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 :الملخص
نظم المعلومات كونها من أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي، يهدف المقال إلى التعرف على 

الكترونية أصبحت حقيقة يجب التعامل معها خاصة الحاسب اآللي وما  ةقولة قريومن تم فان م

يرافقه من أجهزة ونظم معلوماتية تساعد في تحسين جودة القرارات والدور االستراتيجي 

 .للمعلومات كوسيلة لتحقيق مزايا تنافسية للمنظمات لمواجهة تحديات القرن

هو انتاج المعلومة اإلستراتيجية والتكتيكية ذات إن الهدف االساسي من الذكاء االقتصادي 

القيمة المضافة، والتي تسمح في النهاية بخلق والمحافظة على المزايا التنافسية للمنظمات 

كما تلعب نظم المعلومات دورا . المعاصرة، وبذلك تعتبر المعلومات جوهر نظام الذكاء االقتصادي

 لك؟ كيف ذ. محوريا في نظام الذكاء االقتصادي

تثمين مقومات الذكاء االقتصادي وإتاحة  سبق توصل المقال إلى نتائج اهمها وفى ضوء ما

الفرصة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين بالمنظمات للمشاركة في صياغة إستراتيجية واضحة 

 . إلرساء عمليات الذكاء االقتصادي

 .االقتصادينظام المعلومات، المعلومات، الذكاء : الكلمات المفتاحية
       Abstract: 

Information and information systems from the most important thing 

created by technological advances, there for  the argument of village 

auction became reality must be dealt whith; particularly  the computer, 

accompanied whith  equipments, and information systems that help  

improve the quality of decisions and the strategic role of information ,as a 

means of achieving competitive advantages for organizations to face the 

challenges of the century. 

The principle objective of economic intelligence, is to produce 

strategic and tactical information with added value, which finally allows 

creating and maintaining competitive advantages of contemporary 

organizations, and this information is the essence of the   economic 

intelligence system. As information systems play an integrated role in 

economic intelligence system. How so? 

Keywords: information system, information, economic intelligence. 
 

 :مقـدمة
 في إحداث دوراً كبيراً في نهاية الثمانينيات كان لظهور التقنيات الجديدة لإلعالم واالتصال 

بصفة جذرية للنماذج االقتصادية واالجتماعية لألمم  التي غيرت واالتصاالت المعلومات ثورة

 على قائما االقتصاد والشعوب، مما زاد من تدفق المعلومات بشكل أكثر مما كان متوقع له، وأصبح

 ماتالمعلو تكنولوجيا المعلومات بدرجة كبيرة األمر الذي تطلب إيجاد سبل كفيلة باستغالل ما توفره

 .السيطرة والتفوق للشعوب الرائدة نطاق توسيعل واالتصاالت

 بمفهوم المرتبطة تلكوالشعوب  المجتمعات بين العالقات نماذج في التغير ومن أبرز مظاهر 

 الذي يمكن منن الناس، بين التواصل أمام عائقا تمثل الزمنية التي كانت الجغرافية والمناطق الحدود

 منا والحنوار ضنمن العنالم، أنحناء شنتى فني متعنددة وكنذا منتجنات الشنركاتالتعرف على الثقافات ال

 أصنبح الوثائق تبادل أن إذ األخبار في أسرع وقت، إلى والوصول باللغات المختلفة، المعرفة تتيحه

 .استالمها لحظة يتوقف آنيا
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ة عززته بصورة واضحة التحنوالت السنريعة للمحنيل المصناحب الحواجز إزالة التغير في هذا

 علننى لظنناهرتي العولمننة والشننمولية فنني العشننرية األخيننرة مننن القننرن الماضنني، والتنني فرضننت

 تكنولوجينا واسنتعمال للتغينرات بسنرعة العمنل واالسنتجابة فني التقليدينة طرقهنا تكيينف المجتمعنات

واالتصاالت لمسايرة التطورات العالمية التني ال يتوقنع لهنا أن تقنف عنند حند معنين، ومنا  المعلومات

ز هذه التغيرات من كثافة وخطورة أنها وضعت المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة أمام واقع مي

جدينند تعقنندت فيننه عالقتهننا األماميننة والخلفيننة مننع المحننيل وغيننر الكثيننر فنني مننوازين القننو  التقليديننة 

 .للمنافسة

البيانات  وبتطبيق هذا المفهوم على نظم المعلومات وتقنياتها نجد أن المصدر الرئيسي هو

وتماشيا مع هذه التطورات لجأت . والمعلومات وأدواتها األساسية  هي الحاسبات اآللية والبرمجيات

معظم تنظيمات العالم إلى تبني هذه النظم في إداراتها وذلك لما لها من أهمية خاصة فيما يخص 

 هنا التأكيد يجب ولكن مهمةال اإلدارية العمليات من القرار اتخاذ عملية تعدإذ . عملية اتخاذ القرار

 عن مختلفًا المعلومات من وكًما نوًعا تتطلب عملية كل ولكن قرار، اتخاذ تتطلب عملية كل ليس أنه

