر كلمرررن املكتبرررات الوطنيرررة أو املكتبرررات التابعرررة للجامعرررات أو لغرهرررا، 
 .كلمراكز التوةي   باإلضافة إىل

 : يشر مفهو  التكنولو يات اجلديدة لإلعال  واالتصال إىل ةالةة جماالت فنية :أنتمة تكيولوجيا المعلومات  ا تسال .ه 
 االتصال عن بعد؛ -
 ؛(املعلوماتية)اإلعال  اآلي  -
 .اإللكرتونيك وتقاطعااما -

طوط اهلاتف، أ هزة الكومبيوتر، الربامج املعلوماتيرة، شربكات وتفاعل هذق العناصر يستو م دعم وتطوير جمموعة من الوسائل من خ
وعليررج يعترررب هررذا النظررا  احملررر  الرئيسرري للنظررا  الرروطين للمعلومررات االقتصررادية، وذلررك ملررا يرروفرق مررن مزايررا شررىت، لعررل ، اخل... االنرتنيرع

 (.اإلعال )أمهها سرعة االتصال والتوصيل 
 واالستشررافالرذكاء اإلقتصرادي  مرن خرالل إنشراء املديريرة العامرة للرذكاء اإلقتصرادي، الدراسرات وقد تر م إهتما  احلكومة اجلزائرية ب

علررى مسررتوى وزارة الصررناعة وترقيررة اإلسررتثمار، ولترردرا  التررأخر املسررجل يف جمررال الررذكاء اإلقتصررادي قررررت الرروزارة مرافقررة املؤسسررات 
الزمرة لبلرورة هرذا التصرور علرى غررار خاليرا الرصرد الريت مرن شرأهنا أن تسرمه هلرا الوطنية وهيئات الدولة لدى تودها بالنظمة والربامج ال
راف شويف هذا الصدد قامع املديرية العامة للذكاء اإلقتصادي والدراسات واإلستئمع واستغالل املعلومات اإلقتصادية بشكل أحسن 

سة عمومية تنشط يف جمال الصرناعة الصريدالنية، امليكانيرك مؤس 44التابع للوزارة بانشاء مشرو  عمومي يتمثل يف برنامج مرافقة ميس 
 .إخل...وصناعة اإلمسنع

وضر املرافقة هذا يقضي  ل  شراكة بني املديرية العامة للذكاء اإلقتصادي وتلك املؤسسات بغرض متكينها من إنشاء خاليا للمتابعرة 
ة عررب احلصرول علرى مجيرع املعلومرات الضررورية الريت متكنهرا مرن مهمتهرا الساسرية يضرر تلرك املؤسسرات لردخول املنافسر تشررافسواال

 ملنافسرة أي منتروج خاصرة املسرتورد التحكم أكثر يف املعلومة اإلقتصادية ويف تطورات املنتروج الرذي تقدمرة ومرن ق التموقرع  يردا يسربا
طها وكرررذا يف التكنولو يرررات احلديثرررة كمرررا تقرررو  هرررذق ا اليرررا بالبحرررث عرررن أسرررواق  ديررردة والرررتحكم يف التشرررريعات ذات الصرررلة بنشرررا

 .وبالتاي فهمج تلك ا اليا هي متكني تلك املؤسسات من استغالل كافة الفر  املتاحة هلا يف السوق الوطنية وحىت ا ار ية
 مجال الصااي ا  تساري ن ر ر الد لة  ن مةا دة الملطةات  .2

سسة بل هرو مفهرو  خيرص كرال الطررفني، إال أن الدولرة تسرتخدمج مرن خرالل إن الذكاء االقتصادي ليس حكرا على الدولة أو على املؤ 
رريررة عامررة، يف حررني تسررتخدمج املؤسسررة مررن خررالل رريررة خاصررة، و بالترراي فرران الهررداف و الوسررائل ختتلررف، برردون تناسرري أن نتررائج 
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ان دور الدولررة يتمثررل يف تو يررج سياسررة املؤسسررات هلررا تررأةر علررى الدولررة و نشرراطات هررذق الخرررة تررؤةر علررى املؤسسررات، و بالترراي فرر
 :xixالذكاء االقتصادي و توفر الوسائل الضرورية للمؤسسات من أ ل تطبيقج و هذا عن طري  ما يلي

 .ايئة اجلو والظروف املالئمني ملساعدة املؤسسات على ختطي العقبات اليت تتخبط فيها -
مررومي يف االقتصرراد الرروطين و أمهيررة هياكلررج يف امليرردان أ هررزة اإلحصرراء، التقليررل مررن الاليقررني، معتمرردة يف ذلررك علررى وزن القطررا  الع -

