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 الممّخص   
تعاظمت أىمية نظـ استخبارات األعماؿ في العقديف الماضييف نتيجةن لبركز قكل جديدة أعادت تشكيؿ 

منظكمة االقتصاد كاإلدارة، كتمثمت أىـ ىذه القكل بالتغير السريع كالمستمر في التكنكلكجيا كنظـ االتصاالت 
كعالـ اإلنترنت كبركز ظاىرة العكلمة، كأصبحت ىذه النظـ ركيزة أساسية لممنظمات التي تريد النجاح 

كاالستمرار في عالـ األعماؿ كخاصة بعد االنطبلقة الذىبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي في منتصؼ العاـ 
، كذلؾ مف خبلؿ ما تقدمو ليا مف بيانات كمعمكمات عف البيئة التي تمارس نشاطيا فييا، كانطبلقان (2005)

مف األىمية المتزايدة ليا، تناكؿ الباحث الدكر الذم يمعبو مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ في عممية 
صناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية، كذلؾ عمى اعتبار أف القرارات االستثمارية تعتبر 

 . الخطكة األكلى لمنجاح في عالـ األعماؿ
ما ىك مستكل نضج استخبارات : انطمؽ البحث مف مشكمة تحددت في السؤاليف الرئيسييف التالييف، األكؿ

 ما ىي طبيعة العبلقة بيف مستكل نضج استخبارات األعماؿ: األعماؿ في شركات التأميف السكرية؟ كالثاني
؟، كبدراسة ىذه المشكمة سعى البحث إلى  شركات التأميف السكرية كصناعة القرارات االستثمارية فييافي

تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، أىميا تحديد مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف 
 . كصناعة القرارات االستثماريةىذه النظـ العبلقة بيف مستكل نضج  طبيعةتكضيحالسكرية، باإلضافة ؿ

في بحثو استنادان إلى مشكمة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى  (المسح)قاـ الباحث بإتباع المنيج الكصفي 
تحقيقيا، كشمؿ مجتمع البحث كافة شركات التأميف العاممة في الجميكرية العربية السكرية، كاعتمد الباحث 

عمى االستبياف كأداة لجمع البيانات األكلية حيث قاـ بتكييؼ استبياف مطكر مسبقان لتقييـ مستكل نضج 
أما االستبياف المتعمؽ بصناعة القرارات االستثمارية سحبت  (Tan, et al., 2011)استخبارات األعماؿ أعده 

، كلئلجابة عمى أسئمة كأىداؼ البحث قاـ (Keren, & Bruin, 2003)أسئمتو مف أبحاث عممية مكثقة مثؿ 
التكرارات، النسبة المئكية لمتكرارات، الكسط الحسابي )الباحث بالتحميبلت الكصفية البلزمة لمبيانات األكلية 

 عمى ة، كلمتحقؽ مف صحة الفرضيات قاـ الباحث بتطبيؽ بعض اإلحصاءات االستنتاجي(كمعامؿ االختبلؼ
البيانات المجمعة بكاسطة االستبياف كأىميا معامؿ ارتباط بيرسكف، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي لمعمـك 

 (. SPSS.18)االجتماعية 
 :تتمثؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث بمايمي

ال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج استخبارات األعماؿ في شركات - 1
 يبلحظ مف الدراسة العممية أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج ، حيثالتأميف السكرية

استخبارات  مف نضج مرتفعكىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل  (2.8575)بمقدار  (=Test Value 5)المرتفع 
  .في شركات التأميف السكريةاألعماؿ 
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 كصناعة القرارات استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج - 2
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا  (0.758)االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف مستكل الداللة  (0.045)عبلقة قكية، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
 (.0.05)القياسي 

  
 .استخبارات األعماؿ، نضج استخبارات األعماؿ، صناعة القرارات االستثمارية :الكممات المفتاحية
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 شكر وتقديـــــر
 عمى تكفيقو لي في إتماـ رسالتي ىذه بالصكرة التي أتمنى أف تحقؽ –جؿَّ كعبل - الحمد هلل 

 الذم غمرني األستاذ الدكتور محمد عباس ديوبالمبتغى، كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى مشرفي 
برعايتو الكريمة كالجيد الذم بذلو معي مف خبلؿ تكجيياتو العممية السديدة كمبلحظاتو القيمة 

 .التي كاف ليا األثر الفعاؿ في إنجاز ىذا الرسالة، فمو مني كؿ االحتراـ كالتقدير

لى رئيس  كال يفكتني أف أتكجو بشكرم كتقديرم إلى عميد كمية االقتصاد الثانية كنكابو كا 
كأساتذة قسـ إدارة األعماؿ في الكمية لمساىمتيـ مساىمة فعالة في إثراء ىذه الرسالة باألفكار 
كالمعمكمات المفيدة ككانكا مثاال لمتعاكف كحسف المعاممة، فميـ مني كؿ الشكر كاإلخبلص، 

عمى تشرفيـ بقبكؿ تحكيـ ىذه الرسالة فميـ مني كؿ  كالشكر مكصكؿ ألعضاء لجنة الحكـ
 .االحتراـ كالتقدير

كما أتكجو باالمتناف الخاص لكؿ إدارات شركات التأميف كمكظفييا الذيف ساعدكني في إخراج 
 .ىذه الرسالة إلى الكجكد مف خبلؿ تعاكنيـ أثناء فترة الدراسة الميدانية

أخيران أسجؿ جزيؿ شكرم لكؿ الذيف مدكا لي يد العكف كالمساعدة كلـ أتمكف مف ذكرىـ فميـ 
 .مني جزيؿ الشكر كالعرفاف

 الباحث 
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 قائمة المصطمحات

 المفيوم المصطمح

استخبارات األعمال 
(Business 

Intelligence) 

ىي عبارة عف مجمكعة مف الطرؽ كاألدكات كاألساليب لجمع البيانات عف 
العمبلء كالمنافسيف كالبيئة الجزئية لممنظمة بشكؿ عاـ، كاألدكات األساسية 
ليا تتمثؿ بطرؽ التجسس االلكتركني ذات الصبغة القانكنية كيطمؽ عمييا 

كىي نظـ فرعية  (Clean Intelligence Systems)نظـ االستخبارات النظيفة 
 (.Crane, 2005) مف نظـ ذكاء األعماؿ

 نماذج النضج

(Maturity 

Models) 

ىي نماذج تستخدـ لكصؼ كشرح كتفسير كتقييـ دكرة حياة النمك لؤلشياء 
كاألحداث كالظكاىر، كالمفيـك األساسي ليا يستند عمى حقيقة أف األشياء 

 ,Shabaan)ا تتغير عبر الزمف كأغمب ىذه التغيرات يمكف تكقعيا كالتنبؤ بو

et al., 2008.) 
نماذج نضج 

استخبارات األعمال 
(Business 

Intelligence 
Maturity Models) 

ىي نماذج تساعد المنظمة في تكضيح المسار كاختيار النكع المناسب مف 
تكنكلكجيا المعمكمات الذم يتبلءـ مع نكعية نشاطيا، فبعض المنظمات 

تفضؿ مستكيات نضج منخفضة بينما تطمب األخرل مستكيات مرتفعة مف 
 (.Gartner, 2009 )النضج

االستخبارات 
التنافسية 

(Competitive 

Intelligence) 

ىي فيـ كتعمـ ما يجرم في العالـ خارج حدكد المنظمة خاصة المنافسكف 
في الصناعة التي تنتمي ليا، كبالطريقة التي تصبح بيا قادران عمى المنافسة 

 (.April & Bessa, 2006)قدر اإلمكاف 

نظام االستخبارات 
التسويقية 

(Marketing 

Intelligence 

System) 

ىك مجمكعة مف اإلجراءات لجمع البيانات مف المصادر المختمفة الداخمية 
كالخارجية كتحميميا لمحصكؿ عمى المعمكمات اليكمية حكؿ التطكرات كثيقة 
الصمة بالبيئة التي تعمؿ بيا المنظمة، كبالشكؿ الذم يساعد مدراء التسكيؽ 

 (.Kotler, 2000)عمى اتخاذ أدؽ القرارات التسكيقية 

استخبارات السوق 
(Market 

Intelligence) 

بجمع المعمكمات عف أسكاؽ الشركة الحالية كالمحتممة كتحميميا تتعمؽ ك
ألغراض اتخاذ أدؽ القرارات المتعمقة بالفرص السكقية كاستراتيجيات اختراؽ 
األسكاؽ كمعايير تطكير الحصة السكقية،  كتعد األكثر أىمية عند محاكلة 

 .(Maltz & Kohli, 1996)دخكؿ األسكاؽ األجنبية 
كىي التي تتعمؽ بجمع بالمعمكمات المتعمقة بالشؤكف المالية لمكيانات االستخبارات المالية 
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(Financial 

Intelligence) 
مكضع االىتماـ كذلؾ لفيـ طبيعة كقدرة ىذه الكيانات كالتنبؤ بالشكؿ 

 (.Berman & Knifht, 2008).المستقبمي ليا
اتخاذ القرارات 

(Decision Making) 
اختيار أنسب بديؿ لحؿ مشكمة معينة، كأف ىذا  اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب

. االختيار يتـ بعد دراسة مستفيضة لكؿ جكانب المشكمة مكضكع القرار

القرارات االستثمارية 
(Investment 

Decisions) 

ىي ربط أك تخصيص مقدار معمـك مف أمكاؿ كمكارد المنشاة كالتضحية "
في الكقت الحاضر استنادان عمى منيج رشيد مسبؽ لمتحميؿ كالتقسيـ 

كالمقارنة بغية تحقيؽ أك الحصكؿ عمى عكائد مناسبة يتكقع حدكثيا عمى 
 (.1999العايدم، )" مدار فترات زمنية مستقبمة طكيمة نسبيان 

شركات التأمين 
(Insurance 

Companies) 

ىي مؤسسات مالية تقدـ بكالص التأميف لؤلشخاص العادييف أك 
االعتبارييف، كيتعمؽ عمميا بضماف التعكيض لؤلشخاص أك لممنظمات 

الذيف يتعرضكف لخسائر مادية أك خسائر باألركاح كنتيجة ألحداث مختمفة 
 .كالمكت أك الحريؽ أك الحكادث الطارئة

 

 

 قائمة االختصارات
 المعنى االختصار

(BI ) استخبارات األعماؿBusiness Intelligence 

(EBIMM )
 Enterprise Businessنمكذج نضج مشاريع استخبارات األعماؿ 

Intelligence Maturity Model  
(IDM ) صناعة القرارات االستثماريةInvestment Decision Making  

 
 قائمة المالحق

 الصفحة الممحق
 149 استبانو الدراسة
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 : المقــــــــــدمــــة
شيدت بيئة السكؽ في العقديف األخيريف تغيرات كبيرة في تركيبيا كىيكمتيا، كالسبب الرئيسي كراء ىذه 

، كتجد المنظمات ىذه األياـ صعكبة كبيرة جدان في زيادة (Buchada, 2007)التغيرات ىك ظاىرة العكلمة 
، (Brien & Kok, 2006)أرباحيا بسبب المنافسة الشديدة كالتي تضغط باستمرار باتجاه تقميص ىامش الربح 

كزاد مف حدة ىذه المنافسة التطكر كالتقدـ الكبير في كسائؿ االتصاؿ كأساليب الحصكؿ عمى البيانات 
كالمعمكمات كتحميميا، كبنفس الكقت قدـ ىذا التطكر إمكانيات كبيره لممنظمات في سبيؿ تدعيـ مركزىا 

تبرز الحاجة اليكـ كخاصةن في ظؿ المتغيرات االقتصادية التي تتسـ بظركؼ عدـ التأكد كالمخاطرة  .التنافسي
التي يعيشيا العالـ إلى تكفير الكمية كالنكعية المناسبة مف المعمكمات المالية كالتسكيقية كالمحاسبية، بالشكؿ 

الذم يساعد عمى اتخاذ قرارات استثمارية تتصؼ بالجكدة العالية ألنو ال مجاؿ لمخطأ في عالـ األعماؿ اليكـ، 
فاإلدارة الفعالة كاالستخداـ الكؼء لممعمكمات مككف رئيسي لنجاح أم منظمة، كلكي تيتخذ القرارات المناسبة 
كفي الكقت المناسب يجب أف تككف المعمكمات الضركرية جاىزة كمتاحة لحظة طمبيا، كفي سبيؿ تمبية ىذه 
الحاجة برزت نظـ استخبارات األعماؿ، كتعتبر حاليان أىـ أنكاع نظـ المعمكمات اإلستراتيجية المكجية لمبيئة 
الخارجية، فنظـ استخبارات األعماؿ تقدـ لممنظمات مزايا تنافسية تساعدىا عمى زيادة أرباحيا، فمف خبلؿ 

الجمع بيف المككنات المادية كالتكنكلكجيا كالمنيجيات كاألساليب العممية تقدـ ىذه النظـ لئلدارات عمى مختمؼ 
مستكياتيا المعمكمات الرئيسية كالمفتاحية كالتي تمكنيا مف تحسيف عممية اتخاذ القرارات كبالتالي األرباح 

 (.Williams & Williams, 2007)كاألداء 

، كأصبحت تطبيقاتيا التقنيات (Gartner 2009) تطكرت استخبارات األعماؿ بشكؿ كبير مؤخران كفقان ؿ 
، (Chuah & Wong, 2011)األكثر أىمية كالتي يجب عمى المنظمات التي تريد أف تستمر كتنجح اقتنائيا 

 أعماؿ محؿ التساؤؿ، ألف تطبيؽ ىذا البرنامج تيبقى نجاح تنفيذ أم برنامج استخبارا رٌه ِٓ ٚثبٌشغُ
، كىناؾ العديد مف النماذج التي حاكلت (Tan, et al., 2011)يتطمب نفقات كبيره كيمر بمراحؿ نضج مختمفة 

يضاح مراحؿ النضج المختمفة لبرامج كتطبيقات استخبارات األعماؿ، كبينت ىذه النماذج أف الكصكؿ  تفسير كا 
التي تكصؼ بالحالة التي يككف بيا النظاـ قادران عمى )إلى مرحمة النضج الكامؿ لنظـ استخبارات األعماؿ 

يتطمب إتباع مسار تطكيرم متكامؿ بدءان مف نقطة االنطبلؽ  (تزكيد المعمكمات الكاممة كالمثالية كالجاىزة
 .(Shaaban, et al., 2008)األكلية كحتى الكصكؿ لممرحمة المرغكبة 

أكضحت النماذج المفسرة لمراحؿ نضج نظـ استخبارات األعماؿ أف كؿ مرحمة تيقٌدـ مستكل معيف مف 
المعمكمات األمر الذم يؤثر عمى كيفية إدارة العبلقة مع العمبلء مف جية كعمى جكدة القرارات المتخذة كبنفس 

الكقت عمى النتيجة النيائية لمنشاط مف جية أخرل، فالعديد مف المنظمات أنفقت الكثير مف األمكاؿ عمى 
تحسيف العممية اإلدارية كأنظمة استخبارات األعماؿ مف أجؿ تحقيؽ مزايا تنافسية تجاه المنافسيف كتخفيض 

ليس مف السيؿ إيضاح العائد عمى االستثمار مف اإلنفاؽ عمى ىذه النظـ كالتطبيقات، كمف  التكاليؼ، كلكف
ـٌ تطكير ما يسمى نماذج  الصعكبة أيضان تبياف أثر ىذه النظـ عمى النتائج النيائية لمنشاط ككؿ، لذلؾ ت
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، فيذه النماذج تبيف المنافع المحققة مف نظـ (Rajteric, 2010) ليذا الغرض (Maturity Models)النضج 
استخبارات األعماؿ، كفيما إذا كانت تسيـ بشكؿ فعمي في عممية صناعة القرارات كتحسيف جكدتيا كبالتالي 

 .تحسيف مستكيات األداء كاألرباح
 محكر العممية  تعد عممية اتخاذ القرارات كما اتفؽ عمييا العديد مف العمماء البارزيفيبيف الباحث ىنا بأف

 اتخاذ عمى  القيادة اإلداريةكفاءة كفاعميةعمى   يتكقؼ إلى حد كبيرالمنظمة كاف نجاح كجكىرىا اإلدارية
لما ليا مف أىمية كبيرة في - كبشكؿ أكثر تحديدان القرارات االستثمارية-  بكافة أشكاليا القرارات المناسبة

  مستمر نمك معدؿ تحقيؽ في ميمان  دكران  الناجح يمعب اقتناص الفرص االستثمارية المناسبة، كألف االستثمار
، كنظران ألىمية قرار االستثمار ألم منظمة يأتي ىذا البحث ليسمط الضكء (2007جزراكم كلكسي ،)كعاؿو 

عمى مراحؿ نضج نظـ استخبارات األعماؿ الذم كصمت إليو شركات التأميف السكرية، كالدكر الذم يمعبو 
 .مستكل النضج ىذا في صناعة القرارات االستثمارية

 خصص لمجزء النظرم متضمنان ثبلثة القسـ األكؿ: يحتكم البحث عمى خمسة فصكؿ مكزعة عمى قسميف
فصكؿ، يستعرض الفصؿ األكؿ منيا اإلطار العاـ لمبحث، كيتناكؿ الفصؿ الثاني مفيكـ استخبارات األعماؿ 
باإلضافة لمنماذج المستخدمة في تقييـ مستكل نضجيا، أما الفصؿ الثالث فيتضمف مفيـك االستثمار كعممية 