  .العمليات من غيرها

  مشكلة المقال

لعل من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة هي كيفية التعامل مع هذا الفيض 

إذ تخفق الكثير من المؤسسات التي تدرك أهمية  ،شكالها وصورهاأافة الهائل من المعلومات في ك

المعرفة عن المنافسين في جمع المعلومات بطريقة نظامية، والمشكلة التي تتطور هي أن 

المعلومات الجيدة نادرا ما تكون في متناول اليد وتحتاج لوقت للبحث عنها من مصادر البيانات 

 .المتوفرة

الذي يحتاجه للبحث عن المعلومات يسبب فقدان فرص العمل وهذا بالطبع  وغالبا، فإن الوقت

فالمدراء . ما يؤدي بصانعي القرار العتماد القرارات على قاعدة رد الفعل بدال من الحقائق الثابتة

يحتاجون للمعلومات لتخفيض حالة عدم التأكد والخطر المتضمن في قرارات التخطيل 

 .لمعلومات فقل من نتائج القرارات واألفعال المستندة على المعلوماتاالستراتيجي، وتأتي قيمة ا

لذا يحتاج صانعي القرارات لنظام فعال يعمل على توفير المعلومات اإلستراتيجية في وقت 

وهذا النظام هو نظام االستخبارات . قصير ومناسب وبتكاليف منخفضة تكاد تكون معدومة

، الذي يعتبر دليل عملي وطريقة تحليلية تساعد متخذ "ي نظام الذكاء االقتصاد" االقتصادية 

القرارات في استخدامها لتقليل الفجوة في معلومات المنافسين التي تنتج عن قصور االستراتيجيات 

  .المتخذة
فالذكاء االقتصادي هو نظام يهدف إلى جمع المعلومات، معالجتها، نشرها وتوزيعها لمختلف 

 .ين هم بحاجة إليها، من أجل اتخاذ القرارات اإلستراتيجية الصائبةاألعوان االقتصاديين الذ

 :  وعليه نقوم بطرح اإلشكال التالي

 دور نظم المعلومات في تفعيل الذكاء االقتصادى بالمنظمات ؟ ما

 : نظم المعلومات : المبحث االول 

  :هاهناك عدة تعاريف أعطيت لنظام المعلومات من أهم: تعريف نظام المعلومات.1

حيث تقوم ( الخ ...موظفين، حواسب، قوانين،)يتكون نظام المعلومات من عناصر مختلفة "

هذه العناصر بتخزين ومعالجة المعلومة المتعلقة بالنظام اإلنتاجي بغرض نشرها ووضعها تحت 

ا تصرف نظام القيادة ويؤثر هذا األخير على نظام المعلومات عن طريق قرارات متعلقة بالقيادة، كم

يؤثر نظام المعلومات بدوره في النظام اإلنتاجي عن طريق المعلومات والتي يطلق عليها معلومات 

 ".تفاعلية متداخلة

يقصد بنظام المعلومات ذلك النظام الذي يشمل على مجموعة من العناصر والمكونات "

ر وتوزيع المتفاعلة وذات العالقة التبادلية والتي تعمل معا على جمع وتشغيل وتخزين ونش
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المعلومات الالزمة لعملية اتخاذ القرارات والرقابة في المنظمة، إضافة إلى ذلك فان نظام 

. المعلومات يساعد المدراء والعاملين في المنظمة على تحليل المشكالت وابتكار منتجات جديدة

ل المنظمة ويحتوي أي نظام للمعلومات على معلومات متنوعة حول األفراد واألماكن واألشياء داخ

"أو في البيئة المحيطة
 
. 

هو مجموعة من األفراد، التجهيزات، : "كما يعرف نظام المعلومات كذلك على أنه

اإلجراءات، البرمجيات، وقواعد البيانات، تعمل يدويا أو ميكانيكيا أو آليا على جمع المعلومات، 

"وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بثها للمستفيد 
 
. 

المادية، البرامج، األفراد، : مجموعة منظمة من الموارد"كما يعرف على أنه

في شكل )التي تعمل على استقطاب ومعالجة وخزن المعلومات ...المعطيات،اإلجراءات 

"في المنظمة( الخ..نصوص،صور،أصوات نماذج
 
هذا التعريف يتيح  لنا تصور مراحل تطور . 

