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ممخص:

لتحسين األداء وزيادة الفعالية تسعى المؤسسات لمواكبة آخر التطورات في عالم

المعمومات واالتصاالت من أجل تطبيق ذكاء األعمال في كل المستويات .وحسب
المختصين في ىذا المجال فإن ىذا المفيوم يعني االستباق في القيام بكافة األعمال
التي تمكن مؤسسة ما من اتخاذ ق اررات ذات جودة في الوقت المناسب عمى أساس
المعمومات والمعارف التي بحوزتيا.
نتناااول موعااول قاليقإلااة ايسااتراتيجية وذكاااء األعمااال ودورىمااا فااي منإلمااات األعماال
الجزائرياة مان خاالل التطاارق إلاى مفياوم ذكااء األعمااال واليقإلاة ايساتراتيجية بمختمااف
أنواعيا ااام أىميتيا ااا ودورىا ااا فا ااي التصا اادي لممنافسا ااة واكتسا اااب المزيا ااد ما اان الحص ا ا
السوقية.
توصاامت الد ارسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائم أىمياااا تيااتم منإلمااات األعمااال الجزائريااة
باذكاء األعمااال ولكاان ال تااتحكم فااي مراحمااوم وال تمتمااك الوسااائل ال الماديااة وال الب ارية
الالزمة لتطبيقوم كما توصف برامم الحكومة الجزائرية في ىذا ال أن بغير المرعية.
الكممات المفتاحيةا اليقإلة ايستراتيجيةم ذكاء األعمالم الميزة التنافسيةم منإلمات

األعمال الجزائرية.
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Summary:
To improve performance and increase effectiveness institutions
are seeking to keep up with the latest developments in the world
of information and communication for the application of
business intelligence at all levels. According to specialists in this
field, this concept means proactive in doing all the work that
enables an organization to make good decisions in a timely
manner on the basis of the information and knowledge in their
possession.
We tackle the issue of "vigilance and strategic business
intelligence and their role in the Algerian business
organizations” by addressing the concept of business
intelligence and vigilance strategy of various kinds, and their
importance in dealing with competition and gaining more
market shares.
The study obtained a set of results, including: business
organizations are interested in the Algerian intelligence
business, but do not control its stages, and do not have the
physical and human resources necessary for its application.
Concerning this issue, the Algerian programs are judged
unsatisfactory.
Key words: vigilance Strategy, Business Intelligence,
Competitive Advantage, Algerian business organizations
:مقدمة

ت يد بيئة األعمال المعاصرة جممة من التغيرات والتطورات التكنولوجية وتزايدا

رىيبا في حدة المنافسة ترافق مع تغير في أذواق ومطالب العمالءم ال يء الذي أفرز
الكثير من االعطرابات والتعقيدات واألزمات لمنإلمات األعمال التي وجدت نفسيا
معطرة لمتكيف مع ىذه األوعال بغية المحافإلة عمى موقعيا التنافسي وتطويرهم
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مما يجعميا تبحث عن طرق لمك ف عن بيئتيا وكذا عن الوسائل العرورية لتدعيم
مصادر معموماتيا وقدرتيا عمى االستحواذ عمى أكبر حص

سوقية.

يوفر ذكاء األعمال مجموعة من المعمومات الدقيقة التي تدعم وتسيل اتخاذ
الق اررالفاعل الذي يسمح بتحديد الفر

والتنبؤ باألخطار وذلك باالعتماد عمى أدوات

ووسائل لجمع المعطياتم استخراج المعمومات ومعالجتيا واالستفادة منيا في الوقت

المناسب م كما تعد اليقإلة ايستراتيجية من أىم السبل لتدعيم مصادر معموماتيا
وقدرتيا عمى تحسين تنافسيتيا .بناء عمى ما سبقم نتناول العناصر اآلتيةا
مفيوم اليقإلة ايستراتيجية وذكاء األعمال
مراحل اليقإلة ايستراتيجية

أنوال اليقإلة ايستراتيجية وأىميتيا
دراسة واقع اليقإلة ايستراتيجية وذكاء األعمال في منإلمات األعمال
الجزائرية.

أهميةةة الثحةةث :تنبااع أىميااة البحااث ماان دور اليقإلااة ايسااتراتيجية وذكاااء األعمااال فااي
تعزي ا ااز الوع ا ااعية التنافس ا ااية لمنإلم ا ااات األعم ا ااال والت ا ااي تع ا ااد الس ا اابيل الوحي ا ااد لمبق ا اااء
واالسااتمرار فااي إلاال الحاجااة الماسااة إلااى التكيااف مااع المحاايط المتغياار باسااتمرار وأمااام
الزيادة المعاطردة فاي حجام المعموماات التاي تفار

عماى المؤسساة اساتخدام الطريقاة

األنسا ااب السا ااتغالليا .ارتأينا ااا د ارسا ااة ىا ااذا الموعا ااول فا ااي بع ا ا

منإلما ااات األعما ااال

الجزائرية التي توجد بيا خاليا اليقإلة.
مشةةةةةكمة الثحةةةةةث :نح ا اااول التع ا اارف عم ا ااى ذك ا اااء األعم ا ااال ومختم ا ااف أنا ا اوال اليقإل ا ااة

ايسااتراتيجية المعتماادة ماان قباال بع ا

منإلمااات األعمااال الجزائريااة لمواجيااة المنافسااة

الحادةم ومدى مساىمتيا في تحسين الوععية التنافسية ليذه المنإلمات.
مناهج وأدوات الثحث :اعتمدنا عمى المنيم الوصفي التحميمي بغية ايحاطة بعناصر
المساااؤولين ف ااي المنإلما ااات مح اال الد ارسا ااة

الموع ااولم بايعا ااافة إلا ااى مقابم ااة بع ا ا

بايعافة إلى مراجعة المن ورات الرسمية.
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 .1مفهوم اليقظة اإلستراتيجية وذكاء األعمال:

تبحث المؤسسة باستمرار عن تحديث طرق الك ف عن بيئتيا وعن وسائل تدعيم

مصادر معموماتيا وتدعيم قدرتيا التنافسيةم كما تسعى جاىدة المتالك أكبر حصة

في السوق عمى حساب منافسييام ومن بين أىم الوسائل التي تسمح لممؤسسة بتحميل
بيئتيا الخارجية اليقإلة ايستراتيجية.
تعريف اليقإلة ايستراتيجيةا قىي عممية البحث عن المعمومة بصفة مستمرة
ومتواصمة سواء كانت ىذه المعمومة إستراتيجية أو اجتماعية أو سياسية أو عممية
وتكنولوجية أو خاصة بمحيط المؤسسة وكل ما يتواجد فيو من متغيرات وفر

وأخطارم فيي تتمثل في جمع ومعالجة وتخزين المعمومات وكل اي ارات القوية
والععيفة الصادرة عن المحيط الداخمي والخارجي لممؤسسةق
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(Dhenin et

)  Fournier, 1998وقىي أسموب منإلم في ايدارة ايستراتيجية لممؤسسةم تركز
عمى تحسين تنافسيتيا بجمع ومعالجة المعمومات ون ر المعرفة المفيدة لمتحكم في

المحيط (التيديدات والفر )م ىذا المنيم الذي يساىم في أخذ الق اررات يستعمل
وسائل معينةم يجند العمال ويركز عمى ن اط ال بكات الداخمية والخارجيةق قوىي
أيعا العممية الجماعية المستمرةم والتي يقوم بيا مجموعة من األفراد بطريقة
تطوعيةم فيتتبعون ويتعقبون المعمومة بطريقة قانونية ثم يستخدمون المعمومة المتوقعة
التي تخ

التغيرات التي من المحتمل أن تحدث في المحيط الخارجي لممؤسسةم

وذلك بيدف إن اء فر

األعمال وتقميل األخطار وعدم التأكد بصفة عامةق.

عرف قدافيد كولد وستيفان قيزق اليقإلة ايستراتيجية بأنيا قنإلام يساعد في أخذ
الق اررات بالمراقبة والتحميل لممحيط العمميم التقنيم التكنولوجي والمؤثرات االقتصادية
الحاعرة والمستقبمية اللتقاط التيديدات والفر

التطوريةم حيث تركز اليقإلة

ايستراتيجية عمى المعمومة التي ليا صفة إستراتيجية أو عمى الق اررات الميمةق .إذن
فاليقإلة ايستراتيجية ىي تمك العمميات التي تيتم بالمراقبة المستمرة لمبيئة التنافسيةم
بحيث تتم متابعة كل التغيرات في محيط المؤسسةم وتعتبر اليقإلة في كل المجاالت
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أساسا لذكاء األعمال .فاليقإلة ايستراتيجية تيتم في معمونيا برصد محيط
المؤسسة بطريقة قانونية (المحيط التنافسيم التكنولوجيم التجاريم القانونيم...إلخ)م
وىي عممية منإلمة ومستمرة ومتكررة بغر

البقاء عمى عمم بكل المستجدات في

القطال الذي تن ط فيو المؤسسةم وتنتيي ىذه العممية بتحصيل وتحميل ون ر
المعموماتم أما ذكاء األعمال فيتعمن إعافة إلى ما سبق القيام بترجمة ىذه

المعمومات كمؤ رات التخاذ الق اررات ايستراتيجية بما يخدم أىداف المؤسسة.

ييدف ذكاء األعمال إلى التحسين من عممية اتخاذ القرار االستراتيجي لممسيرين
بالسماح ليم باستغالل مختمف مصادر المعمومات ب كل أكثر فعالية لمحصول عمى
معرفة أفعل لممن أة ولمحيطيا التنافسيم يرتكز ذكاء األعمال عمى اليقإلة

ايستراتيجيةم تكنولوجيات المعمومةم ايحصائيات والمسح لموصول لمصادر خارجية
وداخمية لممعطياتم ثم تحميميا ينتاج معمومة تسمح باا
التوجيو نحو اتخاذ القرار االستراتيجيم
توجيو المسيرين نحو األىداف الم تركة المحددة بدقةم
تخفي

الوقت المخص

التخاذ القرارم

تسييل الوصول لممعمومات بسيولةم

تقديم حوصمة عن المؤ رات المفتاحية في الوقت المناسب وبال كل
المناسب.
إذن فيو فن تحويل المعطيات إلى معمومات بيدف اتخاذ القرار .اليدف ليس

تراكم المعطيات وانما استعماليا ينتاج المعمومة ولتنوير متخذي القرار نحو اتخاذ
أفعل الق اررات.
كانت المؤسسات في السابق تتوفر عمى أرمادة من المحممين يقعون  %08من
الوقت لجمع المعمومات و %08لتحميميام يسعى ذكاء األعمال لعكس اآلية وجعميم

يقعون  %08من وقتيم في جمع المعمومة و %08في تحميميا والى تبسيط عممية
إدارة المعمومة لتوعيح وتسريع عممية اتخاذ القرار.
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ال بد من معرفة الزبائن واحتياجاتيم ب كل أفعل حتى نتمكن من االستجابة ليا
وتوفير خدمات متميزةم إن تحصيل المعمومات العرورية ينتاج سمع من أنيا أن
تستجيب لمتطمبات الزبائن قبل المنافسةم تسمح لممؤسسة بزيادة قدرتيا التنافسية من
خالل ذكاء األعمالم وبالتالي تصبح المؤسسة سابقة لمنافسييا.
كما عرف ذكاء األعمال عمى أنو قعممية منيجية لدعم عممية اتخاذ الق اررات

القانونية و األخالقية بالمعمومات المجمعة عن الزبائنم المنافسينم التكنولوجيةم و

بصورة أعم عمى كل البيئة االقتصادية لممؤسسةق.(Boudjemaa, 2008) 2

خالصة لما سبق فإن ذكاء األعمال ىو مجمول األن طة المنسقة المتعمقة
بالبحث عن المعمومة المفيدة لمفاعمين االقتصاديين ومعالجتيا وتوزيعيا قصد
استغالليام ويتم القيام بيذه األن طة قانونيا مع توفير كل العمانات الالزمة لحماية