 .إخل....السفارات، غرف التجارة
 .إبراز النشاطات الفعلية للذكاء االقتصاديو  تعريف احملاور الولية يف التنمية -
 .تثبيع املصطله يف امليدان، حيث يعترب أول عقدة بالنسبة النطالقة املؤسسات -
 .طات ذات الولوية احلالية من خالل التو يهات اإلسرتاتيجية اليت تنشئ نظرة واضحة حول املوضو التعريف بالنشا -
توفر املعلومات املوةوقة و املصداقة من خالل إنشراء منظمرة مركزيرة مرتبطرة مباشررة باحلكومرة، أو طررح ةثلرني لردى الروزارات املهمرة، و  -

 .إخل...إلحصاء، اجمللس الوطين االقتصادي و اال تماعياجلمار ، الديوان الوطين ل: منظمات أخرى مثل
 :يف اجلدول التايسنوات   41وميكن تلخيص اجلهود املبذولة من قبل احلكومة اجلزائرية يف جمال الذكاء اإلقتصادي  على مدار 

 .جهور الد لة الجزائقالة  ن مجال الصااي اي تساري (:12)الجد ل ر م
 احلدث السنة

 .لى املؤسسات الصغرة واملتوسطة بالغر  اجلزائري لقياس مدى قيامها باإلستثمارات غر املادية والبحوث املرتبطة باملعلوماتدراسة ع 3111
  World Trade Center Local  تنظيم ملتقى حول الذكاء اإلقتصادي بفرنسا منظم من طرف  3113
 .جلزائرية من طرف مركز البحث عن املعلومة العلمية والتقنية يف اجلزائرتنظيم ملتقى حول اليقظة التكنولو ية يف املؤسسة ا 3111
 .أول ملتقى دوي باجلزائر العاصمة حول الذكاء اإلقتصادي واليقظة 3113
 دعوة جملس احلكومة املؤسسات بتبين الذكاء اإلقتصادي .311
 .تبين اإلسرتاتيجية الصناعية 3113

 .اإلقتصادي تأسيس أول مدرسة  زائرية للذكاء
 تنظيم ملتقى دوي حول حكامة املؤسسات والذكاء اإلقتصادي منظم من طرف  امعة التكوين املتواصل  3117

 .خل  مديرية الذكاء اإلقتصادي
 .تنظيم وزارة الصناعة وترقية اإلستثمارات ملتقى حول الذكاء اإلقتصادي باجلزائر العاصمة 3119
 (.MIPI)ل الذكاء اإلقتصادي باجلزائر بشراكة مع وزارة الصناعة واإلستثمار تنظيم امللتقى الرابع حو  3141
يررع إشررراف وزيرررر الصررناعة واملؤسسررات الصرررغرة  VIPتنظرريم املررؤمتر ا ررامس حرررول الررذكاء اإلقتصررادي واليقظرررة اإلسرررتاتيجة ضررمن جمموعرررة  3144

 .واملتوسطة واإلستثمار
لررذكاء اإلقتصررادي والتنافسررية املسررتدامة يف منظمررات العمررال احلديثررة، كليررة العلررو  اإلقتصررادية والتجاريررة تنظرريم امللتقررى الرردوي السررادس حررول ا 3143

 .وعلو  التسير،  امعة حسيبة بن بوعلي، الشلف
" SNVI"ت رراطااة حالااة الملطةااة الولييااة للةاايارا"الوا ااع  المجهااورات : الااصااي اي تساااري  اان الملطةااة الجزائقالااةأمسرراء فرريالي،  :المساادر
بلقايررد، ، رسررالة مقدمررة ضررمن متطلبررات نيررل شررهادة املا سررتر يف علررو  التسررير، كليررة العلررو  اإلقتصررادية والتجاريررة وعلررو  التسررير،  امعررة أبررو بكررر "ر البااة

 .417،  3142تلمسان، اجلزائر، 
 :تحدالات شطتخدام الصااي اي تساري  ن الجزائق .3

قبرل احلكومرة اجلزائريرة يف جمرال الرذكاء اإلقتصرادي إال أن ذلرك  ال يرزال يسرجل بعرض النقرائص مرن بالرغم مرن اجملهرودات املبذولرة مرن 
 :xxبينها
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 : ضعف التياطا بين الميتمة  المحيط العلمن .أ 
 :وذلك يتعل  بغيا  التكامل بني قطاعي العمال والبحث العلمي الذي تشهدق اجلزائر والذي يرتبط  مبايلي -
حيث أن أغلم التوصيات املتوصل إليها  من خالل امللتقيات واللقاءات اليت تناولع هذق  :يط اجلامعيغيا  التحسيس من طرف احمل -