إلى الطريقة ( لقديمة ما قبل ظهور الحاسوبالنظم ا)نظم إدارة المعلومات من جمع البيانات يدويا

، من بداية الثمانينات إلى (النظم الحديثة) ، إلى الطريقة اآللية (بداية ظهور الحاسوب)الميكانيكية 

بداية التسعينات من القرن الماضي ، حيث ظهرت االنترنت التي صاحبت العولمة وأصبح التطور 

 .لربل التي تتطور بدالة أسيةفي نظام المعلومات محكوم بتطور شبكات ا

 :استخالص أن نظام المعلومات هو سبق يمكن وفى ضوء ما

 .   نظام يظهر وبصفة ديناميكية كوسيلة هامة من وسائل التسيير المستعملة في إدارة المؤسسات-

نظام المعلومات على أنه مجموعة من المكونات المتناسقة بشكل منتظم تتمثل هذه المكونات في -

  .عة من العناصر المادية والمعنوية من أجل إنتاج معلومات مفيدةمجمو

رغم عدم وجود تعريف متفق عليه لنظام المعلومات إال أن جميع التعاريف السابقة اتفقت على -

 .جمع، تخزين، معالجة ونشر المعلومات: الوظائف التالية

 

 :طبيعة نظم المعلومات ومكوناتها ووظائفها.5

فنني اآلوننة األخيننرة ظهنرت الحاجننة إلنى منندخل أشنمل وأعمننق وتحلينل البيانننات : طبيعةة الةنظم.1.5

النظنام يحتنوي علنى مجموعننة منن العناصنر المتداخلنة والمعتمندة علنى بعضننها " نظةام"ممثنل بكلمنة 

كنل مننظم أو معقند أو تنرابل أو أشنياء أو : "البعض بحيث تر  ككل ويعرف قناموس الكلمنة كالتنالي

"مختلننف عننن األجننزاء المكوننة لننه أجنزاء لتشننكل هننذا الكننل
 
نحننن نسننتعمل فنني مناقشننتنا أو أحاديثنننا  

نظننام سياسنني ، نظننام كننوني ، نظننام هنناتف ، منظمننة صننواريخ ، نظننام : اليوميننة مصننطلحات مثننل 

، هذه النظرة تساعدنا علنى فهنم العالقنات بنين الظنواهر المعقندة وبالتنالي فإننه ...... معالجة البيانات 

 .تصور الكل أكثر من أجزائهيكون باستطاعتنا 

يتكون النظنام منن أنظمنة جزئينة ، أنظمنة األعمنال يحتنوي علنى نظنام تسنري كأحند مكوناتهنا 

 .واألخر يحتوي نظام توزيع أي أنه من الضروري فهم وظيفة األجزاء لكي تفهم وظيفة النظام ككل

                                                             

 .122، ص 1002، الدار اجلامعية، ي المنظمات المعاصرةنظم المعلومات اإلدارية ف: ثابت عبد الرمحان إدريس. 

 .12، ص 1002الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن،  ،، الطبعة الثانيةنظم المعلومات اإلدارية :احلسينةابراهيم سليم . 

3
-Robert REIX :Systèmes d'information et management des organisations,5

e
 édition, librairie Vuibert, 

Paris 2004, P3 . 

 . 182ص ، ،  دار املناهجنظم المعلومات التسويقيةعبد العزيز مصطفى أبو نبعة، . 
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دفق المعلومنات عندما نتحندث عنن نظنام ومعلومنات فإنننا نفهمنه علنى أننه انتقناء وتحلينل وتن

 . مجمعة من مصادر داخلية وخارجية بهدف اتخاذ القرار ، لكي يتم التنظيم والتخطيل والسيطرة

 

أما بالنسبة لمكونات هذه النظم فتتمثل في: مكوناتها.5.5
 
: 

ستحصال وتجميع العناصر التي تدخل إلى النظام لكي تعالج المواد لتتعلق ب :المدخالت*

 .نات، الجهود البشرية التي يجب أن تتوفر وتنظم ألغراض المعالجةالطاقة، البيا: الخام

: هي عمليات تحويلية يتم من خاللها تحويل المدخالت إلى مخرجات مثل :المعالجة*

 .العمليات التصنيعية، عملية الحسابات التي تجر  على البيانات

لى الجهات التي تتعلق بنقل العناصر التي أنتجت خالل عمليات التحويل إ :المخرجات*

المنتجات النهائية، الخدمات البشرية، المعلومات اإلدارية التي يجب أن تنقل إلى : تحتاجها مثل

 .مستخدميها

 

مكونات النظام داخل المنظمة: 11شكل 
2

 

 

 

 

 البـيئـــة      البـيئـــة                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :يحتوي نظام المعلومات على أربعة موارد أساسية هي: موارد نظم المعلومات.2.5

                                                             

 . 22، ص 1000،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  نظم المعلومات ، ماهيتها ومكوناتها:  عماد الصباغ. 

 . 20سليم إبراهيم حسينية، مرجع سبق ذكره ، ص . 