تراث المؤسسة وفي إلل أفعل إلروف الجودة واآلجال والتكمفة.
 .2مراحل اليقظة اإلستراتيجية:

تمعب اليقإلة ايستراتيجية دو ار ميما في المؤسسة حيث تسمح بتجديد الفر م

االستجابة السريعة لواقع األعمالم تعإليم المنفعة في كل عمميات المؤسسةم وال يتأتى
ذلك إال بإتبال مجموعة من المراحل المتكاممة التي ال بد أن تنجز بميارة عالية
ومنيجية دقيقةم وتتمثل فيا

جمع المعمومات من مختمف المصادرم
المعالجة من خالل الفرز والتحميل والتقييمم
ن ر المعمومات لتساىم في خمق قيمة معافة من خالل إيصاليا في الوقت
المناسب وبال كل المناسب بغية استعماليا في اتخاذ القرار.

تجدر اي ارة إلى أن ن ر المعمومة يعتبر خطوة أساسية لذكاء األعمال ألنيا
تسا عد في عممية اتخاذ القرار دون أن ننسى عممية التغذية العكسية التي تقيم اآلثار
الناجمة عن الق اررات المتخذة.
 .3أنواع اليقظة اإلستراتيجية:
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تنقسم اليقإلة ايستراتيجية عموما إلى األنوال اآلتيةا
 1-3اليقظة التجارية :تيتم اليقإلة التجارية بالبحث عن المعمومات الخاصة بسوق
المؤسسة ومعالجتيا ون رىام وتتعمق باا
تطور سوق المؤسسةم
سموك مستيمكييام
محاور اتصال منافسييام
التنبؤ بتغير أذواق المستيمكين وتطور رغباتيمم

تطور استراتيجيات الموزعين.
تسمح اليقإلة التجارية باا
اكت اف أسواق جديدةم

اقتراح منتجات جديدة لمعمالءم

تتبع تطور وعر

المنتجات الجديدة في السوق.

 2-3اليقظة التنافسية :تيتم اليقإلة التنافسية بالبحث عن المعمومات الخاصة

بالمنافسين المبا رين وغير المبا رينم الحاليين والمحتممين ومعالجتيا ون رىام

وتتعمق بمراقبةا

استراتيجياتيمم
سياساتيم السعريةم
منتجاتيم وخدماتيم الجديدةم

نتائجيم الماليةم

سياساتيم الت غيميةم
عمالئيمم عقودىم الجديدةم راكاتيم وتحالفاتيمم
إليور منافسين جدد.
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تيدف اليقإلة التنافسية إلى معرفة استراتيجياتم أىداف وق اررات المنافسين

وأدائيم الحالي .(Pate Yron, 1994) 3كما تسمح بوعع استراتيجيات تجارية أكثر
فعالية والتعرف عمى المنافسين األكثر تيديدا.
 3-3اليقظة التكنولوجية :ت ير اليقإلة التكنولوجية إلى الجيود المبذولة من طرف
المؤسسة والوسائل المسخرة وايجراءات المتخذة بيدف الك ف عن كل التطورات

والمستجدات الحاصمة في الميادين التقنية والتكنولوجية والتي تيم المؤسسة حاليا أو

التي تحكميا مستقبال. (PATE YRON, 1994) 4
تتمثل اليقإلة التكنولوجية عمى العموم فيا

براءات االخترال وتطور المعاييرم
تطور التكنولوجيات وعمميات التصنيعم
البحث األساسي والمقاالت والتقارير العممية.
 4-3اليقظة الثيئية :وىي المراقبة والتيقإل لمتطورات التي تؤثر في ن اط المؤسسة
وتخ

ما تبقى من عناصر بيئة المؤسسة التي لم تؤخذ بعين االعتبار في األنوال

السابقةا االجتماعيةم القانونيةم السياسيةم الجيوسياسيةم الثقافية(Lesca et 5
)Schuller, 1995تسمح اليقإلة البيئية باا

 تحديد ومراقبة الإلواىر االجتماعية المرتبطة باألداء في المؤسسة (الصراعاتاالجتماعيةم الدينية والعرقيةم االحتجاجاتم)...
 -توفير مناخ اجتماعي سميم يساىم في جعل المبادالت جيدة بين أفراد الجماعة

وسيولة معالجة الم اكل الداخمية.(Picard, 1991) 6

مما سبقم نستنتم أن اليقإلة ايستراتيجية وذكاء األعمال يسمحان بتحقيق جممة
من الم ازيا منياا
تقييم وععية المؤسسة مقارنة بمثيالتيام

التقميل من وععيات عدم اليقين في اتخاذ القرارم
االستفادة من الفر

لمحصول عمى حص
8

سوقية أكبرم

ايبدال وخمق مزايا تنافسيةم
التنبؤ بتطورات المنافسةم السوق والبيئةم
المحافإلة عمى بقاء واستم اررية المؤسسة في سوق تنافسي.
 -4دراسة واقع اليقظة اإلستراتيجية وذكاء األعمال في المنظمات الجزائرية

 1-4واقع اليقظة اإلستراتيجية وذكاء األعمال :سجمت الجزائر تأخ ار كبي ار في مجال
ذكاء األعمال مقارنة بدول الجوارم إذ ت ير ايحصائيات الحالية لو ازرة الصناعةم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار إلى أن  %02فقط من المؤسسات
تتوفر عمى أجيزة إعالم آلي ناجعة و %53تتوفر عمى موقع إنترنت خا

بيام

كما أن  %32تفتقر لنإلام محاسباتي مناسب.