 .املوضو  بقيع دون متابعة وإهتما  من اجلهات املعنية
قرص أي غيرا  اإلهتمرا  مرن طررف احملريط الكرادميي مرع ن: وسط أكادميي ضعيف املرودية إذ ال يو رد تثمرني لنترائج البحروث العلميرة -

 البحوث العلمية اليت تدرس تطور املفهو  يف هذا اجملال يف كل اجلامعات واملدارس العليا ومعاهد التعليم العاي؛
 عد  قدرة مراكز البحث  على نقل نتلئج أحباةها بفعالية مع فتور العالقة بني املنظمات واجلامعة اجلزائرية؛ -
مررات اجلزائريررة مررن عرردة صررعوبات ومنهررا مررايتعل  بررنقص املعلومررات الالزمررة تعراين املنظ: ن ااص المعلومااات  لااى مختلااف المةااتوالات .ب 

 :واملفيدة يف إختاذ القرارات وذلك على عدة مستويات ومن عدة أو ج وذلك كمايلي
وذلررررك خاصررررة فيمرررا يتعلرررر  بررررنقص املعلومررررات املتعلقررررة بسررروق العمررررل، نقررررص املعلومررررات املتعلقررررة بفررررر   :نقرررص املعلومررررة االقتصررررادية -

 .اراالستثم
حيرث يفتقرر صراحم املشررو  أو املنظمرة إىل معلومرات ضررورية إلختراذ قررار اإلسرتثمار  (:الروطين)نقرص املعلومرة املتعلقرة براحمليط احمللري  -

احمللرني )مثال تقلبات السعار، حجم القدرة الشرائية، اإلمتيرازات القانونيرة، حجرم العررض يف سروق العمرل ونوعيترج، املنافسرني احلراليني 
 .، املنافسني احملتملني(نموال ا

يشرركل غيررا  مثررل هررذق املعلومررات خطرررا يهرردد و ررود املنظمررات اجلزائريررة وخاصررة  (:الرردوي)املعلومررة املتعلقررة برراحمليط ال نرريب نقررص -
 .املقاوالتية منها فنقص املعطيات والبيانات عن املنافس ال نيب يعين الدخول يف معركة ضد منافس جمهول

 صصة يف يليل املعلومات ونشرها؛عد  و ود هيئات متخ -
 . غيا  البعد اإلستشرايف لغلم املشاريع ذات المهية اإلسرتاتيجية كمصنع احلجار بعنابة والطري  السيار شرق غر  -

 
 .متطلبات تفعيل الصااي اي تساري  ن الجزائق لتح يا اطتمقارالة الي ا  الم ا  تن  ن الجزائق .4

قتصررررادي واال تمرررراعي يف التقريررررر السرررراب  ئملررررة مررررن االقرتاحررررات تضررررمنع تثمررررني مقومررررات اليقظررررة وقررررد أوصررررى اجمللررررس الرررروطين اإل
اإلسرررتاتيجية والررذكاء اإلقتصررادي يف اجلزائررر وإتاحررة الفرصررة لبرراقي العرروان االقتصرراديني واال تمرراعيني للمشرراركة يف صررياغة إسرررتاتيجية 

ية على املدى القصر واليت ميكن هلا أن تضمن استمرارية النشاطات االقتصرادية إلرساء عمليات الذكاء اإلقتصادي واليقظة اإلسرتاتيج
 :xxiمبا فيها املقاوالتية منها ومن هذق التوصيات ميكن أن نذكر ما يلي

 علرررى اإلدارات العامرررة واملؤسسرررات االقتصرررادية معاجلرررة كميرررات البيانرررات اهلائلرررة املتررروفرة لرررديها معاجلرررة ذكيرررة :ر ااام ال ااافا ية  الي اااق .أ 
 .واستخراج  تلف املعارف اليت متيز الظواهر والسلوكيات

ومن وا م هذق اهليئات العمل على نشرر املعلومرات الريت خترص اجلمهرور مبختلرف شررائحج بصرفة هادفرة واقتصرادية، وتشرجيع التعراون 
ية أساسررا علررى مشررريف بررني املؤسسررات وذلررك للقضرراء علررى ظررواهر حجررم املعلومررات واسررتغالهلا كمصرردر للسررلطة وتقررع هررذق املسررؤول