معلومات 

 مرتدة
معلومات 

 مرتدة

 رقابة  -
 تشغيل المعلومات المرتدة -
 اتخاذ التصرف منها -

 التـــــدخــالم

 

 موارد بشرية     -      

 .موارد مادية -
 .بيانات -
أنماط اجتماعية  -

 .وقوانين
 تأييد أو -

  .معارضة

 لــعمليات التشغيل التحوي

 

 .أنشطة إنتاجية -
 .أنشطة تسويقية -
 .أنشطة مالية -
 .أنشطة أفراد -
 .تشغيل معلومات -

 اتــــرجــالمخ

 

 .سلع -
 .خدمات -
 .أفكار -
 .تصرفات -
 .قرارت -
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وتشننمل جمينع المعندات الماديننة والمنواد المسنتخدمة فنني معالجنة البيانننات  : المةوارد الماديةة*

حاسننبة ، كمننا تشننمل أوسنناط البيانننات مثننل الحاسننوبات ، واآلالت ال: وهنني بنناألخص المكننائن مثننل

 .األوراق واألقراص المغناطيسية

يعني مصطلح برمجينات مجموعنة اإليعنازات الخاصنة بمعالجنة البياننات ولكنن  :البرمجيات*

هننذا المصننطلح ال يشننمل فقننل البننرامج التنني توجننه وتنندير المكونننات الماديننة للحاسننوب ولكنننه يشننمل 

األفراد لمعالجة البيانات التي تسمى اإلجراءات مجموعة اإليعازات التي يحتاجها
 
. 

هننناك حاجننة األفننراد لتشننغيل جميننع أنظمننة المعلومننات وهننذا المننورد يتكننون مننن  :األفةةراد*

 .االختصاصيين والمستخدمين النهائيين

وهي أكثر المواد الخام لنظم المعلومات، إن مفهنوم منوارد البياننات قند تنم توسنيعه  :البيانات*

دراء واختصاصني أنظمنة المعلومنات فقند وجندوا أن البياننات والمعلومنات تشنكل منوارد من قبل المن

ثمينة للمنظمة
 
 . 

تلعب نظم المعلومات دورا مهّما في حياة المنظمات ، إذ تقدم لإلدارة المعلومة المناسبة في 

ه ورقابة، الوقت الصحيح لمساعدة اإلدارة على القيام بوظائفها المختلفة من تخطيل وتنظيم وتوجي

حيث إن نظم المعلومات تعّد وسيلة فعالة لتحقيق ميزة تنافسية للمنظمة وسالحا للدفاع عنها والتغلب 

فقد اتسع دور نظم المعلومات واحتل أهمية بالغة في كل المنظمات من . على المنافسة الخارجية 

ازدياد التعقيد في : منها حيث التأثير في مردودية المنظمات بفعل حقائق ال يمكن أن نجهلها ونذكر

مهام إدارة المنظمات، وتالحق التطورات التكنولوجية في أساليب اإلنتاج، وتزايد نفوذ المعرفة 

 .والمعلومات بالنسبة إلى الكثير من المنظمات

 

 : الذكاء االقتصادى:  المبحث الثانى

ي، إذ أننه أتخنذ عندة أبعناد لقد طرحت تعاريف مختلفة للذكاء االقتصاد: مفهوم الذكاء االقتصادي.1

 :وأهداف، ومن بينها ما يلي

بفرنسا عام  *التعريف الذي قدم من طرف مجموعة العمل في المحافظة العامة للتخطيل

ك، وهو يُْعرف 99  ذل   مجموع" :، حيث تم تعريف الذكاء االقتصادي بأنهMARTREبتقرير  ك

ف استغالل المعلومة التي تفيد اإلجراءات المتناسقة للبحث، والمعالجة والتوزيع بهد

مختلف هذه اإلجراءات المتخذة يتم القيام بها بطريقة قانونية، مع توفير . المتعاملين االقتصاديين

الجودة، واآلجال : جميع الضمانات الضرورية لحماية تراث المؤسسة، في ظل أفضل شروط

لبي حاجيات مختلف المستويات التي هي التي ت لمعلومة المفيدةوا .والتكلفة لتحقيق أهداف المؤسسة

لتطوير ووضع حيز التشغيل الها القدرة على اتخاذ القرار في المؤسسة أو الجماعة، من أجل 

واستراتيجية متماسكة من األساليب الالزمة لتحقيق األهداف التي تحققها المؤسسة من أجل تحسين 

                                                             

 . 281ص  282، ص 1001، الدار اجلامعية، القاهرة، نظم المعلومات اإلدارية: حممد الصرييف. 

 
 .282، الدار اجلامعية، القاهرة، ص نظم المعلومات اإلدارية  :حممد الصرييف.

* Rapport du Commissariat Général du Plan. 
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ة يتم تنظيمها في دورة بال انقطاع، لتوليد هذه اإلجراءات داخل المؤسس. موقعها في بيئتها التنافسية

"رؤية مشتركة لألهداف المراد تحقيقها
9
. 

*كما نذكر التعريف الذي قدمته الجمعية الفرنسية لتطوير الذكاء االقتصنادي 
AFDIE" : النذكاء

االقتصادي هو جميع الوسائل المنظمة ضمن نظام إلدارة المعرفة، وإنتاج المعلومات المفيدة التخناذ 

"لقرار من منظور األداء وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحةا
  
. 

إن الذكاء االقتصادي ليس مجرد فن المراقبة، ولكنه عملية هجومية ودفاعية "وكذلك 

والغرض منه الربل بين العديد من المجاالت والميادين لخدمة األهداف  .الستخدام المعلومة

"للربل بين النشاط والمعرفة للمؤسسة سيلةفهو إنه و. المؤسسة التكتيكية واالستراتيجية
  
. 