وبالنإلر إلى األىمية الكبيرة التي يكتسبيا ذكاء األعمال عالميام رعت السمطات

العمومية ممثمة في و ازرة الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار
بالتعاون مع مكاتب االست ارة الوطنية واألجنبية في إن اء خاليا لميقإلة في بع
منإلمات األعمالم بداية بإن اء بنك معمومات يوعع تحت تصرف المؤسسات
االقتصادية وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الو ازرية ومؤسسات وىيئات الدولةم

إعافة إلى توقيع اتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل وجامعة باتنة والغرفة الوطنية

لمصناعة والتجارة من أجل تقديم تكوين عالي في ذكاء األعمال يطارات المؤسسات.
وقد تم التوقيع نياية العام الماعي عمى اتفاقيات بين الو ازرة وعدد من المؤسسات
العمومية من أجل مساعدتيا عمى التزود بخاليا يقإلةم تسمح ليا بالجمع واالستغالل

العقالني لممعمومة االقتصاديةم من خالل مساعدة تقنية لتمك المؤسسات بيدف
دخول عالم ذكاء األعمال .وتتمثل ىذه المساعدة في تطوير نإلاميا الخا

بجمع

واستغالل المعمومات المتعمقة بمؤ رات األسواق الوطنية والدوليةم السيما ن اطات
المؤسسات المنافسة .تقوم كل واحدة بت كيل خمية عمى مستواىا بما يناسب

خصوصيتيا ومتطمباتيام بحيث تن ط ىذه المؤسسات في قطاعات مختمفة.
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أن ذكاء األعمال قد حإلي بعناية واىتمام كبيرين من طرف
وتجدر اي ارة إلى َ
السمطات العمومية منذ فترة مخاصة مع احتدام المنافسة في إطار العولمة وتأثيراتيا
المتوقعةم كما َكل دوره ايستراتيجي في تنافسية المؤسسات االقتصادية الجزائرية
موعول دراسات ومؤتمرات كثيرة.
تم تعريف ىذا الن اط في اجتمال مجمس
ففي إطار التطوير الصناعي َ
الحكومة بتاريخ  0224/50/02وكذا تحديد أىدافوم فقد اعتبر بأنو الن اط الذي
يعنى بجمعم تحميل ومعالجة ون ر المعمومة ذات الصمة والتي تساىم في إنتاج
المعارف العرورية التخاذ القرار وتسيير المؤسسات التي تكون النسيم الصناعي
الوطني .كما تعتبر مسعى لمتوقع وتصور م اريع مستقبمية تقوم عمى العالقات التي

تربط بين بكات المؤسسات والمتعاممين االقتصاديين.

وىكذا ينطوي ذكاء األعمال عمى جانب ىام من ايستراتيجية الوطنية الصناعية

التي ترمي إلى تحقيق أربعة أىداف ىامة تتمثل فيما يمي: 7

 ن ر ثقافة ذكاء األعمال التي تطمح إلى تطوير السموكات الفردية والجماعيةلمفاعمين االقتصاديين العموميين والخوا

االختصاصات.

في إطار رؤية جماعية ومتعددة

 -عمان تعاون بين القطال العمومي والقطال الخا

وتطوير نإلرة جديدة

لعالقاتيما القائمة عمى الثقة المتبادلة العرورية لتطوير الصناعة الوطنية .
 -ترقية التنمية وعمان أمن األمالك التكنولوجية والصناعية الوطنية من خالل

وعع ترتيبات لمرصد قادرة عمى مواجية رىانات انفتاح السوق الوطنية لممنافسة
والحد من الممارسات غير النزيية لممنافسين .
 تطوير الوإليفة ايست رافية من خالل التنسيق بين الييئات العمومية والمؤسساتوالجامعات مراكز البحث والفاعمين االقتصاديين من أجل عبط التطور وتحديد

األعمالم ايستراتيجية التي يجب القيام بيا عمى المديين المتوسط والطويل في مجال
الصناعة الوطنية.
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إن ذكاء األعمال باعتباره أداة إستراتيجية لمتحكم في المعمومة ومعرفة المحيط
الجيواقتصادي ت كل ايطار المفعل لرصد التطورات المسجمة عمى مستوى سوق
التنافسية وتسمح لممؤسسة والمتعاممين االقتصاديين باكتساب قدرات عمى التفاعل
والتكيف واتخاذ القرار لمواجية تحديات المحيط الذي ي يد تحوال دائما.
وعمن ىذا المنإلور فإن دور الدولة يتمثل في تنفيذ سياسة وطنية لذكاء األعمال

من أنيا أن توفر لممؤسسة الوسائل التي تمكنيا من التزود بأدوات الرصد ايعالمي
أوال (تحميل وتمخي

المعمومات والدراسات ايست رافية والتقنية-العممية )...ثم

بأدوات استغالل المعمومات وتأمين أنإلمة ايعالم وان اء خاليا أزمة واستراتيجيات
النفوذ والموبيات وغيرىا من األدوات.

ومن جية أخرى تحتل الموارد الب رية مكانة ىامة عمن إستراتيجية التنمية

وت كل المحور األساسي لمنإلام اينتاجي االقتصادي والصناعيم ذلك فإن عرورة
التكيف مع التحوالت االقتصادية والتكنولوجية االجتماعية والثقافية الناتجة عن إلاىرة
العولمة ىي في صميم ان غاالت السمطات العمومية أعاف بيان مجمس الحكومة .
ييدف البرنامم إلى ن ر ثقافة ذكاء األعمالم وىذا يعني أن ىذا الن اط جديد في

ليحول إلى عادة ي ارك فييا جميع
الجزائر يتطمب الكثير من العمل التوعوي
َ
األطرافم أساس ىذا العمل ىو توفر رأس مال ب ري متخص .
ىذام وكما سبق ذكره فقد تم تنإليم عدة مؤتمرات عممية نذكر منيا عمى سبيل
المثال الممتقى الدولي حول حكامة المؤسسات والذكاء االقتصادي الذي نإلم بين 52

و 54جوان من عام  0226من طرف جامعة التكوين المتواصل والذي كرس لمسألة
تحسين الحكامة من خالل ذكاء األعمال.
دائما وفي نفس السياقم تم تأسيس مديرية لمذكاء االقتصادي بالو ازرة سنة
0226م عكفت منذ إن ائيا عمى تنإليم عدة ممتقيات وتكوينات سمحت لمديري
المؤسسات باستيعاب أىمية ذكاء األعمال الذي يسمح بتقمي
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التكاليف واستباق