 .املؤسسات الكربى واملستثمرين واملسامهني والقادة اإلداريني
من وا م اجلامعات ومؤسسات التعليم العاي والتكوين املهين تطوير الربامج البيداغو ية ويسينها وفقرا  :تطوالق البقامج البيداغوجية .ب 

تاح هذق الربامج للمعرفة والتعليم النوعي وفقا ملا هو  اري بج العمرل يف ملا يتطلبج ويط املؤسسات على اختالفها، ويراعى يف ذلك انف
البلدان املتقدمة من حيث الكفاءة والغرض من ذلك تكرريس سرلو  البحرث عرن املعلومرات وتقيييمهرا واسرتخدامها أحسرن اسرتخدا ، 

 .وين احمللية وال نبيةولن يتحق  ذلك إال باستغالل كافة فر  التعاون املتاحة بني اجلامعات ومراكز التك
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تسرتحود هرذق اهليئرات علرى كميرات هامرة : تفعيل ر ر ال قف التجارالة  المسالح ا  تسارالة للد لة  الجمعيات المهيية  الي ابياة .ج 
 مرن املعلومرات ووسرائل التكروين متكنهررا مرن لعرم دور فعرال يف يسررني املردوديرة والنوعيرة وإعرادة تأهيررل أفرادهرا ويضرعها دورهرا كحلقررة
أساسية يف سلة االستثمار وملقاولة يف مصم اهتما  طاليب املعلومرات االقتصرادية واال تماعيرة واجلغرافيرة، إال أنرج مرن الساسري يديرد 

 .إسرتاتيجية لتنسي  نشاط هذق اهليئات ودعم تدخالاا على املستوى القومي، اإلقليمي والعاملي
تعتررب هرذق املؤسسرات سرالح ذو حردين يتمثرل احلرد الول يف كوهنرا مؤسسرات  :تو يق شبكات البيول  الملطةاات المالياة الد لياة .ر 

مهيكلة لإلقليم عن طرير  شربكة الوكراالت الريت يوزهرا ةرا يسراعد يف التكفرل باحتيا رات اجلمهرور املتعرددة وتقيريم ا ردمات املختلفرة 
لتسويقية أما احلد الثاين فيتمثل يف قدراا على متويل مشاريع وبناء قواعد وبنو  بيانات هائلة ميكن استخدامها يف يديد اإلسرتاجتيات ا

الذكاء اإلقتصادي والشراكة فيها ودعمها ماديا المر الذي يسهل دخول أسواق  ديدة وكسم زبائن أقل مايقرال عرنهم أهنرم مرحبرون 
 .للمؤسسة

ومتابعة االستثمارات هبدف تفعيل سياسة الدولة يف  عمدت الدولة إىل إنشاء وكالة لرتقية دعم :شن اي كيئات ر م  تيمية ا طتثمار .ه 
بالوكالرة الوطنيرة لتنميرة االسرتثمار وتنحصرر مهمتهرا  3114ميدان االستثمار مسيع سابقا بوكالة دعم ومتابعة االستثمار وانطالقا من 

مي املساعدات الفعلية للمستثمرين يف  تلف يف تقييم املشاريع واختاذ قرار منه املنافع املنصو  عليها يف قانون ترقية اإلستثمارات وتقد
 .مراحل إجناز مشاريعهم اإلستثمارية
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 :خاتمة
خلصع هذق الدراسة إىل أن مواكبرة املقاوالتيرة للتغررات احلاصرلة يف  تلرف ميرادين بيئتهرا خاصرة ا ار يرة منهرا بشركل عملري لغررض 

دث بنجرراح إذا مل يكررن مسرربوق مبواكبررة معلوماتيررة باعتبررار أن املعلومررة هرري الرريت يرردث التغيررر ال ميكررن أن  رر ،التررأقلم الضررروري للبقرراء
إال أهنررا معنيررة برراالاراط يف تبررين الررذكاء اإلقتصررادي والررذي أضررحى  ، وبررالرغم مررن ودوديررة مرروارد املقاولررة وخصائصررها املتعلقررة برراحلجم