 

رقابننة بيئننة المؤسسننة لرصنند والننذكاء االقتصننادي هننو عبننارة عننن نظننام  وفننى إطننار مننا سننبق،

العمنالء والمنوردين والمقناولين منن البناطن، والمنافسنين والشنركاء والوكناالت الحكومينة، وهيئننات )

مبنني علنى البحنث، التجمينع المنسنق،  أننه ، حتنى تكتشنف الفنرص والتهديندات، كمنا(النخ...المعايير،

علمينة، تقنيننة، اجتماعيننة، تجارينة، نظاميننة، ماليننة )المننظم، والمسننتمر للمعلومنات بمختلننف أنواعهننا 

، ومن ثم الفرز، التحليل، النشر وأخيرا استغالل المعلومات، من مصادر مختلفة، (الخ...واقتصادية،

 وتعزيز مركزها التنافسني،خاذ القرارات اإلستراتيجية أن تساعد المؤسسة على اتالتي بدورها يجب 

 .له بعد حمائي وكذا بعد تأثيري وذلك من خالل خلية اليقظة، كما أن

وأيضا من خالل التعاريف السابقة يمكن التوصل إلى أن الذكاء االقتصنادي يعتمند علنى جمنع 

الذي يعبر عن  لتجسساالمعلومات بطرق شرعية ومن مصادر شرعية، وهذا ما يجعله مختلف عن 

عمليننة تسننتعمل للوصننول إلننى المعلومننة بطننرق غيننر رسننمية، مننن خاللننه يننتم اللجننوء إلننى السننرقة 

والرشننوة وقرصنننة مواقننع االنترنننت والتصنننت واعتننراض المكالمننات الهاتفيننة والتطفننل علننى أنظمننة 

سننلبي علننى المعلومننات والمراقبننة غيننر الشننرعية، ويعتبننر هننذا التصننرف بننالخطير نظننرا لتننأثيره ال

 .مصداقية وسمعة المؤسسة

فالنذكاء االقتصنادي يعتمند علنى ثالثنة عناصنر مهمنة أو :عناصر الةذكاء االقتصةادي.5
 

وهني  ،أبعناد

كالتالي
  
:  

اليقظة عبارة عن عملية منظمة من البحث، الجمع، المعالجة وتوزيع  :سياسة اليقظة.أ

واكتشاف اإلشارات الضعيفة وتبيان  المعلومات، فهي تهدف لمراقبة وتحليل البيئة التنافسية

 . الحد من عدم اليقين ستباق التهديدات والفرص، وهذا يعنييتم استخدامها الالتوجهات الناشئة، كما 

، فمن (تحويل المعلومات إلى معرفة) أن تمارس اليقظة بمعنى دقيق للكلمةمؤسسة ويمكن لل

بالبيئة من منافسيها، وأن تكون على علم  ةدراياألكثر  خالل هذه العملية تسعى المؤسسة أن تكون

                                                             

9
-MARTRE Henri (travaux du groupe présidé): Intelligence Economique et Stratégie des Entreprises, la 

DOCUMENTATION Française, Paris, 1994, P 11. 

* AFDIE: Association Française pour le Développement de l’Intelligence Economique.  

10-MERLAND Jean-Pierre et autres: L’Intelligence Economique Appliquée à la Direction des Systèmes 

d’Information Démarche et Fiches Pratiques, Publication CIGREF, Paris, 2005, P 06. 

11-HARBULOT Christian et BAUMARD Phillipe : « Perspective Historique de L’intelligence Economique », 

Revue Intelligence Economique, N° 01, Paris, 1997, P 06. 

12
.Larivet Sophie : stratégies des PME et  pratiques d’intelligence économique et de veille stratégique, 

Communication soumise à l’Académie de l’entrepreneuriat, Sherbrooke ,4-5 octobre 2007, pp 3-5 
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التحليل  تعريف المتطلبات، وجمع المعلومات،)فاليقظة تتبعها دورة تعرف بدورة المعلومات  ،بها

لتغيير التباين في المعلومات، التي قد تكون موجودة بين يقظة يتم استخدام وظيفة ال(. والتوزيع

 .ينالمؤسسة ومنافسيها لصالح تعلمها من اآلخر

اإلستراتيجية، والتي  يقظةالاسم  هذه الميزة هي التي تدرس عادة في إدارة األعمال تحت

تعرف بأنها عملية استعالمية ألي مؤسسة، من خالل اكتشاف ومعالجة اإلشارات المعلنة للحدث 

فاليقظة اإلستراتيجية تسمح للمؤسسة بالتقليص من عدم . القادرة على التأثير على استمراريتها

اليقين، خاصة في توقع االنحرافات، إذ من خاللها تستطيع المؤسسة إحداث تغيرات في بيئتها 

االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجية
  
. 