صناعة القرارات االستثمارية باإلضافة إلى مبحث خصص لمربط بيف مستكل نضج استخبارات األعماؿ 
 فخصص لمدراسة العممية متضمنان فصميف يقٌدـ الفصؿ الرابع القسـ الثانيكصناعة القرارات االستثمارية، أما 

 .الدراسة العممية لمبحث، أما الفصؿ الخامس فيتضمف النتائج كالمناقشة
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 (:Previous Studies)الدراسات السابقة : 1-1

 :الدراسات العربية: 1/1/1
 اتخاذ عممية فعالية الرفع مف في اإلدارية المعمكمات نظاـ دكر)، بعنكاف (2004، مناصرية)دراسة - )1(

 :أىميا أىداؼ عدة إلى لمكصكؿ الدراسة ىذه ترمي، ك(القرارات اإلدارية
 .القرار اتخاذ في اآللي الحاسب عمى المبنية اإلدارية المعمكمات كنظـ االتصاؿ تكنكلكجيا دكر تحديد- 
 .لؤللمنيكـ الجزائرية الشركة في القرارات فعالية مدل تحديد- 
 .لؤللمنيكـ الجزائرية الشركة في المعتمدة المعمكمات كنظـ تكنكلكجيا أنكاع تحديد- 

الفصؿ  في الحالة دراسة أسمكب اعتماد تـ الدراسة ، كما ىذه المسح في- الكصفي المنيج اعتماد تـ
لؤللمنيـك  الشركة بدراسة كذلؾ التحميمي، الكصفي المنيج عمييا يعتمد التي األساليب أحد بكصفو الرابع،

(ALGAL). 
 :تمثمت أىـ نتائج الدراسة فيمايمي

 كذلؾ لغياب اإلستراتيجية؛ القرارات اتخاذ كبير بشكؿ يخدـ ال الشركة في المعتمد لممعمكمات اآللي النظاـ- 
نما القرار، دعـ نظـ حتى كال الخبيرة، النظـ أك العميا اإلدارة دعـ أنظمة  الكظيفية دعـ القرارات عمى يركز كا 

 .اإلستراتيجية القرارات دعـ يمكنو خبلليا كمف كالتشغيمية،
 جانب كبير في يحتكم المكاتب، ألنو ألتمتة بسيط نظاـ ىك الدراسة محؿ الشركة في المعتمد اآللي النظاـ- 
 كالبريد االلكتركني كتنسيقيا النصكص معالجة برامج عمى الحتكائو المكاتب تجييز أنظمة خصائص عمى منو

 أخرل كاالجتماعات خصائص إلى يفتقد لكنو كغيرىا،...المكتبي كالناشر لممكاعيد االلكتركني كالتنظيـ
 .كغيرىا..كالتمفزيكنية السمعية

 كبالتالي إنتاج حمكليا، كبدائؿ لممشاكؿ أكضح رؤية بمكرة في كافر بقدر الشركة معمكمات نظاـ يساىـ- 
 عمى كيحافظ اإلجراءات كالسياسات تحسيف في يساىـ كما أقؿ، ككقت بجيد كفعالية كمركنة دقة أكثر قرارات
 .بمحيطيا الشركة عبلقة

 القرارات في صنع عممية في المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ دكر) بعنكاف ،(2004غنيم، )دراسة - (2)
 المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ فعالية مدل استكشاؼ، كقد ىدفت إلى (بفمسطيف غزة قطاع بمديات

 .ة في عممية صنع القراراتقطاع غز بمديات في حاليا المستخدمة
 نظـ- الظاىرة دراسة عمى يعتمد كالذم الرأم استطبلع عمى القائـ الكصفي المنيج  اتبع الباحث

 لدراسة الكمي االستعانة بالمنيج تـ بدقة، كما ككصفيا الكاقع، في تكجد كما - المحكسبة اإلدارية المعمكمات
 :البيانات، كقد كانت أىـ نتائجيا كتحميؿ



 175 من 23صفحة 
 

 مناسب في البمديات المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ لدائرة التنظيمي المستكل أف إلى الباحث خمص- 
 في يؤثر أساسيا يعتبر عنصرا التنظيمي المستكل أف يؤكد كىذا ،(%74,7) بنسبة النظاـ مف لممستفيديف

 .القرار لصناعة البلزمة المعمكمات إنتاج
 ،(%73) بنسبة لصنع القرارات البلزمة المعمكمات إنتاج في فعاال نظاما يعتبر البمدية في الحالي النظاـ أف- 

 أك دكرية مختمفة تقارير كيقدـ المتاحة، الداخمية كالخارجية مصادرىا مف البيانات تجميع عمى يعمؿ أنو حيث
 .العمؿ جكانب كافة تغطي خاصة

 القرار متخذ رئيسيا يحفز سببا يعتبر غزة قطاع بمديات في المستخدـ المحكسب اإلدارية المعمكمات نظاـ- 
 يعمؿ ال الحالي النظاـ أف ىذا المجاؿ فقرات تحميؿ مف جميان  اتضح حيث. (%63,2)بنسبة  معينا قرارا ليتخذ
 البديؿ اختيار عممية في يساىـ ال أنو الممكنة، كما البدائؿ بجميع المتعمقة الكافية المعمكمات تكفير عمى

 .القرار صنع عممية في األفضؿ
 في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعمكمات نظـ دكر تقييـ) بعنكاف ،(2005سبت،  أبو)دراسة (- 3)

 :التالية األىداؼ تحقؽ أف ، كتحاكؿ ىذه الدراسة(غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات
 .قطاع غزة في الفمسطينية الجامعات في اإلدارية المعمكمات نظـ مككنات بيف الفركؽ مدل معرفة- 
   في الجامعات الفمسطينية في اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعمكمات نظـ استخداـ مدل معرفة- 

 .غزة قطاع
 لمحصكؿ االستبانة الكصفي، أما أداة جمع البيانات فاستخدـ الباحث الباحث المنيج اتبع: منيجية الدراسة

 متخذم كاألكاديمييف اإلدارييف العامميف جميع الدراسة مجتمع شمؿ البلزمة، كلقد األكلية البيانات عمى
 .غزة قطاع في الجامعات الفمسطينية في القرارات

 :  نتائج الدراسة
 غزة الفمسطينية بقطاع الجامعات في اإلدارية المعمكمات لنظـ القرار صانعي قبؿ مف فعاؿ استخداـ ىناؾ- 
ىك  النسبي الكزف أف النتائج النظـ، كأظيرت ىذه مف الناتجة المعمكمات لجكدة نظرا اإلدارية قراراتيـ صنع في
 .إدارية قرارات اتخاذ حالة في المعمكمات أنظمة أساسي عمى بشكؿ تعتمد العظمى الغالبية أف حيث %(79)

 الجامعات الفمسطينية في اإلدارم المعمكمات نظاـ يقدميا التي لممعمكمات الكمية الكفاية بيف عبلقة ىناؾ- 
 الكزف أف الدراسة اإلدارية، كأظيرت قراراتيـ صنع في النظاـ ليذا المديركف استخداـ كبيف غزة قطاع في

 كالقكية المتكسطة بيف تتراكح ليا عبلقة المعمكمات كمية أف يفسر مما(%68 ) كاف المجاؿ ليذا النسبي
 .صنع قراراتيـ في اإلدارم المعمكمات لنظاـ المديريف الستخداـ

 في الجامعات اإلدارم المعمكمات نظاـ مف المقدمة لممعمكمات المناسب التكقيت بيف عبلقة ىناؾ- 
 أف الدراسة اإلدارية، كأظيرت قراراتيـ صنع في النظاـ ليذا المديركف استخداـ كبيف غزة بقطاع الفمسطينية

 ليا المطمكبة المعمكمات سرعة كصكؿ درجة بأف عمميان  يعني كىذه %(78)ككاف  المجاؿ ليذا النسبي الكزف
 .قراراتيـ في صنع اإلدارم المعمكمات لنظاـ المديريف بناستخداـ قكية عبلقة
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، (دكر نظـ المعمكمات في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحككمية ) بعنكاف،(2009اليزايمة، )دراسة - (4)
 كمعرفة الحككمية المؤسسات في اإلدارية القرارات فاعمية عمى المعمكمات أثر تحديد ييدؼ ىذا البحث إلىو
 القرارات كأنماط القرارات عمى لتعرؼ باإلضافة ؿالقرارات اتخاذ  كفعاليةكفاءة في (المعمكمات ) استخداـ أثر

 المعمكمات كمبلئمة المعمكمات كشبكات العامميف ككفاءة المعمكمات بيف العبلقة طبيعة تحديد كاإلدارية
 كتكصيات نتائج إلى التكصؿ محاكلةكيعتبر البحث  ،الحككمية المؤسسات في اإلدارية القرارات اتخاذ كفاعمية
 تعرؼؿؿ محاكلة، كما أنو الحككمية المؤسسات في القرارات اتخاذ فاعمية في المعمكمات تأثير زيادة في تساعد
 . اإلدارية القرارات اتخاذ في الداعـ كأثرىا اربد في الحككمية المؤسسات في الحديثة المعمكمات شبكة عمى

 المعمكمات لجمع خصيصا صممت التي االستبانة كاسيتخدمت ،الكصفي المنيج البحث ىذا اعتمد
 . البحث فرضيات اختبار بيدؼ كتحميميا

 كفي الصحيحة بالمعمكمات القرار متخذ تزكيد في المعمكمات نظـ استخداـ فبأ الدراسة كشفت: ةنتائج الدراس
كما بينت ىذه الدراسة أيضان بأف . القرارات اتخاذ عممية في كمفيدة لممنظمة قيمة ذات تككف المناسب الكقت
 القرارات اتخاذ كفاعمية المعمكمات نظـ تتيحيا التي المعمكمات مبلئمة بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ىناؾ

 .اربد لمحافظة الحككمية المؤسسات في اإلدارية

 الدراسات األجنبية: 1/1/2
ىؿ تستطيع : استخبارات األعماؿ كصناعة االتصاالت) بعنكاف ،(Brien & Kok, 2006) دراسة- (1)

، كىدفت ىذه الدراسة إلى اكتشاؼ كيفية تحسيف مستكل الربحية (استخبارات األعماؿ أف تقكد إلى ربحية أعمى
 : فركض الدراسة كانت كالتالي. باالعتماد عمى تطبيقات نظـ استخبارات األعماؿ

 .يتـ تحسيف مستكل الربحية مف خبلؿ تخفيض التكاليؼ- 
 .يتـ تحسيف مستكل الربحية مف خبلؿ تحسيف المزايا التنافسية- 

المسح، أما بالنسبة ألدكات جمع البيانات تـ االعتماد عمى تقنية - تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي
االستبياف باإلضافة إلى المقاببلت المييكمة، أما مجتمع الدراسة فيشمؿ كافة شركات االتصاالت الخمكية 

  .Vodacom, MTN, Cell-C, TellKom: العاممة في جنكب أفريقيا كىي
أظيرت النتائج أف استخبارات األعماؿ أساسية مف أجؿ تحقيؽ الميزة التنافسية كذلؾ مف خبلؿ تحسيف 
جكدة الخدمات كالحصكؿ عمى المعمكمات بالدقة المناسبة كبالكقت المناسب، كأظيرت أيضان بأف أنظمة 

سِّف كبشكؿ كبير عممية اتخاذ القرارات كالذم يؤدم بدكره إلى تحسيف األرباح كما . استخبارات األعماؿ تيحى
أظيرت النتائج أف أغمب المدراء التنفيذييف كمدراء المعمكمات ال يتفيمكف الفكائد المحققة مف استخداـ تطبيقات 

 .استخبارات األعماؿ
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كىدفت ىذه الدراسة  (قياس استخبارات األعماؿ) بعنكاف ،(Lbnnqvist & Pirttimrki, 2006)دراسة - (2)
تحديد األغراض الرئيسية لقياس استخبارات األعماؿ، باإلضافة إلى تحديد أنكاع المقاييس المستخدمة  :إلى

 .لقياس استخبارات األعماؿ
تـ االعتماد عمى المنيج االستكشافي، أما أداة جمع البيانات فتمثمت باالعتماد عمى المقاالت المنشكرة في 

يكجد ىدفيف أساسييف لقياس مستكل نضج استخبارات : - المجبلت البحثية، ككانت أىـ نتائج الدراسة مايمي
 : األعماؿ ىما

 .إثبات أف المنافع المتحققة مف ىذه النظـ تفكؽ التكاليؼ التي أنفقت لبنائيا- 
 .المساعدة في إدارة عمميات استخبارات األعماؿ- 

 :أما المقاييس المستخدمة فيناؾ العديد منيا كىي
المنافع المتاحة مف - أ: المقاييس التي تقيس قيمة استخبارات األعماؿ، كىنا يتـ قياس القيمة مف منظكريف- 

 .التكاليؼ البلزمة إلقامة نظاـ استخبارات أعماؿ- ب. استخبارات األعماؿ
سرعة تقديـ المعمكمات، دقة التحميؿ، تقديـ : المقاييس المخصصة لقياس أداء استخبارات األعماؿ- 

 . الخ....المعمكمات بالكقت المناسب، كفاءة استرجاع المعمكمات
تقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ في صناعة البنكؾ ): بعنكاف، (Tabatabaei, 2010) دراسة- (3)

 .، كىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ في صناعة البنكؾ اإليرانية(اإليرانية
، أما أداة جمع البيانات كانت تقنية االستبياف المكزع (المسح)المنيج المتبع في الدراسة ىك المنيج الكصفي 

النمكذج المستخدـ لتقييـ مستكل . الكتركنيا، كمجتمع الدراسة شمؿ البنكؾ العامة كالخاصة العاممة في إيراف
حسب ىذا النمكذج يكجد ك (capability maturity model integration) حالنضج ىك نمكذج تكامؿ نضج القدر

  المستكل المعرؼ،Managed المستكل المدار ،(Initial )المستكل األكلي: خمسة مستكيات لمنضج ىي

(Defined)، المستكل المدار كميا( Quantitatively Managed )المستكل األمثؿ( Optimized.) 
تمثمت أىـ نتائج ىذه الدراسة بأف مستكل نضج استخبارات األعماؿ في البنكؾ اإليرانية ىك المستكل 

، كيتصؼ ىذا المستكل بأف تطبيقات استخبارات األعماؿ تككف مكصكفة بدقة، كتفاعمية مع (المعرؼ)الثالث 
كتبيف مف الدراسة أف درجة نضج استخبارات األعماؿ في قطاع البنكؾ الخاصة اإليرانية . بعضيا البعض

، كتبيف (المستكل الثالث)أكبر منو في البنكؾ العامة، بالرغـ مف أنيما يقعاف ضمف مستكل النضج نفسو 
كتبيف مف . أيضان بأنو ال يتكفر لمكظفي البنكؾ الفيـ كاإلدراؾ الكافي لمفيكـ كأىمية استخبارات األعماؿ

الدراسة أيضان بأف مستكل نضج استخبارات األعماؿ يرتبط بعمر البنؾ، فالبنكؾ الجديدة كأغمبيا بنكؾ تنتمي 
 .لمقطاع الخاص، غالبان ما تستخدـ أحدث تطبيقات كأدكات استخبارات األعماؿ

 دراسة –تقييـ منافع أنظمة استخبارات األعماؿ )كىي بعنكاف ، (Hocevar & Jaklic, 2010) دراسة- (4)
، كىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ جدكل االستثمار في أنظمة كتطبيقات استخبارات األعماؿ المختمفة (حالة
كيعرؼ ىذا  Online Analytical Processing (OLAP)باألخص نظاـ المعالجة التحميمية عمى االنترنت )
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النظاـ بأنو عممية معالجة تحميمية عمى الحاسب اآللي باستخداـ االنترنت تتيح لممستخدـ بسيكلة كبشكؿ 
يمكف لمشركة أف تقـك بإجراء : انتقائي الحصكؿ عمى البيانات مف جيات تمثؿ كجيات نظر مختمفة، مثاؿ

مقارنة تحميميو لمبيعاتيا مف منتج ما في منطقة معينة مع المبيعات لشركة أك شركات منافسة أخرل تقدـ نفس 
 .باإلضافة إلى تقييـ المنافع المتحصؿ عمييا مف ىذه التطبيقات (المنتج في نفس المنطقة كبنفس الفترة الزمنية

دراسة الحالة، كطبقت الدراسة عمى شركة ميبلمف الكيميائية العاممة - تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي
في االتحاد األكركبي، كتمثمت أىـ نتائج ىذه الدراسة بأف نظاـ المعالجة التحميمية عمى االنترنت يعتبر مجدم 
اقتصاديان حيث خٌفضى تكاليؼ العميمة اإلدارية كتكاليؼ الحصكؿ عمى البيانات كمعالجتيا، بنسبة أكبر مف 

كالذم يعتبر أحد تطبيقات  (OLAP)النفقات المخصصة إلنشاء ىذا النظاـ، أما المنافع التي قدميا نظاـ 
 : استخبارات األعماؿ تتمثؿ بمايمي

سيكلة االستخداـ، باإلضافة إلى أنو أكثر سرعة في تحميؿ السكؽ كالمنافسيف، ىذا يؤدم إلى كقت أقؿ مف - 
 . أجؿ التحميؿ كبالتالي كقت متاح أكبر مف أجؿ اتخاذ القرارات

 .الزيادة في األرباح نتيجة لتخفيض تكاليؼ معالجة البيانات باإلضافة إلى الدقة في اتخاذ القرارات- 
تحميؿ تجريبي : منافع تطبيؽ نظاـ استخبارات األعماؿ) بعنكاف ،(Popovic & Jaklic,  2010) دراسة- (5)