األخطارم وتواصل ىذه المديرية تنإليم تكوينات

يرية مجانية بيدف تعميم ىذا

الن اط.
كما قامت و ازرة الصناعةم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار
بإعداد دليل لذكاء األعمال اركت في إعداده مؤسسات عمومية وخاصة وستقوم
قريبا بدراسات من أنيا أن تساىم في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية وأول ىذه

الدراسات ستكون تحقيق ميداني حول الطرق المستخدمة من قبل المؤسسات
الجزائرية لجمع وتحميل واستغالل المعمومات العرورية التخاذ القرار .كما أنيا ال
تزال تقوم بتكوين يري مجاني من أجل ن ر ذكاء األعمال.
وبغر

الوقوف عمى واقع ذكاء األعمال في منإلمات األعمال الجزائرية ارتأينا

إجراء الدراسة الميدانية في مجموعة من منإلمات األعمال التي توجد بيا خاليا
اليقإلة وتمارس ذكاء األعمال .اليدف من ىذه الدراسة ىو تحديد ممارسات ذكاء
األعمال واليقإلة ايستراتيجية في منإلمات األعمال الجزائرية .فمقد بذلت الحكومة
مجيودات لخمق خاليا اليقإلة في المؤسسات االقتصادية ولكن لكل واحدة
خصوصياتيام نقاط قوتيا وععفيا في تطبيق مبادئ ذكاء األعمال كما تسعى كل

منإلمة إلى التقرب من الييكل األمثل لذكاء األعمال ولتطوير ممارسات إبداعية
أحيانا.
ال تسعى ىذه الدراسة أن تكون ممثمة إحصائيام ىدفيا األساسي واألولي ىو
تحميل عمميات ذكاء األعمالم ممت الدراسة مجموعة من المؤسسات التي بدأت

تمارس ذكاء األعمال واليقإلة ايستراتيجية وتمتمك قنإلام لميقإلةقم نسعى لإلجابة عن
ىذه التساؤالتا
ما ىي األىمية المعطاة لميقإلة داخل المؤسسات؟
ما ىي مكانة ىذا النإلام داخل المؤسسة؟

كيف تتم ت عبئة الموارد الب رية لت غيل اليقإلة؟ (إدماج الموارد الب ريةم
التكوينم التحسينم)...؟
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كيف تتم ىيكمة وتنإليم ىذه الوإليفة؟ تحديد األىداف ومواعيع اليقإلة؟
كيف يتم استخراج المعمومة المفيدة من بين كم معتبر من المعمومات
العرورية؟ تحديد مصادر المعمومة المستعممة من طرف المؤسسة؟
كيف يتم استغالل وانعكاس ىذه المعمومة المجمعة ب كل فعال؟ (وسائل
المعالجةم التحميل والتحقق من صحة المعمومة)

كيف يتم تخزين المعمومات المتحصل عمييا؟
كيف يتم تقييم نإلام اليقإلة داخل المؤسسة؟

 2-4محاور االستمارة :من أجل ايجابة عن ىذه التساؤالت وبغية التعرف عمى
واقع ذكاء األعمال في منإلمات األعمال الجزائرية تم إعداد استمارة بأربعة محاورا

أوالا التعرف عمى المؤسسة و الن اط الممارس بيا
ثانياا تقديم نإلام اليقإلة المستعمل في المؤسسة
وصف نإلام اليقإلة في المؤسسة.

مدى مساندة ايدارة لنإلام اليقإلة.
مدى اندماج اليد العاممة في ىذا النإلام.
ثالثاا تقديم عممية (سيرورة) اليقإلةا
مساندة السمم اليرمي كيفية تحديد االحتياجات.

كيفية تجميع المعمومات.

كيفية استعمال النإلم الخبيرة في عممية المعالجة.
كيفية ن ر المعمومات والييئات التي توصل ليا المعمومات.
كيفية تخزين المعمومات.

رابعاا االرتباط بين قاحتياجات اليقإلةق وقنإلام اليقإلةق
توفر المؤسسة عمى مؤ رات تقييم اليقإلة.
استجابة اليقإلة الحتياجات المؤسسة كما ىي مطبقة.
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اتصمنا بع رين مؤسسة تمتمك خاليا اليقإلة تحصمنا عمى أجوبة من خمسة منيا
فقط تن ط في القطال الصناعي أما البقية فامتنعت نإل ار لكونيا ال تمتمك نإلاما
مييكال لميقإلة أو ألسباب سريةم فتمت مقابمة مسؤولي ىذه المؤسسات لمحصول
عمى أجوبة.
وتجدر اي ارة إلى أن المؤسسات التي تمت دراستيا كبيرة الحجم تنتمي إلى

الصناعة الصيدالنية و االتصاالت والصناعة الكيرومنزلية والصناعة البتروكيماوية
وايلكترونية بايعافة إلى المركبات الصناعية.
 -5نتائج الدراسة:
يمكننا استع ار

أىم نتائم الدراسة بعد تحميل االستمارة كما يميا

 أصل خاليا اليقظة :من خالل ىذه الدراسة نستنتم أن ذكاء األعمال ىو إلاىرةجد حديثة وجدت في سنوات 0888م فرعت عمى المؤسسات في أغمب األحيانم

من خالل تغير المحيط االقتصاديم السياسي الوطني والعالمي وعرورة البقاء
واالستدامة.
 أهداف خمية اليقظة :تتمثل أىم أىداف خاليا اليقإلة داخل المؤسسات المدروسةامراقبة المنافسةم

مرقبة المحيط التكنولوجيم
ا
مراقبة الموردين والزبائنم

تحقيق يقإلة آمنة.
 -الهيكل التنظيمي لميقظة :بينت الدراسة أن كل المؤسسات المدروسة ليا نإلام

مراقبة رسمي.

 -االرتثاط التسمسمي :بينت الدراسة أن االرتباط التسمسمي لوحدة المراقبة يختمف من

مؤسسة ألخرىم فيي تابعة لمديرية التسويق في ثالث منإلماتم لمديرية ايستراتيجية
في منإلمة واحدة ولمديرية البحث والنمو وفي المنإلمة األخيرة.
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 الميزانية المخصصة لميقظة :تقر ثالث منإلمات بأن ليس ليا ميزانية لميقإلة أماالمنإلمتين المتبقيتين ليما ميزانية لم يفصح عنيا.