اليقظة التكنولوجية، اليقظة التجارية واليقظة : ويمكن أن تأخذ اليقظة عدة أشكال

 .حسب طبيعة المعلومات المعنية الخ،...،التنافسية

 يتم استخدام وظيفة الحماية لحماية( أو إدارة المخاطر المعلوماتية) :مايةسياسة الح.ب

وظيفة . المنافسينمن قبل  تصدرها، بما في ذلك ملكيتها أو التيبحوزة المؤسسة المعلومات التي 

حافظ على تباين المعلومات لصالح المؤسسة التي تدير هذه تإدارة المخاطر المعلوماتية 

براءات االختراع تعد  كذلك إدارة. ن سالمة وأمن المعلومات في المؤسسةلضما وذلك المخاطر،

 .مؤسسةجزءا من الترسانة الدفاعية لل

كالتالي أهداف سياسة الحمايةويمكن تحديد 
  
: 

 . حماية األصول غير الملموسة للشركة-

 . تحديد المبادئ، التوجيهات العامة واألولويات-

المسؤوليات، العمليات السياسات، األدوار، )المعلومات  حماية وضع وتنفيذ وصيانة مستودع-

 (. والمعايير

 . المستويات الموظفين في جميع/ رفع الوعي وتثقيف اإلدارة -

 . تحديد ومعالجة نقاط الضعف ذات األولوية-

 .ضمان االمتثال والرقابة-

شرة أو غير إستراتيجية التأثير تشمل األنشطة التي تنفذ بصورة مبا: سياسة التأثير.ج

أو الدول لتوجيه القرارات في االتجاه /مباشرة، من قبل األفراد والمنظمات والمجتمعات المحلية و

بالمطلو
  

وهي العملية التي نفذت عمليات االتصال عن طريق العامل االجتماعي، السياسي . 

 .هيكلة األعمال والممارسات من الجهات الفاعلة المستهدفةمن أجل التوصل إلى واالقتصادي 

المعلوماتية، وأعمال الضغل تعتبر  التأثير على البيئة تكون من خالل وسائل الضغلفعملية 

الشركات، فالضغل هو حالة خاصة من التأثير العملي ألنه مارسه تطبيق للتأثير الكالسيكي الذي ت

 .جية الشركةيركز على البعد السياسي إلستراتي

                                                             

13
.Humbert Lesca : veille stratégique : créer une intelligence collective au sien de l’entreprise, Revue 

Française de Gestion (RFG), 1995, p 1. 

14.Cigref, Protection de l’information : Enjeux, gouvernance et bonnes pratiques, rapport de CIGREF, 

France, 2008, p10. 

15.Larivet Sophie : L’intelligence économique: étude de cas d’une pratique managériale accessible aux 

PME, L’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, Haute 

école de gestion (HEG) Fribourg, Suisse, 25, 26, 27 octobre 2006, p4 .  
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يمكن تقديم أهمية ومنافع نظام الذكاء االقتصادي كالتالي: أهمية نظام الذكاء االقتصادي.2
  
: 

تفاجئ باألحداث التي تؤثر على أعمالها ما  نادرانظام الذكاء االقتصادي المؤسسة التي تطبق -

ا أن باستطاعتها تهيئة وأدائها ألنها قادرة على توقع هذه التغييرات في السوق قبل فترة طويلة، كم

 ".متوقعة الللمفاجئات "نفسها 

تحدث تغييرات تنظيمية وتشريعية وسياسية بانتظام، والمؤسسات ليست دائما مدركة لها، مما يتيح -

 .فرصة للتعلم حول أي من هذه التغييرات ستؤثر على أعمالها الذكاء االقتصادي

ليس  نظام الذكاء االقتصادييمكن أَن تستفيد من عندما تقرر المؤسسات الدخول في أعمال جديدة -

فقل في اتخاذ القرارات، بل أيضا بتزويد المعرفة المسبقة حول النجاح المحتمل في ظل تحديات 

 .العولمة

المؤسسة من االطالع على األفكار والمفاهيم الجديدة، مما يسمح لها نظام الذكاء االقتصادي يمكن -

 توسيع مجالفي موقع أفضل لكون العالم الخارجي، كما يتيح لها أن تبأن تكون أكثر انفتاح على 

 .ونوعية المكتسبات المستقبلية، األهداف، االندماج، والشراكات

المؤسسات، التي أخفقت في الماضي في تطبيق وتحمل آخر أدوات اإلدارة كنتيجة لقلة المعلومات، -

ينة وغير متحيزة ودقيقة ومناسبة مجهزة اآلن قادرة على عمل ذلك بنجاح من خالل معلومات ثم

وفر الوقت تتعلم من نجاحات وحاالت فشل اآلخرين، وهكذا نظام ذكي، كما بإمكانها ال من قبل

  .والتكلفة

اكتشاف منافسين جدد أَو من خالل لمؤسسة لالثقافة التنافسية  نظام الذكاء االقتصادييعزز -