، كىدفت ىذه الدراسة بشكؿ أساسي إلى التأكد (لتأثير نضج نظاـ استخبارات األعماؿ عمى جكدة المعمكمات
بشكؿ تجريبي مف مساىمة نظـ استخبارات األعماؿ في تزكيد المنظمة بالمعمكمات الممتازة، كالتحقؽ مف 

المقدار الذم يساىـ بو مستكل نضج  نظـ استخبارات األعماؿ في تحسيف جكدة المعمكمات حيث أف مستكل 
 .النضج يكضح قدرات النظاـ

 : فرضيات الدراسة
 .إف لمستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ تأثير إيجابي عمى جكدة المعمكمات- 
 .إف لمستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ تأثير إيجابي عمى النكعية اإلعبلمية كلممعمكمات- 

المسكح، كتـ االعتماد عمى أداة االستبياف لجمع البيانات األكلية المتعمقة / تـ استخداـ المنيج الكصفي
أما مجتمع الدراسة فيشمؿ الشركات . بمستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ كالمتغير التابع جكدة المعمكمات

الصغيرة كالمتكسطة العاممة في سمكفينيا، أما كحدة المعاينة فتتضمف كبار المديريف باإلضافة إلى مدراء 
 .كتـ إرساؿ االستبياف بالبريد االلكتركني ،المعمكمات التنفيذييف

مف التبايف الحاصؿ في جكدة  (%32)تمثمت أىـ نتائج ىذه الدراسة بأف استخبارات األعماؿ تفسر 
المعمكمات، باإلضافة إلى أف تحسيف جكدة المعمكمات يعتبر أكثر الفكائد مممكسة مف تطبيؽ نظـ استخبارات 

 (.BI)اإلعماؿ 
 (نمكذج لتقييـ مستكل نضح لمشاريع استخبارات األعماؿ)كىي بعنكاف ، (Tan et al., 2011 )دراسة (6)

كىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ نمكذج لتقييـ مستكل نضج مشاريع استخبارات األعماؿ باإلضافة لتحديد 
المشاكؿ المكجكدة في النظاـ الحالي كتحديد الطريؽ المثالي لمكصكؿ إلى مستكل النضج المناسب لممنظمة، 

 المسكح، كقاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي لمتحقؽ مف أبعاد –كاعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي 
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جكدة المعمكمات، إدارة البيانات : النمكذج كالبنكد أيضان، كتضمنت أبعاد النمكذج أربع متغيرات فرعية ىي
 .الرئيسية، ىندسة تخزيف البيانات، القدرة التحميمية

، (تأثير مستكل نضج استخبارات األعماؿ عمى صناعة القرارات)، بعنكاف (Kumar, 2012)دراسة - (7)
كىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد األثر الذم يحدثو مستكل نضج استخبارات األعماؿ في صناعة القرارات في 

لتقييـ مستكل نضج ( Tan et al., 2011)البنكؾ اليندية، كاعتمدت ىذه الدراسة عمى النمكذج المطكر مف قبؿ 
 القدرة ،البيانات تخزيف ىندسة ،الرئيسية البيانات إدارة ،المعمكمات جكدة)استخبارات األعماؿ بأبعاده األربعة 

المسح، - ، أما المنيج المتبع في ىذه الرسالة فكاف المنيج الكصفي(األعماؿ استخبارات لنظـ التحميمية
 :كشممت عينة الدراسة المصارؼ اليندية، كتمثمت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة بما يمي

تكجد عبلقة إيجابية كميمة بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات كصناعة القرارات، كتعتبر جكدة المعمكمات - 
 .البعد األكثر أىمية في تفسير عممية صناعة القرارات ممثمة بجكدتيا

 .تكجد عبلقة إيجابية كميمة بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية كصناعة القرارات- 
 .تكجد عبلقة إيجابية كميمة بيف مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات كصناعة القرارات- 
 .تكجد عبلقة إيجابية كميمة بيف مستكل نضج القدرة التحميمية كصناعة القرارات- 
 .مف صناعة القرار (%43.5)مستكل النضج ككؿ يفسر ما مقداره - 

 : عن الدراسات السابقةاختالف الدراسة : 1/1/3
 :بعد مراجعة الدراسات السابقة يمكننا تمخيص المبلحظات التالية عمييا

 إف بعض ىذه الدراسات كباألخص الدراسات العربية ركزت عمى دكر نظـ المعمكمات في عممية صناعة :أوالً 
، ككاف ىدؼ ىذه الدراسات األساسي معرفة مدل استخداـ (اليزيمة، أبك سبت، غنيـ، مناصرية )القرارات 

تختمؼ دراستنا عف ىذه الدراسات في . نظـ المعمكمات في صنع القرارات باإلضافة لمعرفة أنكاع ىذه النظـ
  لمجمكعة مف النظـاألساسيأنيا تيقٌيـ مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ كالذم يعتبر كمفيكـ المككف 

، كنظـ إدارة حيث أف تطبيقات استخبارات األعماؿ تقدـ خبلصة المعمكمات التي تنتجيا إلى النظـ المختمفة
المعرفة كنظـ دعـ القرار كنظـ المعمكمات اإلدارية، أم عدـ النظر إلى عممية معالجة البيانات كالمعمكمات 

مف جانب كاحد بؿ مف جكانب متعددة، كتكضيح الدكر الذم يمعبو ىذا المستكل في صناعة القرارات 
 . االستثمارية

 ( Rajteric) إف البعض اآلخر مف الدراسات قدـ شرحان مفصبلن لنماذج تقييـ نضج استخبارات األعماؿ :ثانياً 

كالبعض اآلخر قدـ دراسات تجريبية لمنافع نظـ استخبارات األعماؿ كأثرىا عمى جكدة المعمكمات كتكضيح 
 & Popovic )ٚدساعخ  (Brien & Kok )الدكر الذم تمعبو نظـ استخبارات األعماؿ في زيادة الربحية  كدراسة

Jaklic)  ا  ىذكدكركتختمؼ دراستنا عف ىذه الدراسات في أنيا تقـك بتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ
 .في صناعة القرارات االستثماريةالمستكل 
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 (Tabatabaei) إف جزءان آخر مف الدراسات قاـ بتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ كما في دراسة :ثالثاً 
الذم  (Tan et al., 2011)كتختمؼ دراستنا عف ىذه الدراسة في أنيا تعتمد عمى النمكذج المطكر مف قبؿ 

يعتبر أحدث النماذج كتـ التأكد مف صبلحيتو باإلضافة ألنو ال يكتفي بتقييـ مستكل النضج بؿ يحدد ما إذا 
كاف ىذا المستكل ىك المستكل المناسب لممنظمة محؿ الدراسة أم تقييـ كتقكيـ باف كاحد، كما تختمؼ دراستنا 
 .عف ىذه الدراسة في الربط بيف مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ كدكره في صناعة القرارات االستثمارية

ىناؾ دراسة تناكلت األثر الذم يحدثو مستكل نضج استخبارات األعماؿ في صناعة القرارات كىي : رابعاً 
، كتختمؼ داستنا عف ىذه الدراسة بأف الدراسة الحالية تحاكؿ تكضيح العبلقة بيف (Kumar, 2012)دراسة 

، باإلضافة إلى تقييـ االستثمارية بشكؿ أكثر تحديدان مستكل نضج استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات 
 .صبلحية كثبات النمكذج المستخدـ في تقييـ النضج كىذا ما لـ تتطرؽ إليو ىذه الدراسة

 (: Research Problem)مشكمة البحث : 1-2
في ظؿ الكـ اليائؿ مف البيانات كالمعمكمات المتاح أماـ متخذم القرارات في مختمؼ المنظمات 
كباألخص المنظمات العاممة في المجاؿ المالي، كفي ضكء المنافسة الشديدة بيف الشركات كالتي تؤدم 

بالنياية إلى تخفيض ىامش الربح، تبحث أغمب الشركات كبكافة الكسائؿ المتاحة لتحقيؽ المزايا كالمنافع 
التنافسية التي تضمف ليا البقاء كاالستمرار في دنيا األعماؿ، كيعتبر النجاح في اتخاذ القرارات االستثمارية 

شرطان أساسيان لنجاح أم منظمة كبقائيا كاستمرارىا، ككما ىك معمكـ أف أم قرارا لكي ييتخذ بدقة يجب أف يككف 
مبنيان عمى معمكمات صحيحة كدقيقة، كتعتبر حاليان تطبيقات كأدكات استخبارات األعماؿ مف األدكات التي 
تساعد المنظمات في تحقيؽ مزايا تنافسية، خاصةن كأنيا تؤمف المعمكمات المناسبة لمتخذم القرارات ككما 
اتضح لدينا مف خبلؿ الدراسات السابقة أف ىذه األنظمة تمر بمستكيات نضج مختمفة، ككؿ مستكل يرتبط 

استخدامو بتكاليؼ معينو كيقدـ مستكل معيف مف المعمكمات، لذلؾ تبرز مشكمة البحث باإلجابة عمى السؤاليف 
 : الرئيسييف التالييف

ما ىو مستوى نضج استخبارات األعمال في شركات التأمين السورية؟ ويتفرع عن ىذا السؤال - (1)
 :األسئمة الفرعية التالية

 ما ىك مستكل نضج جكدة المعمكمات التي تقدميا نظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية؟- (أ)
 ما ىك مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية لنظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية؟- (ب)
 ما ىك مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات لنظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية ؟- (جػ)
 ما ىك مستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية ؟ - (د)
ما ىي طبيعة العالقة بين مستوى نضج استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية ؟ ويتفرع - (2)

 :عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية
ما ىي طبيعة العبلقة بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات التي تقدميا نظـ استخبارات األعماؿ - (أ) 

 كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية ؟
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ما ىي طبيعة العبلقة بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية لنظـ استخبارات األعماؿ كصناعة - (ب)
 القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية ؟

ما ىي طبيعة العبلقة بيف مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات لنظـ استخبارات األعماؿ كصناعة - (جػ)
 القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية ؟

ما ىي طبيعة العبلقة بيف مستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات - (د)
 االستثمارية في شركات التأميف السكرية ؟ 

 (: Research Hypotheses)فرضيات البحث : 1-3
 : ينطمؽ البحث مف الفرضيتيف الرئيسيتيف التاليتيف

ال توجد فروق ذات داللة معنوية إحصائية بين مستوى نضج استخبارات األعمال في شركات التأمين - (1)
 :من النضج، وتتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية (المرتفع)السورية والمستوى الخامس 

نضج جكدة المعمكمات في شركات التأميف  مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال- (أ)
 .النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل السكرية

نضج إدارة البيانات الرئيسية في شركات  مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال- (ب)
 .النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل التأميف السكرية

نضج ىندسة تخزيف البيانات في شركات  مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال- (جػ)
 .النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل التأميف السكرية

نضج القدرة التحميمية في شركات التأميف  مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال- (د)
 .النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل السكرية

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مستوى نضج استخبارات األعمال وصناعة القرارات (-2)
 :االستثمارية، وتتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات المقدمة مف نظـ - (أ)
 .استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج  عممية إدارة البيانات الرئيسية في نظـ - (ب)
 .استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات في نظـ - (جػ)
 .استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ - (د)
 .كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية
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 : (Research Objectives) أىداف البحث: 1-4
 :تتمثل أىداف البحث بالنقاط التالية- 
زاحة الغمكض كالمبس عنو- (أ)  .إيضاح مفيكـ استخبارات األعماؿ كا 
لماـ مكظفي شركات التأميف- (ب)  . بنظـ استخبارات األعماؿ العاممة في سكرياإيضاح مدل معرفة كا 
. شركات التأميف السكريةتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ لدل - (جػ)
.  القرارات كخاصةن االستثمارية منياصناعةإيضاح أىمية المعمكمات في عممية - (د)
 في شركات صناعة القرارات االستثماريةك مستكل نضج استخبارات األعماؿ العبلقة بيفتكضيح  -(ق)

 .  التأميف العاممة في سكريا
 (: Research Importance)أىمية البحث : 1-5

 (:Scientific Importance)األىمية العممية 
تتجمى األىمية العممية مف خبلؿ إيضاح مستكل نضج استخبارات األعماؿ في الشركات محؿ البحث، 
كالدكر الذم يمعبو مستكل النضج ىذا في صناعة القرارات االستثمارية، كما تتجمى أيضان في اختبار نمكذج 

(Tan, et al., 2011)   لقياس مستكل نضج استخبارات األعماؿ كالمبررات التي دفعت الباحث إلى اختياره
ألنو ال يكتفي بتقييـ مستكل النضج بؿ يحدد ما إذا كاف ىذا المستكل ىك المستكل المناسب لممنظمة محؿ 

البحث كيكضح المشاكؿ التي تكاجو النظاـ كالطريؽ لمكصكؿ إلى المستكل المثالي أم تقييـ كتقكيـ باف كاحد 
 .كىك بيذا الشكؿ يتفكؽ عمى باقي النماذج، باإلضافة ألنو يعتبر أحدث النماذج كتـ التأكد مف صبلحيتو

 
 (:Practical Importance)األىمية العممية 

تتجمى األىمية العممية مف خبلؿ تقديـ أساس عممي سميـ لشركات التأميف السكرية يكضح مستكل نضج 
أم باختصار تقكيـ المستكل . استخبارات أعماليا، كدكر ىذا المستكل في صناعة القرارات االستثمارية فييا

الحالي لنظـ استخبارات األعماؿ في ىذه المؤسسات باإلضافة لتحديد ما إذا كاف مف الضركرم زيادة درجة 
نضج ىذه النظـ سكاء مف خبلؿ تطبيؽ أدكات كتطبيقات حديثة الستخبارات األعماؿ أك مف خبلؿ تحسيف 

 .الكادر المعرفي القائـ عمييا

 & Research Methodology)منيجية البحث وأدوات جمع البيانات :  1-6

methods of data collection :) 
 :منيجية البحث:  1/6/1

 دراسة الظاىرة كما عمى يعتمد كالذم الرأم عمى استطبلع القائـ المسح- الكصفي المنيج اتبع الباحث
 مف بمجمكعة الحقائؽ الحاضرة المرتبطة كتمخيص بجمع ألنو يقكـ الكاقع، ككصفيا بدقة، كتـ إتباعو في تكجد
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 المختمفة كالمعاني عمى استخبلص الدالالت الظكاىر، كيعمؿ مف نكع أم أك عدد مف األشياء أك الظركؼ
 ببعضيا، الظكاىر ربط ما يسيؿ الحصكؿ عمييا، كىذا يمكف كالمعمكمات التي عمييا البيانات تنطكم التي

عطاء بيف المتغيرات، العبلقة كاكتشاؼ  .لذلؾ المبلئـ التفسير كا 

 :أدوات جمع البيانات: 1/6/2
 :البيانات الثانوية- 

تـٌ جمع البيانات الثانكية لمعالجة اإلطار النظرم مف األبحاث كالدراسات السابقة كالمنشكرة في مجبلت 
 كالمجمة األكركبية لمبحكث (Business Intelligence Journal )مجمة استخبارات األعماؿعممية مثؿ 
مجمة جنكب أفريقيا إلدارة المعمكمات                ، (European Journal of Social Sciences)االجتماعية 

(South African Journal of Information Management)  باإلضافة لمعديد مف األبحاث المكثقة كالكتب
  .المتعمقة بمكضكع البحث

 :البيانات األولية- 
بناءن عمى النمكذج مستكل نضج استخبارات األعماؿ  خصيصان لقياس مصمـتـٌ جمعيا باستخداـ استبياف 

 إدارة البيانات –جكدة المعمكمات المقدمة : ضمف األبعاد التاليةيتك، (Tan et al., 2011)المصمـ مف قبؿ 
 القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ، أما فيما يتعمؽ بصناعة – ىندسة تخزيف البيانات –الرئيسية 

 .(Keren, & Bruin, 2003)القرارات االستثمارية تـ تصميـ استبياف خصيصان لذلؾ كسحبت أسئمتو مف بحث 
ـٌ تكزيع االستبياف شخصيان لجمع البيانات األكلية لتكضيح أم غمكض يعترم المستجيب كلرفع نسبة   ت

 .االستجابة

 :المجتمع اإلحصائي وعينة البحث: 1/6/3
 كنظران لكبر حجـ المجتمع المدركس  مف كافة شركات التأميف السكرية،(N)مجتمع البحث يتككف 

كلمحددات الكقت أيضان، قاـ الباحث بإتباع أسمكب العينات في جمع البيانات عف كؿ شركة مف الشركات 
ـٌ إرساؿ االستبياف الكتركنيان ) كأسمكب الحصر الشامؿ لشركات التأميف كافةن   أما بالنسبة ،(بعض الشركات ت

 تتمثؿ بكبار المديريف العامميف في شركات التأميف السكرية باإلضافة إلى فكحدة المعاينة :لعينة البحث
المكظفيف المسؤكليف عف البيانات كالمعمكمات سكاء كانكا مدراء أـ مكظفيف مف مستكيات اإلدارة الكسطى 

 كاعتمد الباحث عمى أسمكب المعاينة الميسرة  بيف مكظفي ،كالتنفيذية، باإلضافة لمتخذم القرارات االستثمارية
 .الشركة الكاحدة نظران لصعكبة الكصكؿ إلى بعض المناطؽ نتيجة لؤلحداث الراىنة