 -مشاركة المديرية في اليقظة :ت ارك المديرية ب كل قوي في اليقإلة في كل

المنإلماتم تإلير ىذه الم اركة في خمق خمية أو وإليفة اليقإلة وفي تقديم الموارد
المالية العرورية لت غيميا.
 -مشاركة األفراد :م اركة ايطارات وقوة البيع قوية جدا في أربع منإلماتم ثالث

منإلمات تكون عماليا في ذكاء األعمالم كما يتم تحسيس رجال البيع والمعنيين
مبا رة باليقإلة من خالل جمسات عمل أو بطريقة رسمية.

 الهياكل :تمتمك ثالث منإلمات وحدة مركزية مكمفة بالمراقبة (مركزة اليقإلة) أماالبقية فميا ن اط مراقبة غير مركزي عمى مستوى دوائر وإليفيةم الالمركزية ىذه أدت
إلى ععف العالقات وقمة التنسيق بين مختمف الوحدات الموجودة.
 -كشف االحتياجات :تقوم المنإلمات الخمس بمراقبة اممة ودائمة لمحيطيام أما

مؤسسة اتصاالت الجزائر فتقوم بمراقبة مستيدفة لتحديد الفاعمين الذين يجب
مراقبتيمم كما يتم ك ف االحتياجات في كل المؤسسات من طرف المسؤول عن خمية
اليقإلة وناد ار ما يتم من طرف ايدارة.
 -جمع المعمومات :تستعمل كل المؤسسات مصادر رسمية وغير رسميةم الرسمية

تتمثل في االنترنتم الصحافة والمجالت المتخصصة (عممية وتقنية) .أما قواعد

البيانات والبراءات وىي مصادر ميمة لممعمومة ىي أقل استخدامام تستخدم منإلمة

واحدة فقط قواعد البيانات المجانية واثنتان تستعينان بخدمات منإلمات متخصصة
لجمع المعمومة العممية والتقنية .المصادر غير الرسمية األكثر استعماال ىيا
المنافسةم المعار

والصالونات والممتقياتم أما الموردون والجمعيات المينية فيي

أقل استعماال.
 -معالجة المعمومات :تإلير الدراسة أن المؤسسات ال تستعمل الطرق واألدوات

العممية لتحميل وترجمة المعمومات الخام المجمعة (ماعدا مؤسسة اتصاالت الجزائر
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التي تمجأ إلى التنبؤ لحساب حصتيا السوقية) في أغمبية المؤسسات تتم معالجة
البيانات من طرف مسؤول اليقإلةم المجوء إلى الذكاء الجماعي لخمق اليقإلة ععيف
جدا.
 -نشر المعمومات :طرق الن ر المستعممة من طرف المؤسسات ىي البريد

االلكترونيم األنترانتم الوثائق (تقارير ومجالت) .إن استعمال األنترانت يسمح بن ر
المعمومات لمجميع وبطريقة آمنة توجو المعمومة المعالجة في أغمب األحيان إلى
المديرية العامة في كل تقارير أو تحذيرات.
 -تخزين المعمومات :تستعمل العديد من األدوات لمتخزين منيا الورقية وااللكترونيةم

ىناك ىيمنة الستعمال األدوات االلكترونية في كل المنإلمات المدروسةم تستخدم
قواعد البيانات الداخمية من طرف مؤسسة واحدة .تطرقت مؤسسة واحدة لم كل
حماية المعمومةم مما يدل عمى أن ىذا األمر ال يحوز أىمية كبرى في عممية
المراقبة .كما أن ال بكات الخارجية والداخمية (قوة البيعم

بكة الخبراءم

بكة

الوكاالتم بكة االتصاالت الخارجية والمساعدين الداخميين) تستعمل ب كل واسع
لجمع المعمومات غير الرسمية.
 مؤشرات تقييم نشاط اليقظة :وععت مؤسسة واحدة مؤ رات لتقييم ن اط اليقإلةمأما البقية فيحاولون قياس التغذية المرتدة لممستعممين.

 -اال رتثاط ثين االحتياجات ونظام اليقظة :ال يستجيب نإلام اليقإلة ب كمو الحالي

الحتياجات المنإلماتم في ثالث منإلماتم مما يستوجب إعادة ىيكمتو لجعل النإلام
أكثر فعالية.

 استعمال الطرق المناسثة لتحميل ومعالجة المعمومة :إن استعمال طرق التحميلالمناسبة يبدو عروريا لمعالجة المعمومة الخام المجمعةم حيث يتم المجوء إلى العديد
من

الميادين

مثلا

االحتماالتم

التحميل

االستراتيجيم

التحميل

التكنولوجيم...الستعمال أفعل لممعمومة .من العروري استغالل طرق متنوعة
لمعالجة ىذه المعمومات.
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 -6التوصيات:

بعد الدراسة الميدانية المنجزة في المنإلمات الخمسم وبناء عمى النتائم المتوصل

إلييام فإننا نوصي بما يميا
 -إشراك المديرية العامة :أإليرت الدراسة أن خاليا ذكاء األعمال واليقإلة ال تتبع

مبا رة لممديرية العامة في كل المنإلمات المدروسةم وال تساىم في ك ف االحتياجات
لممعمومةم ولعمان يقإلة فعالة يجب أن ت ترك المديرية العامة في تحديد أىداف
المراقبة وأن ت ارك بفعالية في ذكاء األعمالم انسحابيا يمكن أن يؤدي إلى حبط
معنويات األفراد العاممين في اليقإلة.
 -تخصيص ميزانية لذكاء األعمال :الحصول عمى ميزانية عالية ليس لوحده عامال

لفعالية ذكاء األعمال في نفس االتجاهم فإن نق

ايمكانيات المالية ال ي كل عائقا

لن اطات المراقبة...يمكن أن تتكون ميزانية ذكاء األعمال من ثالثة عناصرا

الوسائل الب رية (العاممين)م الوسائل التقنية (وسائل ايعالم اآلليم برمجياتم)...