مدركة أكثر لحاجتها للذكاء المضاد وأمن ها علج، كما يمحتملين، وكذا نشاطاتهم في السوق

 .المعلومات

ومن وظيفة الذكاء االقتصادي معالجة المعلومات وخلق المعرفة الفعالة، وبالتالي تبني 

منظور الذكاء االقتصادي من خالل متغير التحليل االستراتيجي يمكن المؤسسات من فهم أفضل 

 .تميز بيئتهاللقيود الضاغطة على مختلف المجاالت التي 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى وضع نظام للمعلومات موجه نحو البيئة التنافسية من أجل ضمان 

 . وصول المعلومة األكيدة في الوقت المناسب

توضيح الدور الذي تلعبه نظم المعلومات في تدعيم  ونحاول في الجزء الموالي من المقال

البحث : " مراحل الذكاء االقتصادي  المتمثلة فيالذكاء االقتصادي بالمنظمات من خالل مختلف 

 ". عن المعلومات، جمع المعلومات، معالجة المعلومات، بث المعلومات

 :دور نظم المعلومات في دعم  الذكاء االقتصادي في المنظمات: المبحث الثالث

إن نظام المعلومات في المؤسسة يسعى إلى تقديم الحلول للمشاكل المعترضة واستثمار 

الموارد المعرفية الموجودة بها، من خالل التعامل مع الكم الهائل من المعلومات، لذا فإن طرق 

اإلنتاج ، التمويل ، المالية )تسييره تختلف على طرق تسيير الوظائف األخر  

، كون التعامل يكون مع ما هو فكري غير ملموس الذي يتخطى الحدود (الخ...والمحاسبة،التسويق،

، ويدخل ضمن مكونات كل وظيفة في المؤسسة، زيادة على صعوبة الوظيفية للمؤسسةالتنظيمية و

مثل بقية الوظائف، إضافة إلى كون المعلومات ليست هدف في حد ذاته، وإنما  تحديد مدخالته بدقة

االنتفاع منها ومن تطبيقها على مختلف األنشطة وتعميم استعمالها بين األفراد والجماعات بما يعود 

 .ائدة هو هدفها وفحو  تسييرهابالف

                                                             

22.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, pp31-32. 
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أن  دور نظم المعلومات يظهر بأدائها الفني في تسريع   Cigref* في تقريرجاء حيث 

جذري لتطوير الذكاء االقتصادي وتعزيز الثقافة الجماعية للمعلومات من خالل ما يلي
  
: 

 :جهاز لعرض اليقظة االستراتيجية .1

 .همية مساهمته في العمليةخلق وعي جماعي، أي أن كل فرد واعٍ بأ*

 . مدخل إلى معرفة جميع المواضيع غير السرية لليقظة وتحديثها*

 .تحديد أدوار األطراف الفاعلة في مشروع إدارة المعلومات*

 :تبادل المعلومات. 5

 .تحسين نوعية المعلومات وخلق القيمة المضافة*

 .لعكسيةتحسين الحركة من خالل توفير القدرة على وجود التغذية ا*

 .تشجيع مشاركة أكبر عدد ممكن من األفراد، مع إمكانية االتصال في كل االتجاهات*

 .التحكم في طرائق التوزيع والتخزين لتكييفها مع كل نوع من المعلومات والمتلقي*

 :جمع هادف وأكثر دقة. 2

هرسة، محرك بحث عن النسخ النصية الكاملة ضمن المعلومات المجمعة، واالنترنيت، والف*

 .الخ...

، من خالل " الخ...العمالء، والموردين، " الوصول السريع إلى المصادر غير الرسمية *

 "الخ...أجهزة الهاتف المحمول، البريد االلكتروني،" أدوات معينة 

 .إنشاء دليل للروابل على شبكة االنترنيت لجميع أعضاء الشبكة*

 :المعالجة والتحليل والتخزين. 4

بياني للمعلومات، عبر تأكيد أو نفي اإلشاعات، وإثارة األسئلة لتوضيح تصور التمثيل ال*

 .صانع القرار

 .أرشفة معلومات محددة مفيدة لصانعي القرارات اعتمادا على صالحية المعلومات*

 : النشر. 2

 .القدرة على توليد تقارير عند الطلب من طرف صانعي القرار*

حقوق وصول المعلومات وتبادلها وتبادل واستفادة  تجميع المناقشات مع المحافظة على*

 .الجميع منها

                                                             

17
.ETIENNE Ludovic et d’autres : Intelligence Economique et Stratégique, les Systèmes D’information 

au Cœur de la Démarche, Rapports publiés par le Cigref, 2003, P P 90-91 . 

www.cigref.fr 

http://www.cigref.fr/
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  :خاتمـة

إال أنه سلل  الضوء على مجموعة من النقاط التي تعتبر  بالرغم من الطابع النظري للمقال

الخطوة األولى للتفكير الجدي في الكيفية المناسبة التي يساهم بها نظم المعلومات في دعم  القدرات 