 :أساليب تحميل البيانات اإلحصائية: 1/6/4
لتحميؿ البيانات الخاصة بالجانب  (SPSS)اعتمد الباحث عمى البرنامج اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية 

 :العممي مف البحث، كذلؾ مف خبلؿ أدكات كأساليب اإلحصاء الكصفي كالتحميمي كما ىك مكضح فيمايمي
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قاـ الباحث بحساب : لفقرات كمحاكر االستبانة (Construct Validity)لمتأكد مف صبلحية التركيب - (1)
صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة بالنسبة لكؿ مف المتغيريف التابع كالمستقؿ، كذلؾ مف خبلؿ إيجاد 

بيف كؿ فقرة مف  ( مفردة15مككمة مف - Pilot Study–ارتباط بيرسكف عمى عينة استطبلعية )االرتباط 
فقرات المحكر كالدرجة الكمية لممحكر، باإلضافي إليجاد الصدؽ البنائي الذم ىك عبارة عف اختبار لمتأكد مف 
صبلحية المحاكر لقياس كؿو مف المتغير التابع كالمستقؿ كيعرؼ الصدؽ البنائي بأنو االرتباط بيف كؿ محكر 

أك بعد مف أبعاد المتغير كالدرجة الكمية لممتغير، كقاـ الباحث أيضان بإجراء اختبارات الثبات عمى العينة 
االستطبلعية نفسيا باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطٌبقو عمى كؿ بعد مف أبعاد 

 .(المستقؿ كالتابع)المتغيريف 
اإلحصاءات الكصفية متمثمة بالمتكسط الحسابي كالخطأ المعيارم، فالمتكسط الحسابي استخدـ لتحديد - (2)

مستكل نضج كؿ بعد مف أبعاد استخبارات األعماؿ لكؿ شركة بشكؿ منفرد، حيث أف كؿ شركة تمثؿ حالة 
 .كاحدة، أٌما الخطأ المعيارم فاستخدـ لمعرفة درجة الخطأ في تقدير متكسط المجتمع الحقيقي

بالنسبة الختبار الفرضية الرئيسية األكلى كالقائمة ال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات - (3)
مف خبلؿ  (T-test)جيدة مف نضج استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية، تـ االعتماد عمى اختبار 

، كىذا (5-المستكل الخامس)المقارنة بيف المستكيات المشاىدة مف النضج كالمستكيات النظرية المرتفعة 
 نكؼ سمير – كلمكجركؼؾ اختبار   بعد أف أجرلاالختبار ىك مف االختبارات المعممية كاعتمد الباحث عميو

، باإلضافة إلى أف تبيف أنيا تتبع التكزيع الطبيعيك ة كاختبار شابيرك كطبقيما عمى عينة البحثكاحد لعينة
 .قتضي االعتماد عمى االختبارات المعمميةا مما المقياس الذم اعتمده الباحث في البحث يعتبر مقياس فئكم

 مستكل بيف معنكية داللة ذات ارتباط عبلقة تكجد البالنسبة الختبار الفرضية الرئيسية الثانية القائمة بأنو - 4
، اعتمد الباحث عمى معامؿ ارتباط بيرسكف المعممي االستثمارية القرارات كصناعة األعماؿ استخبارات نضج

 .لؤلسباب السابقة الذكر (ANOVA)كاالنحدار الخطي 

 (:Model & variables of the research)نموذج البحث : 1-7
 :في ضكء مشكمة البحث كأىدافو، فإف نمكذج البحث االفتراضي يكضح متغيرات البحث عمى النحك اآلتي

 : مستكل نضج استخبارات األعماؿ(: Independent Variable)المتغير المستقل - (1)
ألنو ال يكتفي  (al.,  Tan, et 2011)  يكجد العديد مف المحددات ليذا المتغير كسيتـ االعتماد عمى نمكذج

بتحديد مستكل النضج بؿ يكضح المشاكؿ التي تكاجو النظاـ كالطريؽ لمكصكؿ إلى المستكل المثالي، ك يعتبر 
أحدث نماذج تقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ، كبالتالي يمكف تمخيص محددات نضج استخبارات 

 :األعماؿ بالتالي
 .Information Qualityجكدة المعمكمات المقدمة -  (أ)
 .Master Data Management (MDM)إدارة البيانات الرئيسية - (ب)
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 .Warehousing Architectureىندسة تخزيف البيانات - (جػ)
 . Analytical القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ - (د)
 Investment)كيتمثؿ في صناعة القرارات االستثمارية (: Dependent Variable)المتغير التابع - (2)

Decisions Making)كيتضمف بعديف فرعييف ىما ،: 
 .مسؤكلية صناعة القرار االستثمارم- (أ)
 . جكدة القرار االستثمارم– (ب)

 :نمكذج البحث االفتراضي (1/2)يكضح الشكؿ 

 
 البحثنموذج  (1/1)شكل 

 (Tan et al., 2011)  من إعداد الباحث باالعتماد عمىالشكل

 :  قياس المتغيرات1-8
 :تـ قياس المتغيرات كفؽ مايمي

 : مستوى نضج استخبارات األعمال: المتغير المستقل: أوالً 
تـ تصميـ استبياف يتضمف األبعاد الرئيسية التي تقيس مستكل نضج استخبارات األعماؿ، كسحبت األسئمة 

 الخاص بتقييـ نضج استخبارات األعماؿ كتـ تطكيرىا كتكييفيا مع كاقع (Tan et al., 2011)مف نمكذج 
 .شركات التأميف كبيئة البحث

  :صناعة القرارات االستثمارية: المتغير التابع: ثانيا
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تـ تصميـ استبياف يتضمف أسئمة رئيسية عف مصادر المعمكمات األساسية في صناعة القرارات 
جراءات اتخاذىا ككيفية المفاضمة بيف البدائؿ االستثمارية باإلضافة  االستثمارية كآلية صناعة ىذه القرارات كا 

إلى جكدة القرار االستثمارم، كتـ تصميمو بعد مقاببلت مفتكحة مع كبار المديريف المسئكليف عف اتخاذ 
 .(Keren, & Bruin, 2003)القرارات االستثمارية في شركات التأميف كسحبت أسئمتو مف بحث 

ليذا االستبياف مف خبلؿ اختبار كؿ مف صبلحية  (Construct Validity)تـ اختبار صبلحية التركيب 
باإلضافية لمكثكقية أسئمة االستبياف  (Face Validity)االسـ   كصبلحية(Content Validity)المحتكل 

(Reliability) عمى االستبياف الخاص بقياس المتغير المحتكل كاالسـ كالمكثكقية اختبارات صبلحية تكطبؽ 
  .مفردة (15) مف خبلؿ عينة استطبلعية بمغ حجميا المستقؿ

 : حدود البحث: 1-9
بما أف البحث الكاحد ال يستطيع أف يفي بتحميؿ كؿ المتغيرات كالعكامؿ المختمفة التي يمكف أف تمعب دكران 
في عممية صناعة القرارات االستثمارية، فإف مف البداىة أف يقؼ أم بحث عممية عند حدكد معينة، لذلؾ فإف 

 :حدكد ىذا البحث يمكف اإلشارة إلييا كما يمي

 :الحدود العممية- (1)
 اقتصر البحث عمى مستكل نضج استخبارات اإلعماؿ كأحد العكامؿ التي ليا دكر في صناعة القرارات  -

االستثمارية عمى اعتبار أف ىناؾ العديد مف العكامؿ األخرل التي ليا ىذا الدكر ككفاءة اإلدارة كحجـ المنظمة 
 .الخ.........كالقدرات كاإلمكانات المتاحة ليا

اقتصر البحث عمى تقييـ دكر مستكل النضج في صناعة القرارات االستثمارية فقط، عمى اعتبار أف ىناؾ - 
الكثير مف المتغيرات التابعة التي يمكف أف تؤثر عمييا أنظمة استخبارات األعماؿ كالميزة التنافسية كالتكاليؼ 

 . الخ......الكمية لممنظمة كالربحية
 :الحدود المكانية- (2)

 .اقتصر البحث عمى شركات التأميف العاممة في الجميكرية العربية السكرية- 
 :الحدود الزمنية- (3)
 .2013 تغطي الحدكد الزمنية لمبحث العاـ -
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 :خالصة الفصل األول
بعد أف استعرض الباحث الدراسات السابقة كمشكمة كفرضيات البحث باإلضافة إلى أىدافو كأىميتو 

 :كمنيجيتو كالقيكد التي تحدده، يخمص الباحث إلى مايمي

ندرة الدراسات العربية المتعمقة بمفيكـ استخبارات األعماؿ، كاضطر الباحث كضع دراسات تتعمؽ بنظـ - (1)
المعمكمات عمى اعتبار أف نظـ استخبارات األعماؿ داعـ أساسي لنظـ المعمكمات كمككف أساسي مف 

 .مككناتيا

يعتبر ىذا البحث مف األبحاث األكلى التي تتناكؿ العبلقة بيف مستكل نضج استخبارات األعماؿ - (2)
 .كصناعة القرارات االستثمارية، كاألكلى في سكريا

اإلضافة العممية التي يمكف أف تيقدميا البحث تتمثؿ بتكضيح الدكر الذم يمكف أف يمعبو مستكل نضج - (3)
استخبارات األعماؿ في عممية صناعة القرارات االستثمارية، باإلضافة إلى أنيا تأكيد إضافي عمى 

 .لتقييـ نضج استخبارات األعماؿ (Tan, et al., 2011)صبلحية كثبات النمكذج المطكر مف قبؿ 

 الرأم عمى استطبلع القائـ المسح- الكصفي المنيج اتبع الباحث تحديد مشكمة البحث فقد ضكء في- (4)
 .الكاقع في تكجد دراسة الظاىرة كما عمى يعتمد كالذم

 :المتغيرات التي تناكليا الباحث بدراستو ىي- (5)

جكدة المعمكمات، إدارة )مستكل نضج استخبارات األعماؿ بأبعاده األربعة : المتغير المستقؿ- (أ)      
 .(البيانات الرئيسية، ىندسة تخزيف البيانات، القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ

مسؤكلية صناعة القرار االستثمارم، جكدة )صناعة القرارات االستثمارية ببعديو : المتغير التابع- (ب)     
 .(القرار االستثمارم

 .تمثؿ المجتمع اإلحصائي بكافة شركات التأميف العاممة في الجميكرية العربية السكرية- (6)

 .2013تغطي الحدكد الزمنية لمبحث العاـ - (7)
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 الفصل الثاني
تقييم مستوى نضج 
 استخبارات األعمال
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 : دمــــــةـــــــــمق
تعتبر المعرفة مف العناصر األساسية لمميزة التنافسية، كتتمثؿ ىذه المعرفة بالنسبة لمنظمات األعماؿ 
بالتنبؤ باتجاىات السكؽ كاحتياجات كرغبات العمبلء كتحديد مصادر التمكيؿ المثمى كاألنشطة المستقبمية 

مكانات العامميف، ككمما تمٌكنت المنظمة مف الحصكؿ عمى المعمكمات  لممنافسيف باإلضافة لقدرات كا 
كالمعارؼ الصحيحة بالكقت كالشكؿ المناسبيف استطاعت تطكير كتحسيف أداءىا بصفة دائمة كذلؾ مف خبلؿ 
اتخاذ قرارات تتصؼ بالجكدة العالية األمر الذم يسيـ في تعزيز المكقؼ التنافسي لممنظمة في بيئة اقتصادية 

 . حالية تتميز بزيادة حدة المنافسة
اكتسبت عممية تكليد المعرفة داخؿ المنظمات بكافة أنكاعيا كأشكاليا بعدان أساسيان كاستراتيجيان لمنجاح 

كاالستمرار في عالـ األعماؿ، ألنيا تعتبر مف المصادر األكثر أىمية لتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة، كقد 
إلى أف العبلقة األساسية بيف المعرفة / 1995/كتاككتشي في دراستيما الصادرة في العاـ  Nonakaأشار نكناكا 

داسي، )كالميزة التنافسية تقع في إمكانية تكليد المعرفة لتقكد إلى اإلبداع الذم يقدـ بدكره أسس الميزة التنافسية 
2007.) 

كاف المصدر األساسي لممعرفة الصريحة في أم منظمة حتى فترة قريبة مف الزمف عبارة عف تقارير دكرية 
شيرية أك سنكية تقدميا أقساـ التسكيؽ كالمالية كالمبيعات كاإلنتاج، كلكف ىذه الطرؽ كاألشكاؿ أخذت طريقيا 

 إلى التغيير
Bergeron, 2003)) حيث أدل ظيكر تقنيات تخزيف كتحميؿ البيانات الرخيصة نسبيان، كاالنتشار ،

الكبير لئلنترنت كالنظـ الحاسكبية المتقدمة إلى تسييؿ كصكؿ المنظمات إلى كميات كبيرة مف البيانات كالتي 
يفتح ىذا االنفجار الضخـ كالكـ اليائؿ مف البيانات الخاـ . غالبان ما تككف متباينة في المصدر كالمحتكل

ىؿ : المتاح لمنظمات األعماؿ المجاؿ الحتماالت كفرص مختمفة، كيطرح العديد مف األسئمة الحساسة
باإلمكاف تحكيؿ ىذا الكـ اليائؿ مف البيانات إلى معمكمات كمف ثـ إلى معارؼ تستخدـ لممساعدة في صناعة 

 .القرارات كتحسيف أداء المشاريع كالمنظمات؟
أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا لنظـ قادرة عمى دراسة السكؽ كالعمبلء كالمنافسيف بشكؿ معمؽ مع اشتداد 

حدة المنافسة بسبب ظاىرة العكلمة كانفتاح األسكاؽ عمى بعضيا كاستجابة ليذه الحاجة ظيرت نظـ 
استخبارات األعماؿ بيدؼ جمع البيانات المتاحة كالٌسرية عف السكؽ كالعمبلء كالمنافسيف بيدؼ مكاجية أم 
تيديدات تنافسية محتممة أك فرص تسكيقية قائمة، كعممية جمع البيانات ىذه تتـ بطرؽ شرعية كقانكنية في 

، كتعتبر نظـ استخبارات األعماؿ أداة أساسية داعمة (Crane, 2005)أغمب األحكاؿ أم استخبارات نظيفة 
 (. Rodrigues, L, 2002)لنظـ المعمكمات اإلدارية كنظـ ذكاء األعماؿ 

 

يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مفيـك كتاريخ كأىمية كأدكات نظـ استخبارات األعماؿ في المبحث األكؿ، 
 . باإلضافة إلى النماذج التي تستخدـ لتقييـ مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ في المبحث الثاني
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 المبحث األول
 مفيوم وأىمية استخبارات األعمال

يتناكؿ الباحث في ىذا المبحث مفيـك كتاريخ كأىمية كأدكات استخبارات األعماؿ كالفرؽ بينيا كبيف نظـ 
 .ذكاء األعماؿ كالتجسس غير المشركع، باإلضافة إلى الدكر الياـ الذم تمعبو في شركات التأميف

 :مفيوم استخبارات األعمال- 2-1-1
مف مجاالت الدراسة التي نالت اىتمامان كاسعان في العقديف األخيريف، كذلؾ  (BI)تعتبر استخبارات األعماؿ 

استجابة لمضغكط كالمؤثرات البيئية الخارجية اليائمة التي كاجيتيا منظمات األعماؿ بسبب التحكالت الجكىرية 
في المنظكمة االقتصادية العالمية كالمتمثمة بالعكلمة كاشتداد حدة المنافسة كاالنتقاؿ مف االقتصاد المادم إلى 

 تصدل العديد مف الكتاب كالباحثيف لتعريؼ كتكضيح مفيكـ استخبارات األعماؿ، .ما يسمى اقتصاد المعرفة
كلكف سنتطرؽ أكال لمفيـك نظـ ذكاء األعماؿ التي تعتبر المبنة األساسية لبناء نظـ استخبارات األعماؿ 

 :النظيفة
 :ذكاء األعمال- 
Dresnerالباحث دريزنر عٌرؼ - 

نظـ ذكاء األعماؿ بأنيا كالمظمة التي تتضمف المنيجيات كالمفاىيـ  
كاألساليب التحميمية اليادفة إلى تحسيف أنشطة اتخاذ القرارات بكافة أشكاليا كذلؾ مف خبلؿ نظـ دعـ مبنية 

 (.Fact-based Support Systems( )Brien & Marakas, 2011)عمى جمع الحقائؽ 
Turbanبٌيف تكرباف - 

بأف نظـ ذكاء األعماؿ ىي عبارة عف مدخؿ جديد ييدؼ بشكؿ أساسي إلى مساعدة  
تاحتيا  منظمات األعماؿ المعاصرة في عممية جمع البيانات كتحميميا كتحكيميا إلى معمكمات كمعارؼ، كا 

لحظة الحاجة إلييا، كاعتقد أف النظـ التقميدية لجمع كمعالجة البيانات قد تغيرت إلى نظـ أكثر تطكران لتتماشى 
مع الظركؼ المتغيرة في بيئة العمؿ كالتي تستدعي قرارات سريعة كمبنية عمى معارؼ دقيقة لتضمف لممنظمة 

 . مزايا تنافسية في مختمؼ أكجو نشاطيا
عٌرؼ تكرباف نظـ ذكاء األعماؿ بأنيا المظمة التي تتضمف مختمؼ األدكات كالتطبيقات كالمنيجيات كقكاعد 

البيانات، كاليدؼ األساسي ليا ىك دعـ عممية اتخاذ القرارات بكافة المستكيات اإلدارية مف خبلؿ تسييؿ 
 (.Turban, et al., 2008)الحصكؿ عمى المعمكمات كتسييؿ فيما 

Ballardعٌرفيا بالكرد - 
كزمبلءه بأنيا العممية التي يمكف مف خبلليا لمنظمات األعماؿ الحصكؿ عمى  

بيانات دقيقة ترتبط بطبيعة نشاطيا كتحميميا في سياؽ بيئة العمؿ كتحديد االتجاىات المستقبمية ليذه البيئة، 
كالحصكؿ عمى إشارات كأدلة لنقاط القكة كالضعؼ، األمر الذم يسيـ في تحسيف أداء العمؿ مف خبلؿ اتخاذ 

 .Truth-based Decisions (Ballard, et al., 2006)قرارات مبنية عمى الحقائؽ  
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Carlo Vercellisعرفيا كارلك فيرسالز- 
بأنيا مجمكعة مف النماذج الرياضية كالقدرات التحميمية التي تيدؼ  

 ,Vercellis)إلى تشغيؿ البيانات المتاحة لخمؽ معمكمات كمعارؼ مفيدة في عممية صنع القرارات المعقدة 

2009). 
كما عرفيا كؿ مف ىانككؾ كتكرف بأنيا مجمكعة مف المفاىيـ كالمنيجيات كالتكنكلكجيات المصممة مف - 

 أجؿ تحكيؿ البيانات المشتتة كالمبعثرة مف داخؿ المنظمة إلى معمكمات مفيدة كفي النياية إلى معارؼ
(Hancock & Toren 2006) .