والوثائق (مجالتم دراساتم أبحاثم)...
 -تكوين األفراد :لتحفيز العاممين ولعمان مراقبة فعالةم يجب إذن تنإليم تكوين

وبرمجة حص

تحسيسية تدور حول دور ذكاء األعمال في المؤسسةم كما أن

التكوين يمكن أن يخ

التقنيات الحديثة لمبحث عن المعمومة ومعالجتيا.

 -المعالجة الجماعية لممعمومة :عادة ما تكون المعمومة المجمعة مجزأة وغير

أكيدةم تسمح المعالجة الجماعية بتخفي

مفعول التحيز الفردي.

 -استعمال قواعد الثيانات :بالرغم من تعقدىام يجب أن تستعمل المؤسسات قواعد

البيانات الداخمية ألنيا تسمح بتخزين المعمومة وتسييل البحث بواسطة الكممات

المفتاحية.
 -استعمال األنترانت :ال بد أن تن ر المؤسسات المعمومة لممستعممين المحتممين

باستعمال األنترانت وىو بكة إعالم آلي تعمن انسياب المعمومة بكل أمان ون رىا
الواسع عمى العاممين.
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لقد حاولنا دراسة وتحديد ممارسات بع

المؤسسات الجزائرية لذكاء األعمال

واليقإلة ايستراتيجيةم ألجل ذلك قمنا بدراسة ميدانية في عدد من المؤسساتم ممت
ىذه الدراسة مؤسسات ت ترك في كونيا ليا خاليا أو أنإلمة لميقإلة أو ذكاء األعمال.
سمحت لنا ىذه الدراسة بفيم حقيقة وواقع نيم اليقإلة أو ذكاء األعمال في
المؤسسات الجزائرية.

كما أوعحت ىذه الدراسة الصعوبات التي يجب تجاوزىا خاصة فيما يتعمق

بوإلائف ذكاء األعمالم فالمؤسسات ال تفعل في كثير من األحيان بين كونيا
تمارس اليقإلة أم ذكاء األعمالم إذن بينت ىذه الدراسة أن المؤسسات الجزائرية
واعية بأىمية ذكاء األعمال لمراقبة المحيطم ولكن القمة ترى أنو عروري التخاذ
الق اررات ايستراتيجيةم ىذه الدراسة سمطت العوء عمى جانب نإلري حول مفيوم
ذكاء األعمال واليقإلة ايستراتيجية العرورية لحل الم اكل ايستراتيجيةم وتعم
مجمول المراحل انطالقا من تحديد االحتياجات من المعمومة إلى ن ر المعمومات
المفيدة التخاذ القرار.
إال أن ىذه الدراسة ت وبيا عدة حدودا

 ال تتوفر عمى معطيات إحصائية وأرقام دقيقة حول حقيقة اليقإلة أو ذكاء األعمالفي المؤسسات الجزائريةم مما صعب عمينا اختيار وانتقاء المؤسسات.
 اختيار المؤسسات لم يتم عمى أساس عممي باستعمال الطرق االحتماليةم وانماكان االنتقاء عمى أساس العالقات ال خصيةم ثم عمى أساس البحث عن المؤسسات

التي توجد بيا خاليا اليقإلةم

 ال تمثل ىذه المؤسسات المجتمعم فالقطاعات ليست كميا ممثمة في ىذهالمؤسسات المدروسةم
 ىناك خمط في ىذه المؤسسات بين مفيومي اليقإلة وذكاء األعمالم فكممة قاليقإلةقمستعممة ب كل أوسع من الذكاءم وعدم التفرقة بين المفيومين في ىذه المؤسساتم

مع أن مفيوم ذكاء األعمال أ مل من مفيوم اليقإلة ويعم ىذا المفيوم .ففي ذكاء
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األعمال نجد وإلائف أخرى إعافة إلى اليقإلة وىيا االستباقم التنسيقم الحماية أو
الوقاية.
 يعد ذكاء األعمال أحد الركائز العرورية الستجابة منإلمات األعمال الجزائريةنإل ار لمتحوالت الدولية الكبيرة والتطورات المتسارعة التي أممتيا العولمة وانفتاح
السوق .فالعديد من ىذه المنإلمات فقدت حصصيا في السوق بسبب عدم قدرتيا

عمى مسايرة التطوراتم والسبب في ذلك ىو غياب ثقافة جمع ومعالجة المعمومات

التي تمكنيا من التطور .ويمكن ذكر بع

العراقيل التي تقف أمام إرساء ذكاء

األعمال في الج ازئر فيما يميا عدم ال عور باألىمية وعدم اىتمام المنإلمات بيذا
العامل المحوري في التنمية والتطور االقتصاديم ععف التكوينم ىجرة األدمغة إلى

الخارج.

االقتراحات:

إن االقتصاد الذي ال يستيدف األسواق الخارجية محكوم عميو بالف لم فذكاء

األعمال ميم عمى مستوى التصدير واالكتفاء الذاتي إذ أنو مفتاحا لمتنافسية وعنص ار
أساسيا لألمن االقتصادي .يواجو االقتصاد الجزائري رىانات كثيرة من بينيا التصدير

خارج المحروقات .8ىذا التوجو لن يتأتى إال من خالل التحكم في المعمومة
ايستراتيجية لمتقميل من المخاطرم وبالتالي تفادي اتخاذ ق اررات ع وائية في جميع

مما سيساعد ال محالة في عمان الموقع السوقي
القطاعات بفعل رؤية أوعح َ
والتصدي لممنافسة .وعميو نقترح ما يميا
 -عرورة المرور بمرحمة التحسيس ينجاح ذكاء األعمال قبل الخو

في سياسة

تكوينية نوعيةم

 نجاح ذكاء األعمال ينبغي أن يكون محل سياسة عموميةم فيو يستدعي عمالصارما ت رف عميو الدولة بجميع مؤسساتيا من خالل االستميام بالتجارب الدولية