ساتنا، في الوقت الذي أصبح فيه الذكاء االقتصادي من أهم التحديات التي تفرض الفكرية لمؤس

نفسها على إدارة المؤسسات باختالف أنواعها من أجل مواكبة مستويات األداء المتفوق في 

 .المؤسسات المنافسة

 كما أن التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال والتطبيق الواسع لها سوف تتيح لمؤسساتنا

االستفادة من تجارب المؤسسات الرائدة في هذا المجال وبأقل التكاليف، ليس فقل لتعمل بصورة 

أفضل بل أيضا لتنافس، وتحقق الميزة التنافسية المتجددة، خاصة وأنها تملك كل المقومات من 

موارد طبيعية و بشرية  لكون  العنصر البشري   هو المورد األساسي إلستراتيجيتها 

ة،فكفاءة الموارد البشرية تحقق للمؤسسة النجاح والتميز في بيئة شديدة التنافس، حتى في التنافسي

 . غياب الموارد الطبيعية وخير مثال على ذلك اليابان

غير أنه ال ينبغي أن نتجاهل األخطار إذا بقيت مؤسساتنا على الحالة التي عليها اآلن، من 

ل بما فيه من فرص ومخاطر العتبارات كثيرة منها فوضى التسيير وإهمال كبير لمتغيرات المحي

 :أن

 .المعلومات التي نتعامل معها يوميًا هي مجرد تمثيل لواقع معين يتسم بالتغير المستمر. 

المعرفة هي إبداع فكري بشري ال يمكن تصورها بدون األفراد، وكل التطور التكنولوجي هو . 

 .لة معرفية تختلف قراءتها من فرد إلى آخرترجمة مادية للمعرفة البشرية، أو تمثيل لحا

إن الذكاء االقتصادي يرتكز بالدرجة األولى على العنصر البشري، ومن ثم اإلجراءات والتقنيات . 

الحديثة تعتبر وسائل مساعدة للتحصيل وتخليص من عقول األفراد، من خالل مختلف العمليات 

 .والطرق

، على (العمليات/المراحل )ة الشاملة لكل أنشطة المؤسسة إن الذكاء االقتصادي هو بمثابة المظل. 

اعتبار أن المؤسسة نظام مفتوح تتعامل مع المؤثرات الخارجية، وأن هناك تداخل في المراحل 

 . واألنشطة في بعض األحيان

نظام المعلومات بمختلف تسمياته ومستوياته يعمل داخل المؤسسة بصورة تكاملية، وال يمكن . 

 .نظام بمعزل عن بقية األنظمة أو بدون الموارد البشريةتصور عمل 

ال تشكل أنظمة المعلومات بمفردها حلوال لمشاكل المؤسسة أو مصدرا للميزة التنافسية، حيث أن . 

امتالك تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتطورة ال يقضي على الفجوة المعرفية بين المؤسسات 

 .ةالرائدة والتابعة أو المتخلف

نظم المعلومات مهما بلغت من تطور تبقى وسيلة مساعدة على توفير الجهد العقلي للفرد وتفادي . 

تكرار نفس العمل، وإدامة ما تم التوصل إليه من نتائج سابقة وحفظها من الضياع والنسيان بطريقة 

كانية إعادة أكثر تطوًرا، وتسريع عمليات الوصول إليها في المخازن االلكترونية، مما يتيح إم

دمجها مع الخبرات والتجارب والمهارات الفردية والجماعية للوصول إلى نتائج أفضل و معارف 

 .أكثر تنظيًما وتطوًرا

لمواجهة " الذكاء االقتصادي"إن المؤسسات االقتصادية الجزائرية ليست مدركة بعد لتبني فكرة . 

راتيجي الذي يلعبه هذا األخير في تحقيق الميزة المنافسة الدولية أو المحلية على األقل وللدور االست

 :التنافسية المتجددة ، ويجب عليها

تثمين مقومات الذكاء االقتصادي وإتاحة الفرصة للشركاء االقتصاديين واالجتماعيين -

 . للمشاركة في صياغة إستراتيجية واضحة إلرساء عمليات الذكاء االقتصادي 
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رات العامة والمؤسسات االقتصادية معالجة كميات البيانات على اإلدا: دعم الشفافية والنشر-

الهائلة المتوفرة لديها معالجة ذكية  واستخراج مختلف المعلومات الخفية التي تميز الظواهر 

 . والسلوكيات في مختلف النشطات

 .دعم وتنمية االستثمار لتمويل مشاريع الذكاء االقتصادي-

 . ؤسسات وتوفير الحماية لها دعم حرية نشر المعلومات داخل الم-

تشجيع  مشاريع  الذكاء االقتصادي في المؤسسات ودعمها يكل الموارد خاصة البشرية -

 .منها نظار لما تحقق على المد  المتوسل والبعيد

إرساء ثقافة تنظيمية في المؤسسات تعمل على تبني روح التعاون االيجابي بين األفراد -

 .والمجموعات

 .ن الفردي والجماعي داخل المؤسساتتدعيم التكوي-
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