عٌرفا نظـ ذكاء األعماؿ بأنيا االستثمار الحقيقي في المعمكمات مف أجؿ  Williams & Williamsأما - 
الكصكؿ إلى المعرفة التي تضمف تحسيف األداء مف خبلؿ اتخاذ قرارات تتصؼ بالجكدة العالية، كما بٌينا بأف 

 :استخبارات األعماؿ ىي ليست
  منتجProduct : فيي ليست منتج برمجي يمكف شراؤه كتثبيتو عمى أجيزة الحاسب بالمنظمة لحؿ

 .المشاكؿ التي تكاجييا
  تكنكلكجياTechnology :أم ليست مجرد تقنيات حاسكبية تعالج البيانات كتحكليا إلى معمكمات. 
  منيجيةMethodology :أم ليست قائمة عمى منيج كاحد كأسمكب ثابت. 

منتج، تكنكلكجيا، )ىي دمج ليذه المككنات  ذكاء األعماؿ Williams & Williamsبالتالي حسب 
بالشكؿ الذم يسمح باختيار البرمجيات المناسبة كتكييفيا بشكؿ تمقائي مع منيجية اتخاذ القرار  (منيجية

 .(Williams & Willams, 2007)كالتغيرات التي تحصؿ في بيئة المنظمة 
 عرفيا بأنيا العمميات كالتكنكلكجيات كاألدكات التي تساعد عمى جمع البيانات Joyأما الباحث جكم - 

كتحكيميا إلى معمكمات، كالمعمكمات إلى معارؼ، كالمعارؼ إلى خطط تساعد المنظمة كترشد المديريف في 
وبعد توضيح مفيوم (. Joy, 2012)عممية اتخاذ القرارات المبنية عمى الحقائؽ كالتي تتصؼ بالجكدة العالية 

 :ذكاء األعمال ينتقل الباحث إلى توضيح مفيوم استخبارات األعمال
ىي عبارة عف مجمكعة مف الطرؽ كاألدكات كاألساليب لجمع البيانات عف العمبلء كالمنافسيف كالبيئة - 

الخارجية لممنظمة بشكؿ عاـ، كاألدكات األساسية ليا تتمثؿ بطرؽ التجسس االلكتركني ذات الصبغة القانكنية 
كىي نظـ فرعية مف نظـ ذكاء  (Clean Intelligence Systems)كيطمؽ عمييا نظـ االستخبارات النظيفة 

 (.Crane, 2005) األعماؿ
كما عٌرفيا الباحث بكؾ بأنيا عبارة عف تطبيقات مخصصة لمتجسس عمى المنافسيف كجمع البيانات عنيـ، - 

كذلؾ مف خبلؿ مكاقعيـ االلكتركنية كمنشكراتيـ كبراءات االختراع الجديدة المسجمة بيدؼ الحصكؿ عمى 
إشارات كتمميحات لؤلنشطة المستقبمية ليؤالء المنافسيف، كالسمة األساسية ليذه النظـ ىي طبيعتيا القانكنية 

(Bock , 2013). 
ىي عبارة عف الجيؿ المطكر مف نظـ ذكاء األعماؿ كاليدؼ األساسي ليا جمع البيانات عف البيئة - 

الخارجية لممنظمة كبشكؿ أكثر تحديدان المنافسكف كفي حاالت معينة جمع البيانات عف العمبلء، كما ىك 
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 Chandrasekhar, et)الحاؿ في شركات التأميف لمتأكد بأف العميؿ ال يحتاؿ لمحصكؿ عمى التعكيض التأميني 

al., 2010.) 
ىي أساليب الكتركنية متطكرة لجمع المعمكمات عف البيئة الخارجية لممنظمة بما فييا مف فرص كتيديدات - 

كتقديميا لمتخذم القرار بالكقت المناسب كالمحظة المناسبة بالشكؿ الذم يمكف مف اتخاذ قرارات تتصؼ 
بالجكدة العالية كبالتالي تحقيؽ مزايا تنافسية تضمف قيادة السكؽ، كمف أىـ أدكات ىذه النظـ البرامج 

التجسسية عمى مكاقع الشركات المنافسة لمعرفة تفاعميا مع عمبلئيا، كعدد العمبلء الذيف يزكركف المكقع، 
كالكممات المفتاحية التي تستخدـ بيذه المكاقع، كذلؾ بقصد تحديد التكجيات المستقبمية ليؤالء المنافسكف 

 .كالخدمات التي يرغبكف بتقديميا
يستنتج الباحث مف ىذه التعاريؼ كغيرىا مف التعاريؼ األخرل التي ال يتسع المجاؿ لذكرىا إلى أف 

جميع ىذه التعاريؼ تختمؼ مف حيث الصياغات المفظية إال أنيا تتفؽ جميعان في المضمكف عمى أف 
مجمكعة مف التطبيقات كاألدكات كالمنيجيات التي يتـ بمكجبيا جمع البيانات : ىي (BI)استخبارات األعماؿ 

بيدؼ معرفة  (بيئة النشاط كبشكؿ أكثر تحديدان العمبلء كالسكؽ كالمنافسكف)عف البيئة الخارجية لممنظمة 
احتياجات كرغبات العمبلء الحالييف كالمحتمميف باإلضافة لمتنبؤ بخطط المنافسيف كتكجياتيـ المستقبمية 
كتحكيؿ ىذه البيانات المجمعة إلى معمكمات كمف ثـ إلى معارؼ، بيدؼ مساعدة متخذم القرار في كافة 

  .المستكيات اإلدارية بالشكؿ الذم يسيـ في اتخاذ أفضؿ القرارات
 :التالي (2/1)يمكن إيضاح مفيوم استخبارات األعمال من خالل الشكل

 
 المدخالت المختمفة لنظم استخبارات األعمال (2/1)الشكل 

 (Negash, 2004 )الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى
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 ىي البيانات التي تـ تصنيفيا كتنظيميا بشكؿ يسيؿ معالجتيا كتحكيميا إلى صيغ :البيانات المييكمة- 
يمكف فيميا كغالبان ما تككف مفركزة عمى شكؿ صفكؼ كأعمدة، كىنا يجب أف نبيف أف مفيكـ البيانات 

المييكمة مفيكـ نسبي كيختمؼ مف منظمة ألخرل، فما تعد بيانات مييكمة لمنظمة ما قد تعتبر بيانات غير 
التسكيقية، )مييكمة لمنظمة أخرل، كالمصدر األساسي لمبيانات المييكمة ىك نظـ االستخبارات المختمفة 

 .(التنافسية، المالية
ىي فيـ كتعمـ ما يجرم في العالـ خارج حدكد المنظمة خاصة المنافسكف في : االستخبارات التنافسية- 

 ,April & Bessa)الصناعة التي تنتمي ليا، كبالطريقة التي تصبح بيا قادران عمى المنافسة  قدر اإلمكاف 

2006) .
 ىك مجمكعة مف اإلجراءات لجمع البيانات مف المصادر المختمفة الداخمية :نظام االستخبارات التسويقية- 

كالخارجية كتحميميا لمحصكؿ عمى المعمكمات اليكمية حكؿ التطكرات كثيقة الصمة بالبيئة التي تعمؿ بيا 
 (. Kotler, 2000)المنظمة، كبالشكؿ الذم يساعد مدراء التسكيؽ عمى اتخاذ القرارات التسكيقية 

 :تاريخ استخبارات األعمال- 2-1-2
 تطكران لنظـ دعـ القرار التي ظيرت في الستينات مف القرف الماضي حيث (BI) تعتبر استخبارات األعماؿ

 ,Power)كانت مبنية عمى نماذج حاسكبية أٌسست لممساعدة في صنع القرارات كأنشطة التخطيط كالرقابة 

ظيرت نظـ استخبارات األعماؿ نتيجة لمتطكرات المتبلحقة في نظـ دعـ القرار كنظـ المعمكمات . (2008
اإلدارية كنظـ دعـ اإلدارة العميا كنظـ ذكاء األعماؿ في بداية األلفية الجديدة كنظاـ متكامؿ لجمع كتحميؿ 

 :، كتطكرت ىذه النظـ عمى ثبلث مراحؿ(Negash, 2004)البيانات الداخمية كالخارجية لبيئة عمؿ المنظمة 
ظيرت ىذه النظـ في بداية التسعينات مف القرف الماضي، ككانت : 1.0الجيل األول نظم ذكاء األعمال - (1)

تتضمف بشكؿ أساسي أدكات جمع كتخزيف البيانات، كمنحت ىذه النظـ في تمؾ الفترة المحمميف القدرة عمى 
التدقيؽ في البيانات كاستخبلص المعمكمات ككاف يطمؽ عمييا نظـ ذكاء األعماؿ ألف عمميا األسئاسي 

 . ينحصر بتحكيؿ البيانات المتكفرة في البيئة الداخمية لممنظمة إلى معمكمات كمعارؼ
بشكؿ كبير كبشكؿ متزامف مع / 2000/إلى العاـ / 1995/تطكر عمـ الحاسبات اآللية في السنكات مف عاـ 

التطكر السريع في اإلنترنت ككسائؿ تبادؿ البيانات كتحميميا، كأصبح الجيؿ األكؿ لنظـ استخبارات األعماؿ 
عاجزان عف اإليفاء بمتطمبات جمع كتحميؿ البيانات مف المصادر المختمفة نتيجة لبلنفجار اليائؿ في تعدد 
كتنكع مصادر ىذه البيانات، كاستجابة ليذه المتغيرات ظير الجيؿ الثاني مف نظـ استخبارات األعماؿ في 

 (.Wikipedia, 2013/)2000/منتصؼ العاـ 
 قدمت ىذه النظـ أدكات جديدة تستطيع أف تستخمص معمكمات :2.0ذكاء األعمال  الجيل الثاني نظم- (2)

أكثر عمقان كتفصيبلن مف أنظمة الجيؿ األكؿ، كتميزت بالسرعة كبرزت محاكالت لتخصيص المعمكمات حسب 
حاجة الجية الطالبة ليا، كمع التطكر اليائؿ في شبكات التكاصؿ االجتماعي كالفيسبكؾ كالتكيتر كاليكتيكب 

عجزت نظـ الجيؿ الثاني عف الربط بيف أنظمة جمع / 2005/التي بدأت انطبلقتيا الذىبية في بداية العاـ 
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برزت  (الخ..التسكيقية، التنافسية، الرغبات المستقبمية)كالخارجية  (الخ...المالية اإلنتاجية)البيانات الداخمية 
( OLAP)الحاجة لنظـ تمتمؾ قدرات تحميمية كبيرة فظير ما يسمى نظاـ المعالجة التحميمية عمى اإلنترنت 

 .كالذم يعتبر أحد التطبيقات األساسية لنظـ الجيؿ الثالث
تتميز نظـ الجيؿ الثالث بإمكانية ربطيا بالشبكات  :3.0الجيل الثالث نظم استخبارات األعمال - (3)

جراء مسكح كدراسات عبر شبكة الكيب، كتحميؿ البيانات الداخمية كالخارجية لممنظمة في إطار  االجتماعية كا 
متكامؿ األمر الذم يعطي مبلمح أساسية لمفرص كالتيديدات كنقاط القكة كالضعؼ، كما تسمح باتخاذ القرارات 
بشكؿ تعاكني داخؿ المنظمة، ككاف اليدؼ األساسي لتطكير نظـ الجيؿ الثالث تمكينيا مف جمع البيانات عف 

البيئة الخارجية لممنظمة التي تخص نشاطيا كتحميميا كتحكيميا إلى معمكمات كمعارؼ كتقديميا بالكقت 
كالشكؿ المناسبيف لممستخدـ النيائي بالشكؿ الذم يمبي احتياجاتو سكاء في مستكل اإلدارة العميا أك الكسطى 

ألنيا تيتـ بجمع " استخبارات األعماؿ"أك التشغيمية، كفي ىذه المرحمة مف التطكر أخذت اسميا الحقيقي 
عف السكؽ كالعمبلء كالمنافسيف كال تقتصر فقط عمى تحميؿ البيانات  (المعمنة كالسرية)البيانات كالمعمكمات 

الداخمية، كالبعض يطمؽ عمييا نظـ تجسس األعماؿ خاصة عندما تتحكؿ إلى أدكات لمقرصنة كجمع 
المعمكمات بطريقة غير شرعية كال أخبلقية كاختراؽ مكاقع الشركات المنافسة بيدؼ سرقة البيانات أك بيدؼ 
تدمير المكقع، كالباحث يختمؼ مع ىذا الرأم ألف نظـ استخبارات األعماؿ ميزتيا األساسية عدـ مخالفة 
قكانيف جمع المعمكمات ككؿ التطبيقات التي تعتمد عمييا تعتبر تطبيقات شرعية كقانكنية لذلؾ، تسمى 

  (.Clean Intelligence)باالستخبارات النظيفة 
 (:  Paulo, et al., 2013)مثاؿ عف استفادة أنظمة الجيؿ الثالث مف شبكات التكاصؿ االجتماعي - 

يمكف إنشاء صفحة تخص المنظمة عمى مكقع الفيسبكؾ كربطيا تمقائيان بنظاـ تحميؿ تفاعمي آلراء كرغبات 
بالشكؿ الذم  (The BEST CRM)العمبلء كالتجاكب معيـ األمر الذم يعني أفضؿ إدارة لمعبلقة مع العمبلء 

يساعد المنظمة في التسكيؽ لمنتجاتيا مف ناحية كالقياـ بالدراسات التسكيقية البلزمة لممنتجات الجديدة مف 
ناحية أخرل، مما يعني تقديـ المعمكمات الدقيقة لمتخذم القرارات يسمح بتقييـ البدائؿ كالمقترحات االستثمارية 

 .المطركحة أماـ المنظمة بأقؿ درجة ممكنة مف المخاطرة كعدـ التأكد
يرل الباحث أف الجيؿ األخير مف نظـ استخبارات األعماؿ ظير بشكؿ أساسي ليمبي التطكر اليائؿ غير 

 في كيفية االتصاؿ كالمشاركة بيف ان  كبيران  أحدثت تغٌير عمى االنترنت، كالتيالشبكات االجتماعيةالمسبكؽ في 
تمؾ الشبكات االجتماعية تجمع المبلييف مف المستخدميف في ؼ ،األشخاص كالمجتمعات كتبادؿ المعمكمات

 حسب األغراض فيناؾ شبكات تجمع أصدقاء الدراسة كأخرل تجمع إلى أنكاع متعددة كتنقسـ ،الكقت الحالي
أصدقاء العمؿ باإلضافة لشبكات التدكينات المصغرة، كمف أشير الشبكات االجتماعية المكجكدة حاليان فيس 

ف خبلؿ تمؾ الشبكات يمكف لممستخدـ كتابة ، فـبكؾ كمام سبيس كتكيتر كىام فايؼ كأكركت كجكجؿ بمس
كالتعميؽ عميو   لئلعجاب بالمحتكل الذم يقدمو أف يدعك أصدقاءهق كيمكف كنشاطاتو اليكميةسيرتو الذاتية

كمشاركتو، باختصار الشبكات االجتماعية ىي مجتمع قائـ بحد ذاتو كلكنو محدد التكاصؿ مف خبلؿ االنترنت 
 .فقط
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 :أىمية استخبارات األعمال- 2-1-3
 اليـك مف العناصر األساسية لمتميز االستراتيجي بالنسبة (BIS) أصبحت نظـ استخبارات األعماؿ
تطكرت ىذه النظـ بشكؿ متسارع خبلؿ السنكات القميمة  Keith Gileلممنظمات القائدة، ككفقان لكيث جايؿ 

الماضي فمـ تعد مجرد أداة لتقديـ حمكؿ سريعة لؤلقساـ التشغيمية بؿ أصبحت أحد األصكؿ اإلستراتيجية ألم 
، فالمنظمات التي تريد السيطرة عمى السكؽ يجب أف (Panina & Kennedy, 2005)منظمة تريد قيادة السكؽ 