الناجحة .ىذا يعني أنو يجب أن تقوم الدولة بدور أساسي في رسم معالم سياسة
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عمومية لذكاء األعمالم تقودىا و ت رف عمى تنفيذىا من أجل حماية المصالح
االقتصادية الوطنيةم
 العمل عمى إن اء خاليا لميقإلة ايستراتيجية تكون مجيزة بالحد األدنى منايمكانيات الب رية والمادية العروريةم
 -تغيير الدىنيات التي تحبذ احتكار المعمومةم ال يء الذي ال يخدم المنإلمةم

فاليقإلة والذكاء يفرعان ثقافة جديدة ىي ثقافة العمل الجماعي ألنيا مسؤولية الجميع

ك َل من موقعوم
 يجب أن تتصف منإلمات األعمال بالمرونة وردات الفعل السريعة في عالم تقمفيو الزمن وكثرت فيو القيود القانونيةم

 ايبدال الدائم عرورة تسمح بالتكيف بسرعة مع محيط متقمب يتسم بانت ارالمنافسين وامكانية منافستيم في السوق المحمي من أي مكان في المعمورة.
خاتمة:

نحن في حرب اقتصادية إذ يتم أخذ إطاراتنا من طرف المؤسسات األجنبية

النا طة بالجزائرم فقد ك فت و ازرة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية
االستثمار عن إفالس ما يقارب  5222مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا نتيجة غياب
عنصر التنإليم وسوء التسيير إلى جانب منافسة المنتجات األجنبية المستوردة

بأسعار معقولةم لذلك قامت الو ازرة باعتماد  72مكتب دراسات لمرافقة المؤسسات
بغية حماية االقتصاد الوطني من تيديدات األزمة المالية إذ ال بد من اعتماد ذكاء
األعمال لمتحكم في السياسات التسويقية.
إن الزيادة المعطردة لكمية المعمومات تخمق فرصا لكنيا في نفس الوقت تزيد

من عدم اليقين (المخاطر)م فعمى المؤسسة البحث عن وسائل جديدة لمواجية
تحديات العصر الذي يتميز أساسا بعدم استقرار المحيط أي الحصول عمى المعمومة
المناسبة في الوقت المناسبم معالجتيا واالستفادة منيا ثم ترجمتيا في كل قرار من
أنو زيادة التنافسية.
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في إلروف المحيط المعقدم ال يعمن عمل المؤسسة دون معمومة فيي بمثابة
الوقود لممحركم فالمؤسسة كنإلام مفتوح ال بد أن تكون قادرة عمى التعرف عمى ما
يحيط بيا وأن تفيم أيعا ىذا المحيط قبل أن تتخذ أي قرارم في ىذا المحيط
التنافسي المتميز بالتقمب ال ديد والمعقد والذي يجعل من عممية التنبؤ عممية صعبة
ومعقدة ومن عممية المراقبة أكثر من عرورية .أما عمميات جمع المعمومات ال بد أن

تكون منإلمة وآلية كما أن عممية مراقبة المحيط ال بد وأن تكون مستمرة .دون ذكاء
األعمال يمكن أن تفوت المؤسسة فرصا إستراتيجية كما يمكن أن تتعر

ألخطار

كبيرةم كما أن المعطيات ايستراتيجية لممؤسسة يمكن أن تتسرب وخاصة تمك
المتعمقة بالق اررات ايستراتيجية.

حاولنا التعرف عمى مكانة منإلمات األعمال الجزائرية فيما يتعمق بتطبيق ذكاء

األعمالم وذلك من خالل الدراسة الميدانية .النتائم المتحصل عمييا تثبت أن ىذه
األخيرة لم تصل إلى مستوى المتوسط في التحكم في ذكاء األعمالم وىو ما عبر
عنو المسؤولون عن ذكاء األعمال في ىذه المنإلمات عندما سألناىم عن الموعولم
وما يؤكد عميو المست ارون ب أن برامم الحكومة الجزائرية غير المرعية والتي
تتطمب مقاربة أكثر فعاليةم بينت األجوبة أيعا اىتماما كبي ار بيذا الن اط من طرف

ىذه المنإلماتم وأن ذكاء األعمال ييم كل المنإلمة وليس مصمحة أو مديرية بذاتيا.
سمحت ىذه النتائم بإإليار قمة فعالية أغمب مكونات ذكاء األعمال (ما عدا
المعالجة) خاصة فيما يتعمق بمراحل جمع وتخزين المعمومةم فالسياسات والوسائل
المخصصة ليذه الميام تبقى تقميدية وتتطمب تطوي ار باستخدام التكنولوجيات

المتطورةم وجدنا أيعا أن كبريات المؤسسات أكثر فعالية وكفاءة نإل ار لموسائل التي
بحوزتيام مما يدفعيا إلى وعع جياز ذكاء األعمال لتحسين صورة المؤسسة .ما
يثير االنتباه أن كل المنإلمات المدروسة تقر بأنيا قامت بعممية المراقبة المستمرة
وىي نتيجة نأخذىا بكثير من التحفإل نإل ار لكون ىذه المنإلمات ال تمتمك الوسائل

وايمكانات الالزمة لذلك.
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اليقإلة األكثر استعماال تتعمق بالزبائن واألسواقم تأتي بعد ذلك اليقإلة التنافسية
 ىذه الممارسات مفيدة جدا لممنإلمات.ويقإلة الموردينم وأخي ار اليقإلة االجتماعية
الجزائرية التي ال تعطي أىمية كبرى لممورد الب ري ولمطرق التسييرية مثمما تعطييا
 إذن فمنإلمات األعمال الجزائرية المدروسة.لبقية العناصر مثل الزبائن والمنافسين
 من.تيتم بذكاء األعمال ولكن ال تتحكم في مراحمو ما عدا مرحمة جمع المعمومات

األجدى إذن طرح السؤال التاليا كيف يمكن لمؤسساتنا أخذ الق اررات ايستراتيجية
السميمة وأن تكون تنافسية دون أن تطور مقاربة كاممة وفعالة لذكاء األعمال؟
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