ومررع ذلررك فرران معظررم واقعهررا يف اجلزائررر ال تعررر لررج االهتمررا  الالئرر  بررج،  ،اوالتيررةعمرراد القرردرة التنافسررية يف املنظمررات وعلررى رأسررها املق
التهديرردات احمليطررة هبررا مررن كررل  انررم، وأهررم مؤشررر هلررذا االهتمررا  هررو النسرربة مررن الربرراح الرريت ختصصررها املؤسسررات هلررا مررن رغم بررال

 .النشاط
جملرال، وبرالرغم مرن اجملهرودات املبذولرة يف ذلرك إال أهنرا تبقرى غرر كرايف كما أن على الدولة اجلزائريرة أن تلعرم الردور القيرادي يف هرذا ا  

نظرا لو ود جمموعة من املعيقات الريت تقرف دون الوصرول إىل إسرتفاذة املقاوالتيرة مرن  ليرة الرذكاء اإلقتصرادي فيهرا، حيرث جيرم عليهرا 
تصررادية،  وذلررك مررن خررالل رسررم سياسررة للبحررث االهتمررا  أكثررر هبررذا اجلانررم الررذي مررن شررأنج ضررمان اسررتمرار نشرراط مؤسسررااا اإلق

والتطوير تشر  املؤسسات وتوطيد عالقتها مبراكز البحث واجلامعات، كما يكون للباحث فيها دور الريادة شرط تثمني  هودق وتزويدق 
ا الصردد، حرىت بكافة متطلبات نشاط البحث إضافة إىل االسرتفادة مرن جترار  اآلخررين مرن خرالل بررامج تعراون وعقرود شرراكة يف هرذ

 . تتمكن مؤسسااا من مواكبة التطورات التكنولو ية وحىت تتحول مستهلكة للتكنولو يا إىل منتجة هلا
ومن خالل ما سرب  ميكرن إدراج جمموعرة مرن االقرتاحرات والتوصريات والريت مرن شرأهنا أن تسراهم يف تفعيرل دور الرذكاء اإلقتصرادي يف 

 :كما يلي  النشاط املقواليت يف اجلزائر استدامة
 ؛بشكل أكرب يف النشاط املقاواليت تعزيز روح املقاولة بارساء بيانات يتية تعليمية مبتكرة وتقوية قدرات الشبا  لالاراط -
 ؛إخل.....اسية باجلامعات واملعاهدترسيخ فكرة الذكاء اإلقتصادي والتعريف هبذق اآللية من خالل تكثيف امللتقيات واليا  الدر  -
 ؛يف إطار شبكي رقمي متطور واملؤسسات اليت تبث املعلومات لألعوان االقتصاديني إنشاء املراكز -
علرررى املشررراريع التعاونيرررة ذات احملتويرررات املهمرررة يف جمرررال البحرررث ( املقررراوالت، ومراكرررز التكررروين ووحررردات البحرررث)تشرررجيع الفررراعلني  -

 والتطوير؛
 حث والتطوير واالبتكار؛خل  بيئة تكنولو ية مالئمة لتطوير مالئمة لتطوير مشاريع الب -
تعزيز الشراكة برني اجلامعرة وويطهرا السوسريو اقتصرادي مرن أ رل تثمرني نترائج البحرث العلمري خاصرة البحروث التطبيقيرة منهرا لوصرف  -

 قاطرة التنمية؛
 تكوين ويسيس مسري املؤسسات الصغرة واملتوسطة بضرورة تطبي  مناهج وأدوات الذكاء االقتصادي؛ -
واملؤمترات الريت تسراعد املؤسسرات علرى احلصرول علرى كرل  ديرد حرول موضرو  الرذكاء االقتصرادي، وتكثيرف الحبراث تنظيم الندوات  -

 وفته التخصصات اجلامعية حول املوضو ؛
تعزيررز سرربل الرردعم املرراي احلكررومي لقطررا  املؤسسررات الصررغرة واملتوسررطة مررع الرتكيررز علررى املؤسسررات املبتكرررة واملؤسسررات ذات التطررور  -

 ع؛السري
 .وتقليد التجار  النا حة يف هذا اجملال كتجربة الواليات املتحدة واليابان القتصادياإنشاء  ابر ومراكز البحث حول الذكاء  -
ضرررورة ترردخل السررلطات العامررة يف ترروفر المررن االقتصررادي ومحايررة اإلرث املعررريف للمؤسسررات االقتصررادية والدولررة علررى حررد سررواء مررن  -

 .وهذا ما يسمى مبكافحة التجسس اإلقتصادي ،املعلومات احلساسة لكال الطرفني ادفة للمساس  صوصياتالتدخالت ال نبية اهل
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