تسعى بشكؿ دائـ كمستمر لمحصكؿ عمى المعرفة االبتكارية التي تضمف ليا البقاء في الصدارة مف خبلؿ 
تقديـ المنتجات االبتكارية التي تحقؽ رضا ككالء العميؿ، كتعتبر نظـ استخبارات األعماؿ أحد أدكات تكليد 
المعرفة االبتكارية مف خبلؿ إتاحة كنشر المعمكمات كالمعارؼ كتقديميا لمعامميف كتعزيز مبدأ المشاركة في 
اتخاذ القرار المبني عمى المعارؼ الدقيقة، األمر الذم يعزز القدرة االبتكارية في بيئة عمؿ المنظمة، كتظير 
أىمية نظـ استخبارات األعماؿ بالنسبة لممنظمات التي تطبقيا مف خبلؿ الفكائد كالمزايا التي تحققيا ليا، كمف 

 .خبلؿ الحاجة المتزايدة ليذه النظـ، كسيتناكؿ الباحث ىاتيف النقطتيف بشيء مف التفصيؿ
 :المنافع المحتممة لنظم استخبارات األعمال- 2/1/3/1

المستخدميف النيائييف في أم منظمة مف الحصكؿ عمى البيانات  (BIS) تيمىكِّف نظـ استخبارات األعماؿ
عف بيئتيا الخارجية، كتحكيميا إلى معمكمات بسرعة كبيرة، كبالتالي يستطيع المكظفكف كؿه مف مكقعة اتخاذ 

قرارات أسرع تتصؼ بالجكدة المرتفعة، كالنتيجة النيائية تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأقصى كفاءة كفاعمية، 
كالمنافع األساسية التي تيدؼ نظـ استخبارات األعماؿ لتقديميا تتمثؿ بتحسيف عممية اتخاذ القرارات في كافة 
المستكيات اإلدارية مف خبلؿ تمكيف كصكؿ سريع كسيؿ لممعمكمات كنشرىا مف أعمى اليـر التنظيمي إلى 

 (. Hooevar & Jaklie, 2010)أسفمة ككؿه حسب حاجتو 
 & Williams)يمكف ذكر العديد مف المنافع التي يمكف أف تقدميا نظـ استخبارات األعماؿ فيما يمي 

Williams, 2007:) 
 .تحديد مكقع المنظمة بالنسبة لممنظمات المنافسة- (1)
 .تحسيف رضا العميؿ مف خبلؿ االستجابة السريعة الحتياجاتو كرغباتو- (2)
 (. الخ....عمبلء، منافسكف، مكردكف)التنبؤ باالتجاىات المستقبمية لبيئة النشاط - (3)
 .خمؽ التكامؿ بيف العممية اإلدارية كاتخاذ القرارات- (4)
 .تحميؿ التغيرات في الحصة السكقية كسمكؾ العميؿ- (5)
 . تقديـ مؤشرات دقيقة لؤلكضاع االقتصادية كاتجاىات السكؽ- (6)
 .تقدـ منتجات ابتكاريو تضمف لممنظمة التفكؽ عمى المنافسيف ككسب كالء العمبلء- (7)
 .اتخاذ قرارات تتصؼ بالجكدة العالية، ألنيا مبنية عمى معارؼ صحيحة كدقيقة ككاضحة- (8)

 
 



 175 من 44صفحة 
 

  لماذا ىناك حاجة إلى نظم استخبارات األعمال؟-  2/1/3/2
شيد العالـ منذ عقديف مف الزمف بركز قكل جديدة أعادت تشكيؿ منظكمة االقتصاد كاإلدارة كاستدعت 
تغييرا أساسيا في األىداؼ كاالستراتيجيات، كتتمثؿ أىـ ىذه القكل بالتغير السريع كالمستمر في التكنكلكجيا 
كنظـ االتصاالت كعالـ اإلنترنت كبركز ظاىرة العكلمة، فجميع ىذه المتغيرات أدت إلى االنفجار اليائؿ 

لممعمكمات، فالمعمكمة لـ تعد حكرا عمى أشخاص محدديف أك منظمات محتكرة تحقؽ االستفادة العظمى مف 
 .قيمتيا، بؿ أصبحت متكفرة لكؿ مف يطمبيا كيبحث عنيا كيحمميا كيستفيد منيا لمكصكؿ إلى المعرفة

برزت نظـ استخبارات األعماؿ لتمكيف المنظمات مف الحصكؿ عمى المعمكمات التي تحتاجيا، فمف خبلؿ 
ىذه النظـ يمكف تحديد الجذكر األساسية لممشاكؿ التي تعاني منيا المنظمة في بيئتيا الداخمية كالخارجية، 

فعندما يتمقى أم مكظؼ في أم مكقع في المنظمة تقريران عف مشكمة معينة، قد يطمب استفساران كلئلجابة عف 
ىذا االستفسار يحتاج إلى البحث بعمؽ أكثر في البيانات كيطمب مف تطبيقات استخبارات األعماؿ إيضاحات 
أكثر، كتستمر ىذه السمسمة مف االستفسارات كاإلجابات حتى يستطيع متمقي التقرير أف يحدد جكىر المشكمة 

 :في غضكف دقائؽ معدكدة مف خبلؿ نظاـ التقارير التفاعمية، مثاؿ

 
مثال عمى نظام التقارير التفاعمي في نظم استخبارات األعمال (2/2)شكل   

 (Carver & Ritacco, 2007)الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى 
تتمثؿ بتكفير المعمكمات الدقيقة  (BI)يرل الباحث أف األىمية اإلستراتيجية الستخبارات األعماؿ 

كالمكضكعية لتقييـ فرص االستثمار المتاحة، نظران لمتكامؿ بيف عممية جمع البيانات مف المصادر الداخمية 
كالخارجية كتحميميا في إطار التكجو المستقبمي لممنظمة، األمر الذم يمكنيا مف اختيار ما يناسبيا مف فرص 
استثمارية في ضكء ظركؼ المنافسة كالمخاطرة كبالتالي تحقيؽ الكفاءة كالفعالية في مختمؼ أنشطة المنظمة 
 . باعتبار أف القرار االستثمارم الناجح ىك الخطكة األكلى لنجاح أم منظمة تريد االستمرار في عالـ األعماؿ
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 :أدوات استخبارات األعمال- 2-1-4
نكع مف البرامج التطبيقية المصممة لجمع البيانات كاسترجاعيا  (BI)تعتبر أدكات استخبارات األعماؿ 

تقرأ ىذه األدكات البيانات المخزنة سابقان كتحمميا كتحكليا إلى معمكمات كمعارؼ . كتحميميا كتقديـ التقارير
كتعرضيا عمى شكؿ صكر رسكمية أك ممفات صكتية، كتيدؼ ىذه األدكات إلى جعؿ عممية عرض 
المعمكمات أكضح كأسرع، فميس مف السيؿ في ظؿ غياب أدكات استخبارات األعماؿ الحصكؿ عمى 

المعمكمات ألف البيانات غالبان ما تككف مخزنة بصيغ متعددة في النظـ المختمفة كيصعب عمى شخص كاحد 
اإللماـ بمختمؼ ىذه النظـ، لذلؾ ظيرت ىذه األدكات تذليبل ليذه  الصعكبة كيتمثؿ أىـ ىذه األدكات فيما 

 : يمي
ىك نيج لمتحميؿ متعدد األبعاد لئلجابة عمى (: OLAP)نظام المعالجة التحميمية عمى اإلنترنت - (1)

االستفسارات بسرعة كبيرة، كييمىٌكف ىذا النظاـ المستخدميف مف تحميؿ البيانات بشكؿ تفاعمي متعدد األبعاد مف 
العمميات اإلدارية، التسكيقية، التنبؤ  (OLAP)كجيات نظر مختمفة،  كتشمؿ أىـ التقارير التي يقدميا نظاـ 

 بالطمب، االحتياجات المستقبمية
(Brien & Marakas, 2011)  . 

لقطة أك )ىك أداة لعرض مؤشرات األداء الرئيسية لممنظمة في أم لحظة (: Dashboard)لوح القيادة - (2)
، باإلضافة لعرض المعمكمات التاريخية بالشكؿ الذم يمكف مف اتخاذ (صكرة فكتكغرافية لؤلداء بمحظة معينة

 .قرارات مبنية عمى معمكمات حديثة في المحظة المناسبة
ىك عبارة عف قاعدة بيانات تستخدـ لتقديـ التقارير كلتحميؿ : (Data Warehouse)مخزن البيانات - (3)

البيانات، كىك عبارة عف مخزف مركزم لمبيانات يتـ إنشاؤه بتجميع البيانات مف المصادر المختمفة الداخمية 
كيحتكم ىذا المخزف عمى البيانات المختمفة الحالية كالتاريخية لتقديـ تقارير التنبؤ باالتجاه لئلدارة . كالخارجية

 .(Usama, et al., 2013)العميا مثؿ المقارنات السنكية كالربعية
 ىك عبارة عف أداة تحميمية لكمية كبيرة مف البيانات بغرض إيجاد (:Data Mining)منجم البيانات - (4)

كتحميؿ النتائج  قـك بالتنقيب في البياناتكتقكاعد كأمثمة كنماذج يمكف أف تستخدـ لمساعدة متخذم القرارات، 
 كالحصكؿ عمى بيانات قد ال يرغب الطرؼ اآلخر بإعطائيا الستخبلص عبلقات غير مباشرة أك غير منظكرة

 ت إذا ريٌتب المنتىجاالبسككيتمثبلن اكتشاؼ أف نسبة كبيرة ممف يشترم الشكككال يشترم أيضان كيسان مف )
، كاليدؼ األساسي لمنجـ البيانات ىك الكصكؿ الكتشافات جديدة في المعرفة (بصكرة متتالية في المتجر

 .باإلضافة لمتنبؤ بالسمكؾ المستقبمي
 تبحث ىذه األداة في التغمب عمى صعكبة صناعة القرارات (:Decision Engineering)ىندسة القرار - (5)

حصائية جاىزة لممساعدة في اتخاذ قرارات  بكافة المستكيات اإلدارية، كتقدـ تقنيات تحميؿ متقدمة رياضية كا 
 .دقيقة تتصؼ بالجكدة العالية
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 :الفرق بين التجسس ونظم ذكاء األعمال واستخبارات األعمال- 2-1-5
برزت العديد مف نظـ المعمكمات منذ ثمانينات القرف الماضي كأحد المصادر الرئيسية لمحصكؿ عمى 

المعمكمات كالمعرفة الصريحة، فالكثير مف منظمات األعماؿ تمتمؾ نظـ حاسكبية تقميدية تيدخؿ إلييا البيانات 
الخاـ مف أنشطتيا المختمفة، كتقدـ ىذه النظـ تقارير اعتيادية تدعـ عممية اتخاذ القرارات الركتينية، كمع تعقد 
عممية اتخاذ القرارات كخاصةن االستثمارية منيا، كضركرة اتخاذىا بالسرعة المناسبة كالكقت المناسب، أصبحت 

الحاجة أكثر إلحاحان لنظـ أكثر تطكران كقدرةن عمى جمع البيانات مف مصادرىا المختمفة الداخمية كالخارجية 
كمعالجتيا كتحميميا كتحكيميا إلى معمكمات كمعارؼ تدعـ أنشطة اتخاذ القرارات بأنكاعيا المختمفة في كافة 

 .المستكيات اإلدارية
برزت نظـ ذكاء األعماؿ منذ تسعينات القرف الماضي، كتعتبر حاليان أىـ أنكاع نظـ المعمكمات 

اإلستراتيجية، فيي تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بجمع كمعالجة كفيـ كتحميؿ كاحد مف األصكؿ األساسية كالثمينة ألم 
منظمة المتمثؿ بالبيانات الخاـ كتحكيميا إلى معمكمات كمعارؼ مفيدة مف أجؿ تحسيف مختمؼ أكجو النشاط، 

فنظـ ذكاء األعماؿ تقدـ لممنظمات مزايا تنافسية تساعدىا عمى زيادة أرباحيا، فمف خبلؿ الجمع بيف 
المككنات المادية كالتكنكلكجيات كالمنيجيات كاألساليب العممية تقدـ ىذه النظـ لئلدارات عمى مختمؼ 

مستكياتيا المعمكمات الرئيسية ك المفتاحية كالتي تمكنيا مف تحسيف عممية اتخاذ القرارات كبالتالي األرباح 
  .(Williams & Willams, 2007)كاألداء 

الباحث في  (Huns Peter)مف قبؿ  /1958/استخدـ مصطمح ذكاء األعماؿ ألكؿ مرة في مقالة نشرت عاـ 
، كالذم عرؼ ذكاء األعماؿ بأنو القدرة عمى فيـ االرتباط المكجكد بيف األحداث الحالية، مف أجؿ IBMشركة 

مف مجمكعة  (Howard Dresner)استخدـ / 1985/كفي عاـ . تكجيو اإلجراءات المطمكبة نحك تحقيؽ األىداؼ
Gartner  مصطمح ذكاء األعماؿ ليشمؿ جمع المعمكمات كاألساليب المبنية عمى البيانات الحقيقية كالتي

كلـ يتـ تداكؿ مصطمح ذكاء األعماؿ بشكؿ كاسع إال منذ نياية . تستخدـ في تحسيف اتخاذ القرارات
التسعينات، كاليدؼ األساسي ليا تحكيؿ البيانات المجمعة مف األقساـ الداخمية لممنظمة إلى معمكمات كمف ثـ 

 . نشرىا داخؿ المنظمة عمى مستكل اإلدارات العميا كالكسطى كالتنفيذية ككؿه حسب حاجتو
برزت الحاجة إلى نظـ أكثر تطكران قادرة عمى جمع البيانات عف البيئة التي تعمؿ بيا المنظمة كباألخص 

المنافسيف نتيجة الشتداد الضغكط الخارجية عمى منظمات األعماؿ بسبب العديد مف المتغيرات البيئية 
الخارجية كالتطكر المستمر في تكنكلكجيا المعمكمات كاإلنترنت كانتشار ظاىرة العكلمة كسيكلة الدخكؿ إلى 
األسكاؽ كالخركج منيا، كىنا ظير الجيؿ الثالث لنظـ ذكاء األعماؿ كالذم يطمؽ عمية نظـ االستخبارات 
النظيفة أك نظـ استخبارات األعماؿ التجارية، كاليدؼ األساسي ليذه النظـ جمع البيانات عف المنافسيف 

كعدـ اختراؽ  (Clean Spy)كالتنبؤ بأنشطتيـ كاتجاىاتيـ المستقبمية كلكف ضمف شركط التجسس النظيؼ 
القكانيف، كمف أبرز أدكات ىذه النظـ االستعانة بمكاقع متخصصة في إجراء الدراسات المعمقة لمكاقع 

المنافسيف عمى اإلنترنت كما ىي البيانات التي يتـ تداكليا كما ىي العبلقة التفاعمية بيف ىؤالء المنافسكف 
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كعمبلئيـ كما ىي الكممات المفتاحية التي تشكؿ أساسان لمتنبؤ باألنشطة كالخدمات المستقبمية ليـ كمف أبرز 
جراء  /http://www.spyfu.com- : ىذه المكاقع عمى اإلنترنت ىي المختص بجمع المعمكمات عف المنافسيف كا 

دراسات تسكيقية تنبؤية لمعرفة الفرص المحتممة كىك مكقع مأجكر يستخدـ أدكات استخبارات ذكية لتحميؿ 
 .مكاقع المنافسيف

يستنتج الباحث أف نظـ ذكاء األعماؿ تختص بتحميؿ البيانات مف داخؿ المنظمة كترقيتيا إلى معمكمات - 
أما نظـ استخبارات األعماؿ فاليدؼ األساسي ليا ىك جمع المعمكمات عف البيئة الخارجية لممنظمة كبشكؿ 

أكثر تحديدان المنافسيف، كتحميؿ ىذه البيانات بيدؼ التنبؤ بأنشطتيـ المستقبمية كالخدمات الجديدة التي يرغبكف 
 .بتقديميا

فيك عبارة عف طريقة لجمع البيانات كالمعمكمات عف  (Espionage) أما التجسس عمى الشركات المنافسة -
المنافسيف كخططيـ بطرؽ غير قانكنية كغير أخبلقية كأجيزة التنصت التي تزرع بمكاتب المدراء كرجاؿ 

اإلدارة العميا باإلضافة إلى االعتماد عمى جكاسيس يتـ زرعيـ بيذه الشركات بيدؼ ضرب خططيـ 
 Illegal)كاستراتيجياتيـ المستقبمية، كيطمؽ عمى ىذا النكع مف التجسس االستخبارات غير القانكنية 

Intelligence) كيعد ىذا النكع مف االستخبارات عمؿ غير أخبلقي كيعاقب عميو القانكف. 

دارة المعرفة– 2-1-6  : استخبارات األعمال وا 
ال يستطيع العديد مف المستشاريف كالباحثيف في المجاؿ المعرفي التمييز بيف إدارة المعرفة كاستخبارات 

ـٌ إجراؤه مف قبؿ منظمة  ( OTR)األعماؿ، كيصابكف بالتشكيش عند الحديث عنيما، ككفقان لممسح الذم ت
مف الباحثيف كاالستشارييف في مجاؿ إدارة رأس الماؿ  (%60)تبيف أف  (Richard & Nory, 2005)االستشارية 

الفكرم ال يستطيعكف تمييز الفرؽ بيف كبل المفيكميف، كيجب أف نكضح تعريؼ كؿ منيما لنستطيع التمييز 
 :بينيما
 معمكمات أصكؿ كؿ في المشاركة لئلدارة كتفعيؿ متكامؿ نظمي مدخؿ": بأنيا المعرفة تعرؼ إدارة - 

 كخبرات تجارب إلى باإلضافة كالسياسات، كاإلجراءات، كالكثائؽ، البيانات، قكاعد ذلؾ في بما ، المشركع
يتضح مف ىذا التعريؼ أف إدارة المعرفة تبحث . (2004ياسيف كالرفاعي، )"العاممكف األفراد يحمميا سابقة

شارات، كالضمنية التي غالبان  بكمى النكعيف مف المعرفة الصريحة التي يمكف التعبير عنيا كميا بأرقاـ كرمكز كا 
 .كيتـ اكتسابيا بالخبرة يصعب تحديد مبلمحيا ككنيا غامضة كمبيمة بطبيعتياشخصي ك طابع ذات ما تككف

العممية التي يتـ بمكجبيا جمع البيانات مف المصادر الداخمية كالخارجية بينما تعرؼ استخبارات األعماؿ - 
كتحكيميا إلى معمكمات كمف ثـ إلى معارؼ، بيدؼ مساعدة متخذم القرار في كافة المستكيات اإلدارية 

 .بالشكؿ الذم يسيـ في اتخاذ أفضؿ القرارات
يتضح مف التعريفيف السابقيف أف كبل المفيكميف يسعياف إلى تحقيؽ أىداؼ مشتركة، فالغرض األساسي - 

ليما ىك تطكير بيئة تدعـ عماؿ المعرفة في المنظمة مف أجؿ تحسيف عممية اتخاذ القرارات كحؿ المشاكؿ 
 .المعقدة

http://www.spyfu.com/
http://www.spyfu.com/
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دارة المعرفة، أف نظـ  (Vercellis, 2009)بيف فيرسالز -  أف الخبلؼ األساسي بيف استخبارات األعماؿ كا 
استخبارات األعماؿ تعالج البيانات المييكمة كتحكليا إلى معمكمات كمف ثـ إلى معرفة، أم المعمكمات التي 
تنتجيا نظـ معمكمات أخرل كتعتبر بالنسبة لنظـ استخبارات األعماؿ بيانات أكلية، أٌما إدارة المعرفة فتبحث 

 .بكمى النكعيف مف البيانات كتركز بشكؿ أكبر عمى البيانات غير المييكمة
أفَّ نظـ  (Richard & Nory; 2005)الخبلؼ األساسي بيف المفيكميف كفقان لمبحث الذم أجراه - 

استخبارات األعماؿ تبحث في المعرفة الصريحة المبنية بشكؿ أساسي عمى البيانات الكمية، بينما إدارة 
المعرفة تركز عمى كبل النكعيف مف المعرفة الصريحة كالضمنية، كبالتالي تصنؼ استخبارات األعماؿ كمككف 

 .فرعي مف إدارة المعرفة كداعـ أساسي ليا مف أجؿ الحصكؿ عمى المعرفة المطمكبة التخاذ أفضؿ القرارات
دارة  يرل  الباحث بأنو ميما كانت االختبلفات بيف المفيكميف، فإنو يجب أف تعمؿ استخبارات األعماؿ كا 
المعرفة معان كبشكؿ تعاكني مف أجؿ إدارة رأس الماؿ الفكرم في المنظمة بالشكؿ الذم يحقؽ أقصى استفادة 

منيا كيعظـ العائد عمى االستثمار فييا، كيمكف مف خبلؿ عممية تكليد المعرفة إيضاح مكقع استخبارات 
 :األعماؿ كما يكضحو الشكؿ التالي

 
 موقع استخبارات األعمال في عممية توليد المعرفة (2/3)شكل

 )2012، محرز )و (Richard & Nory; 2005)الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى 

 :استخبارات األعمال وشركات التأمين- 2-1-7
ما ىك الشيء األكثر أىمية لمبقاء كاالستمرار في سكؽ العمؿ؟ : سنحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ التالي

 Actionable)كبعبارة أكثر دقة المعمكمات الصحيحة كالصالحة " المعمكمات"الجكاب بكؿ بساطة 

Information)  التي تحتاجيا(Gottschalk, 2005.) 
تبرز أىمية المعمكمات بشكؿ أكثر كضكحان في صناعة التأميف التي تعتمد بشكؿ مطمؽ ككامؿ عمى 
المعمكمات الحالية باإلضافة إلى المعمكمات السرية التي تجمع عف العمبلء بشكؿ أساسي كعف المنافسيف 

كىنا ال بٌد مف اإلشارة إلى أف تقنيات معالجة البيانات تطكرت بشكؿ ىائؿ خبلؿ السنكات بشكؿ استراتيجي، 
 Data، منجـ البيانات Data warehousesمخزف البيانات )القميمة الماضية، كأصبحت بعض األداكت مثؿ 

Mining نظـ المعالجة التحميمية عمى اإلنترنت ،On-Line Analytical Processing Systems)  بمثابة حجر
ـٌ قبكؿ ىذه األدكات بشكؿ كاسع في  الزاكية في الحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ المطمكبة ألم منظمة، كت

أغمب القطاعات االقتصادية، إال أف شركات التأميف كانت بطيئة نسبيان في تبني ىذه األدكات ألنيا كانت 
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تعمؿ في سكؽ احتكار القمة، الذم كاف سائدان في قطاع التأميف عالميان كمحميان، لكنيـ ال يستطيعكف االستمرار 
ىكذا، بسبب التحكالت الجديدة في المنظكمة االقتصادية العالمية المتمثمة بالعكلمة كاشتداد حدة المنافسة 

قميميان كمحميان، باإلضافة إللغاء قيكد الدخكؿ إلى األسكاؽ كاالندماج، كاألكثر مف ذلؾ أىمية تقارب  عالميا كا 
النشاط التأميني مع نشاط المؤسسات المالية كمؤسسات الخدمات المالية المتنكعة التي تتجو نحك تغيير 

ىيكمية القطاع المالي بالمجمؿ، في ضكء ىذه المتغيرات التي تشكؿ تحديان جكىريان بالنسبة لشركات التأميف 
تبرز أىمية تبني أحدث أدكات استخبارات األعماؿ، كبنظرة أكثر عمقان إلى سمسمة القيمة المضافة في مجاؿ 
التأميف نبلحظ أف نظـ استخبارات األعماؿ يمكف أف تمعب دكران حاسمان في كؿ جزء مف أجزاء ىذه السمسمة، 

في األسكاؽ المستيدفة، باإلضافة  (األكثر ربحية كارتباطان بالمنظمة)فيي تستطيع تحديد العميؿ المناسب 
لتحميؿ األسباب الحقيقية ليركب العمبلء، كتقدـ الدعـ لئلدارة في اختيار الخدمات التأمينية األكثر ربحية 
كركاجان، كتساعد العامميف في معالجة طمبات المؤمف عمييـ باإلضافة الكتشاؼ حاالت الغش كالتقديرات 

 (. Pawan, 2013)الخاطئة لؤلضرار
يرل الباحث أف صناعة التأميف تعتمد بالكامؿ عمى تحكيؿ البيانات الخاـ إلى معمكمات كمعارؼ تخص 

العمبلء، السكؽ، المنافسيف كبيئة العمؿ بشكؿ عاـ، كليس ىناؾ أجدر مف نظـ استخبارات األعماؿ في جمع 
 .البيانات السرية كالجكىرية كتحميميا كعرضيا عمى شكؿ معمكمات لمجيات الطالبة ليا

 

 : خالصة المبحث
 مف حيث نشأتيا كمراحؿ تطكرىا كأدكاتيا (BI) بعد استعراض المفاىيـ األساسية الستخبارات األعماؿ

التطكر اليائؿ في نظـ جمع البيانات كمعالجتيا كتحميميا :  إلى أفيخمص الباحثكعبلقتيا بإدارة المعرفة، 
أصبح تحديان رئيسيان ألم منظمة معاصرة، كيجب عمييا التكيؼ معو بكؿ الكسائؿ الممكنة كالمتاحة ألف عالـ 
المنافسة اليـك ال يرحـ، كيستطيع الباحث تشبيو منظمات األعماؿ اليـك بالدراجة التي يجب أف تستمر بمسار 

ذا تكقفت ستخرج مف السباؽ، كالمنظمات كذلؾ يجب أف تستمر بمتابعة مسار  السباؽ حتى النياية كا 
ذا تكقفت عف ذلؾ سيككف مصيرىا الخركج مف السكؽ، أما بالنسبة لشركات التأميف التي تمثؿ  التكنكلكجيا كا 

البيانات كالمعمكمات جكىر كأساس نشاطيا فيجب عمييا تبني أحدث أدكات استخبارات األعماؿ، بالشكؿ الذم 
(1)يضمف تكامؿ جمع البيانات كتحميميا مف المصادر المختمفة الداخمية

بما ينعكس إيجابان عمى  (2)كالخارجية 
 كاألسكاؽ المستيدفة، باإلضافة إلى تحقيؽ لمعمبلءتقييـ الفرص االستثمارية المتاحة بناءن عمى دراسات معمقة 

 كككبلء التأميف باإلضافة لتقميؿ حاالت الغش في تقدير قيمة الضرر العمبلءأفضؿ إدارة لمعبلقة مع 

                                                           
(

1
ِصذس اٌج١بٔبد اٌذاخٍٟ ٠مصذ ثٗ اٌج١بٔبد اٌّزدّؼخ ِٓ اإلداساد اٌّخزٍفخ ٚاأللغبَ ٚاٌشؼت ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِخزٍف خٛأت إٌشبط فٟ إٌّظّخ ِثً (- 

اٌفٛار١ش ٚأٚاِش اٌششاء ٚاٌش١ىبد اٌٛاسدح ٚاٌصبدسح ٚأسلبَ اٌّج١ؼبد ٚغ١ش٘ب ٚ٘زٖ اٌج١بٔبد رذْٚ ػٍٝ شىً رمبس٠ش أٚ لذ رىْٛ ِالحظبد ِٕٚبلشبد 

 ِغدٍخ

(
2

 ٠مصذ ثبٌج١بٔبد اٌزٟ رأرٟ ِٓ ِصبدس خبسخ١خ ٟ٘ رٍه اٌج١بٔبد اٌزٟ رأرٟ ِٓ اٌؼّالء ٚاٌّٛسد٠ٓ ِٚٓ ِخزٍف إٌّظّبد راد اٌؼاللخ ِغ إٌّظّخ (-

 ِٚٓ ِٕذٚثٟ اٌّج١ؼبد ٌٚدبْ اٌششاء ِٚٓ إٌششاد ٚاٌذٚس٠بد اٌّزخصصخ اٌؼّالءِٚٓ اٌغٛق ِٚٓ سدٚد أفؼبي ثّب ف١ٙب إٌّبفغ١ٓ، اٌّذسٚعخ 

   Social Networksٚاالرحبداد ٚغ١ش٘ب ٚأحذ ِصبدس اٌحصٛي ػ١ٍٙب شجىبد اٌزٛاصً االخزّبػٟ 
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 .كالمطالبات بالتعكيض بما يسيـ في تقميؿ النفقات كزيادة اإليرادات كبالتالي زيادة كفاءة كفاعمية المنظمة
 :التالي (2/4)الشكؿ كبنياية المبحث يقدـ الباحث 

 

 
 موقع نظم استخبارات األعمال بالنسبة إلدارة المعرفة ونظم ذكاء األعمال( 2/4)شكل 

 : الشكؿ التالي تكضيح إضافي لمركز نظـ استخبارات األعماؿ بالنسبة لنظـ المعمكمات األخرل

 
   موقع استخبارات األعمال بالنسبة لنظم المعمومات األخرى (2/5)شكل 

 ((Brien & Marakas, 2011, p396المصدر 

يبلحظ مف الشكميف السابقيف أف نظـ استخبارات األعماؿ تعتبر نظـ فرعية مف نظـ ذكاء األعماؿ كنظـ 
المعمكمات اإلدارية كنظـ دعـ القرار التي تيدؼ بمجمميا إلى إدارة المعرفة الصريحة داخؿ منظمات األعماؿ، 

كاليدؼ األساسي لنظـ استخبارات األعماؿ الحصكؿ عمى البيانات مف البيئة الخارجية لممنظمة كتحقيؽ 
التكامؿ بيف التحميؿ الداخمي كالتحميؿ الخارجي بالشكؿ الذم يسمح بتقييـ نقاط القكة كالضعؼ داخؿ المنظمة 
مكانات المنظمة بشكؿ  كالفرص كالتيديدات في البيئة الخارجية كالعمؿ عمى تحقيؽ أقصى االستغبلؿ لمكارد كا 

 .كؼء كفعاؿ
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 المبحث الثاني

 نماذج تقييم مستوى نضج استخبارات األعمال
تنفؽ العديد مف منظمات األعماؿ الكثير مف األمكاؿ لتحسيف نظـ المعمكمات كتقنيات جمع كمعالجة 

البيانات بيدؼ كسب مزايا تنافسية تجاه المنافسيف مف جية  كالتأقمـ مع المتغيرات البيئية مف جيةو أخرل، 
األمر الذم يساعدىا عمى أخذ زماـ المبادرة بدالن مف مجرد رد الفعؿ عمى األحداث كالمتغيرات البيئية كقرارات 

 .المنافسيف بؿ كالتفكؽ عمييـ كتكجيو ضربات استباقية تكفؿ لممنظمة قيادة السكؽ
 مف أكثر مجاالت تكنكلكجيا المعمكمات التي استثمرت بيا (BIS) تعتبر نظـ استخبارات األعماؿ
، إال أف العائد عمى االستثمار في ىذه النظـ ليس مف (Rajteric, 2010)المنظمات في السنكات األخيرة 

كصافي القيمة الحالية، )السيؿ حسابو باإلضافة إلى أف الطرؽ التقميدية األخرل لتقييـ أم إنفاؽ استثمارم 
يستحيؿ تطبيقيا، نظران ألف القيمة المضافة المباشرة يصعب  (الخ....كمعدؿ العائد الداخمي، كفترة االسترداد

حصرىا كتحديدىا فيي ليست منتج يمكف بيعة كقياس قيمتو باألسعار، كالعائد الفعمي عمى االستثمار بيا 
( Information Value Chain) يعتمد بشكؿ أساسي عمى سمسة القيمة المضافة لممعمكمات التي تقدميا

كالجيات المستفيدة منيا، األمر الذم يتطمب البحث عف طرؽ أكثر فاعمية لتقييـ االستثمار بيذه النظـ فأغمب 
الشركات تبحث عف مبررات كاقعية إلنفاؽ أم مبمغ مف الماؿ، في ىذا السياؽ ال بد أف نذكر بأنو يتـ تقييـ 
كفاءة اإلنفاؽ عمى ىذه النظـ بناءن عمى قدرتيا في تزكيد المعمكمات المطمكبة بالكقت المناسب باإلضافة 

 (.Panina & Kennedy, 2005)لمركنتيا كسيكلة التعامؿ معيا 
لمتحقؽ مف كفاءة نظـ استخبارات األعماؿ لتقدـ أساسان  (Maturity Models)برزت نماذج النضج 

كاختيار النكع المناسب مف التطكيرم تساعد المنظمة في تكضيح المسار كافيان لعممية التقييـ، باإلضافة ألنيا 
 .تكنكلكجيا المعمكمات الذم يتبلءـ مع نكعية نشاطيا

 كالغاية مف قياس النضج، نضج استخبارات األعماؿيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث مفيـك نماذج 
 . باإلضافة إلى النماذج التي تستخدـ لتقييـ مستكل النضج كالتعريؼ بالنمكذج الذم سيستخدـ بالدراسة
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 : استخبارات األعمالاليدف من قياس أداء - 2-2-1
تعترؼ إدارات العديد مف الشركات اليـك بأف رأس الماؿ المعرفي لدييا يمثؿ أىـ األصكؿ كتحاكؿ جاىدة 

 .تحكيؿ ىذا االعتراؼ إلى قرارات إدارية أفضؿ ترفع معدؿ العائد عمى االستثمار في األصكؿ المعرفية
تمٌثؿ رأس الماؿ المعرفي في السابؽ باألصكؿ غير المممكسة التي يصعب تحكيميا إلى قياس كمي 

كتمثيميا بكحدات نقدية، كلكف ىناؾ اىتماـ متزايد اليـك بأف األصكؿ غير المممكسة التي تككف رأس الماؿ 
المعرفي، تمعب الدكر الرئيسي في تحديد مكاسب النمك كالنجاح المستقبمي كلذلؾ تستحؽ أف تقاس كتدار 
بصكرة جيدة، كيعتبر مف البدييي القكؿ بعدـ إمكانية إدارة األشياء التي ال يمكف قياسيا، حيث تعكد ىذه 

الفكرة بجذكرىا إلى مكضكع فيـ احتياجات النظاـ لمتغذية العكسية، كتحدد التغذية العكسية عند عممية القياس 
التي تقكـ بيا اإلدارة كالحصكؿ عمى ىذه التغذية ككيفية تييئة النظاـ لتنفيذ األىداؼ المحددة، كعند قياس أداء 
أم عنصر سكاء كاف مف األصكؿ المممكسة أك غير المممكسة يجب أف نعرؼ لماذا نقـك بالقياس كما اليدؼ 

 :(Simons, 2000) يستخدـ قياس األداء ألحد األغراض التالية منو؟ ككفقان لسيمكنس

 . تبرير اإلنفاؽ االستثمارم-  تحسيف األداء – تصحيح األخطاء – الرقابة – التكجيو –صناعة القرارات - 
استثناءن مف ذلؾ، حيث تقكـ اإلدارة بقياس أداءىا كالحصكؿ عمى  (BI)ال تعتبر استخبارات األعماؿ 

، ككفقان ؿ (Buchda, 2007)التغذية العكسية حكؿ كيفية انتفاع المنظمة  مف نظـ االستخبارات المكظفة 
(Lbnnqvist and Pirttimrki, 2006) مقاييس أداء نظـ استخبارات األعماؿ تيدؼ (BI) إلى تحقيؽ ىدفيف: 

 .  إثبات أف اإلنفاؽ عمييا يعتبر مجدو اقتصاديان، كأنيا تشبع كتمبي حاجات المستخدميف ليا:األول
 ىك المساعدة في إدارة النظاـ، كتتمثؿ أىـ المنافع المحتممة ليذا القياس بالتحسيف المستمر في أداء :الثاني

 .نظـ استخبارات األعماؿ
  :يمكف إيضاح اليدؼ مف قياس مستكل أداء استخبارات األعماؿ بالجدكؿ التالي

   والمنافع المحتممة لمقياس(BI) أىداف قياس استخبارات األعمال (1-2)جدول          

 المنافع المحتممة لمقياس الجيات المستفيدة من القياس اليدف من القياس
تبرير اإلنفاق عمى أنظمة 

(BI)  ظيار األثر الفعمي وا 
 ليا

المدراء التنفيذيون لتبرير اإلنفاق - 
 (BI) االستثماري في أنظمة 

 (BI)خبراء - 
 الباحثين واألكاديميين- 

كأداة  (BI)زيادة المصداقية لنظام - 
 فعالة التخاذ القرارات

 (BI)خبراء -  (BI)إدارة نظم 
 (BI)تحسين مستمر في أداء نظم -  (BI)مزودي خدمات - 

         الجدول من إعداد الباحث

 : نضج استخبارات األعمالنماذج مفيوم -2-2-2
تعتبر نماذج النضج أداةن فعالة لقياس مستكل أداء استخبارات األعماؿ كسنكضح مفيكـ نماذج النضج 

 :بشكؿ عاـ قبؿ التطرؽ لمفيـك نماذج نضج استخبارات األعماؿ كذلؾ كمايمي
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مكانات العناصر قيد الدراسة كاتخاذ اإلجراءات  - ىي أداكت تحميمية كتكضيحية تستخدـ لقياس قدرات كا 
 (.Kohlegger, et al., 2009 )المناسبة لتحسيف مستكل نضجيا

ىي نماذج تستخدـ لكصؼ كشرح كتفسير كتقييـ دكرة حياة النمك لؤلشياء كاألحداث كالظكاىر، كالمفيـك  -
 األساسي ليا يستند عمى حقيقة أف األشياء تتغير عبر الزمف كأغمب ىذه التغيرات يمكف تكقعيا كالتنبؤ بيا

(RAJTERIC, 2010.) 
ستخدـ عمى كجو التحديد عند تقييـ تك، ستخدـ كمقياس لممقارنة عند النظر في عمميات المنظمةت أداة مق- 

 (.Chuah, 2011)المعمكمات كرأس الماؿ الفكرم القدرة عمى تنفيذ استراتيجيات إدارة 

أما بالنسبة لنماذج نضج استخبارات األعماؿ فتصدل العديد مف الكتاب كالباحثيف لتعريؼ كتكضيح 
 :مفيكميا، يبيف الباحث أىميا فيما يمي

 تساعد المنظمة في تكضيح المسار كاختيار النكع المناسب مف تكنكلكجيا المعمكمات الذم  نماذجبأنيا- 
يتبلءـ مع نكعية نشاطيا، فبعض المنظمات تفضؿ مستكيات نضج منخفضة بينما تطمب األخرل مستكيات 

 (.Gartner, 2009 )مرتفعة مف النضج
 تساعد المنظمة في تحديد درجة تقدـ كتطكر نظاـ استخبارات األعماؿ القائـ، ككيفية اختيار ىي نماذج-

المستكل المناسب مف النضج، كالذم ليس بالضركرة أف يككف أعمى مستكل بؿ قد يككف مستكل منخفض 
بالشكؿ الذم يحقؽ التناسؽ بيف تكنكلكجيا المعمكمات كالعمميات اإلدارية كبما يخدـ حاجة القائميف عمى اتخاذ 

 (.Shaaban, 2008)القرارات 
يتضمف أبعادان  (تـ التحقؽ مف صحتو كمكثكقيتة)ىي عبارة عف استبياف : نماذج نضج استخبارات األعمال-

فرعية تتعمؽ بعممية جمع البيانات كتحميميا كتقديـ المعمكمات، كصمـ لتقييـ كفاءة ىذه النظـ بيدؼ تبرير 
 (.Deng, 2009)اإلنفاؽ االستثمارم عمييا 

 : يمكف أف تساعد نماذج نضج استخبارات األعماؿ في اإلجابة عمى األسئمة التالية
 ما ىي مصادر البيانات التي تحصؿ عمييا نظـ استخبارات األعماؿ؟ - (أ)
 ما ىي جكدة المعمكمات التي تقدميا نظـ استخبارات األعماؿ؟ - (ب)
 ما ىي السرعة التي تقدـ بيا المعمكمات؟    - (جػ)
 ما أنكاع التقارير التي تنتجيا نظـ استخبارات األعماؿ؟ - (د)
 ما ىي األقساـ األكثر حاجة لتقارير سريعة كفجائية؟ - (ق)
 ما ىي الجيات التي تحتاج إلى تحميبلت معقدة؟ - (ك)
 ما ىي االستراتيجيات المعتمدة لتطكير نظاـ استخبارات األعماؿ الحالي؟ - (ز)
 ما ىك المستكل المناسب لنضج ىذه النظـ الذم يتبلءـ مع المنظمة قيد الدراسة؟ - (حػ)
 أيف تكمف نقاط ضعؼ النظاـ الحالي؟ - (ط)
 ما ىك المسار المناسب لتحسيف درجة نضج النظاـ الحالي؟- (م)
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 أدكات تستخدـ لتقييـ كفاءة: يستنتج الباحث مف العرض السابؽ أف نماذج نضج استخبارات األعماؿ ىي
 نظـ استخبارات األعماؿ في تزكيد العامميف بمختمؼ المستكيات اإلدارية بالمعمكمات البلزمة لتحسيف كفعالية

مستكل أدائيا، مف خبلؿ تحديد المسار كالتكنكلكجيا المناسبة التي تكفؿ تحقيؽ التكافؽ بيف احتياجات المنظمة 
 .كمستكل نضج ىذه النظـ

:  نماذج تقييم مستوى نضج استخبارات األعمال-2-2-3
 :يستعرض الباحث أىـ النماذج المطكرة لتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ فيما يمي

 :Gartnerنموذج  :2/2/3/1
لتقييـ  (Gartner, 2009)اقترح ىذا النمكذج مف قبؿ مجمكعة غارتنر االستشارية الستخبارات األعماؿ 

نضج نظـ استخبارات األعماؿ كنظـ إدارة األداء، كيتككف مف خمسة مستكيات لمنضج مكضحة في الشكؿ 
 (:Chuah & Wong, 2011)التالي 

 
 وفقًا لنموذج غارتنر (BI)مستويات نضج نظم  (2/6)شكل 

 (Shaaban, et al.,2008)الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى 
 :مستويات النضج- 
 (: Unaware)عدم اإلدراك : المستوى األول- (1)

، كغالبان ما تككف البيانات "فكضكية المعمكمات"يكصؼ مستكل النضج ىذا في أغمب األحياف بمستكل 
كالمعمكمات متناقضة كتفسيراتيا غير صحيحة كمشكشة، كيبلحظ في ىذا المستكل اشتداد حدة الصراع بيف 

المستكيات اإلدارية المختمفة التي تكافح مف أجؿ إشباع احتياجاتيا مف المعمكمات، كتكصؼ التقنيات 
المستخدمة في جمع البيانات كتحميميا ببساطتيا كاعتمادىا عمى طرؽ تقميدية كبرامج الجدكلة، أما نظـ 

االستفسارات كاإلجابات تككف محدكدة، كفي الغالب عند ىذا المستكل مف النضج ال يكجد معايير محددة 
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لقياس األداء، كاإلدارة العميا غير ميتمة بتطكير نظـ استخبارات األعماؿ كنظـ إدارة األداء كتترؾ ميمة إدارة 
 (.Burton,2013)المعمكمات لؤلقساـ التكنكلكجية كال يكجد ليا إدارة مستقمة 

 (: Tactical)التكتيكي : المستوى الثاني- (2)
تبدأ إدارة المنظمة في ىذا المستكل بالتفكير في االستثمار بأنظمة استخبارات األعماؿ، كيتـ كضع معايير 

إلدارة المعمكمات عمى مستكل األقساـ كليس عمى مستكل المنظمة ككؿ، كفي أغمب  (Metrics)كمقاييس 
األحياف تككف ىذه المقاييس متناقضة، كتككف عممية جمع البيانات بدائية كال يكجد ثقة بجكدة كاتساؽ 

 (.BI)المعمكمات المقدمة، كىذا يؤدم إلى دعـ منخفض كغير كاؼ لميزانية 
 (:Focused)المركز : المستوى الثالث- (3)

تنجح الشركة في ىذا المستكل مف النضج بتحقيؽ منافع حقيقية كمممكسة مف نظـ كأدكات استخبارات 
األعماؿ، إال أف انتشار ىذه النظـ عمى مستكل المنظمة يككف مركزان في أجزاء كأقساـ محددة، كيأتي الدعـ 

 .المالي ألنظمة استخبارات األعماؿ مف األقساـ التي نجحت في تبنييا
لمؤشرات األداء الرئيسية، كيككف  (Dash-board)ينتشر في ىذا المستكل مف النضج استخداـ لكح القيادة 

اليدؼ األساسي لنظـ استخبارات األعماؿ تحسيف كفاءة األقساـ كتحقيؽ أىدافيا كال يمتد ىذا اليدؼ إلى 
تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة، كيككف التضارب بمعايير كمقاييس األداء شائعان جدان، كالمستخدمكف 

 (.Burton, 2009)لمنظاـ مدربكف عمى كظائؼ أساسية كمحددة كاسترجاع البيانات كتقديـ التقارير
 (:Strategic)اإلستراتيجي : المستوى الرابع- (4)

، كيتـ تبني ىذه اإلستراتيجية (BI)تمتمؾ المنظمة في ىذا المستكل إستراتيجية عمؿ كاضحة لتطكير نظـ 
مف قبؿ اإلدارة العميا، كتككف المعمكمات متاحة لكؿ المكظفيف في المنظمة عمى اختبلؼ المستكيات اإلدارية، 
كيؤسس إطار عمؿ يكٌحد بيف األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة كاحتياجاتيا مف المعمكمات عف بيئتيا الداخمية 

 .كالخارجية، كتككف المعمكمات المقدمة جديرة بالثقة كتستخدـ في صنع القرارات اإلستراتيجية
 (: Pervasive)الواسع االنتشار : المستوى الخامس- (5)

تصبح نظـ استخبارات األعماؿ منتشرة في كؿ أقساـ المنظمة كجزءان مف ثقافتيا كعنصران أساسيان لمعممية 
اإلدارية، كتقدـ استخبارات األعماؿ مركنة كبيرة لمتكيؼ مع المتغيرات السريعة في بيئة العمؿ كمتطمبات 

كتتصؼ المعمكمات التي تنتجيا ىذه النظـ بالجكدة العالية كىناؾ ثقة مرتفعة بيا مف . احتياجات المعمكمات
مختمؼ المستكيات اإلدارية، كتتمثؿ المنافع األساسية ليذه النظـ بالتحديد الدقيؽ لنقاط القكة كالضعؼ داخؿ 

المنظمة، كالفرص كالتيديدات في بيئة عمميا الخارجية نتيجة لمتكامؿ في جمع البيانات كتحكيميا إلى 
معمكمات عف البيئة الداخمية كالخارجية، كيتـ في ىذا المستكل مف النضج تحميؿ البيانات التي تقدميا نظـ 

في ضكء األىداؼ اإلستراتيجية األمر الذم  (التسكيقية، السكؽ، المالية، التنافسية)االستخبارات المختمفة 
يمكف المنظمة مف اتخاذ القرارات الدقيقة كالتي تتسـ بالجكدة المرتفعة بالشكؿ الذم يسمح ليا تمبية احتياجات 

 (.Rajteric, 2010)كمتطمبات العمبلء كالتفكؽ عمى المنافسيف مما يضمف ليا قيادة السكؽ 
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 : أما أبعاد التقييـ تتضمف ثبلث مناطؽ رئيسية
ىؿ يتـ جمع البيانات عمى مستكل اإلدارة العميا أك الكسطى أك التنفيذية؟ أـ يتـ عمى : المستكل- (1)

 كؿ المستكيات؟ ىؿ ىناؾ تكامؿ بيف النظاـ الحالي كاألىداؼ اإلستراتيجية؟
الطرؽ المتبعة لجمع البيانات ىؿ تتصؼ بالقانكنية أـ ال؟، ما ىي آلية الحصكؿ عمى : العممية- (2)

 .البيانات؟
ما ىي التطبيقات المستخدمة لمحصكؿ عمى البيانات كمعالجتيا؟ ىؿ يتـ تطكيرىا : التكنكلكجيا- (3)

كتحديثيا بشكؿ دائـ كمستمر؟ ىؿ يكجد برامج تفاعمية مع العمبلء عمى مكاقع التكاصؿ 
 االجتماعي؟

 :TDWIsنموذج : 2/2/3/2
 The Data)في معيد تخزيف البيانات  (Erckenson, 2004)طٌكر ىذا النمكذج مف قبؿ كيف إيركنسكف 

Warehouse Institute) ـٌ أيعيد تطكير في العاـ يرتكز ىذا النمكذج بشكؿ أساسي عمى التقييـ / 2009/، ث
 :التقني لمنضج، كاألبعاد األساسية لمتقييـ ىي

 التكاليؼ المالية – جكدة المعمكمات المقدمة – سرعة استرجاع البيانات المخزنة –ىندسة تخزيف البيانات 
  .لمنظاـ

 :أما مستكيات النضج كفقان ليذا النمكذج تتشابو مع دكرة حياة اإلنساف كىي
 :يتككف ىذا المستكل بدكره مف مرحمتيف مف النضج (:Infant)الرضيع : المستوى األول-  (1)
تستمر ىذه المرحمة حتى يتـ إنشاء مخزف بيانات، كأغمب التقارير التي  (:Prenatal)قبل الوالدة : األولى- (أ)

تخمؽ ىذه الحالة مف انعداـ . كيستحيؿ تقديـ تقارير حيف الطمب (أسبكعية، شيرية، ربعيو، سنكية)تقدـ دكرية 
المركنة في التجاكب مع االحتياجات المتزايدة مف المعمكمات قكة ضاغطة باتجاه تبني نظـ أكثر تطكران كقدرة 

 .عمى تمبية احتياجات األقساـ المختمفة، كىنا نبدأ باالنتقاؿ إلى مرحمة الرضيع
تكاجو الشركة في ىذه المرحمة كمية كبيرة مف البيانات التي تنتجيا برامج  (:Infant)الرضيع : الثانية- (ب)

 (مالية، تسكيقية، إنتاجية، مؤشرات اقتصادية)الجدكلة، كغالبان ما تككف ىذه البيانات مف مصادر مختمفة 
كيصعب إيجاد عبلقات ارتباط بينيا، كىي بيذا الشكؿ ال تدعـ عممية اتخاذ القرارات كال تدعـ تحقيؽ األىداؼ 

 .اإلستراتيجية، كتمنع تككيف نظرة صحيحة عف مركز الشركة في بيئة عمميا
 (: Child)الطفل : المستوى الثاني- (2)

ينضـ عماؿ المعرفة في ىذا المستكل إلى المطالبة باستخداـ نظـ استخبارات األعماؿ، كتتـ عممية جمع 
البيانات عمى مستكل األقساـ بدكف أم تنسيؽ بينيا كيتـ إنشاء مخزف بيانات في كؿ قسـ بشكؿ مستقؿ دكف 
كجكد مخزف مركزم لمبيانات، أم بمعنى عدـ كجكد نظرة إستراتيجية مكحدة ألىداؼ جمع البيانات، فيختص 
قسـ التسكيؽ بجمع البيانات عف حالة السكؽ كالمنافسيف كقسـ المكارد البشرية بجمع البيانات عف مكظفي 

تبدأ المنظمة في  .الشركة كعف سكؽ العمؿ بغض النظر عف التكجو اإلستراتيجي كالرؤية المستقبمية لممنظمة
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ىذا المستكل باستخداـ نظـ التقارير التفاعمية، كتتميز ىذه النظـ بالقدرة عمى تقديـ تنبؤات باالتجاىات 
 . المستقبمية بناءن عمى البيانات التاريخية

 (: Teenager)المراىق : المستوى الثالث- (3)
تدرؾ المنظمة في ىذا المستكل أنيا بحاجة إلى استخداـ مجمكعة قياسية مف األدكات كالمنيجيات كالنظـ 
التي تساعدىا عمى التعمـ مف الخبرات كالتجارب السابقة باإلضافة إلى االستعانة بالمستشاريف الخارجييف، 
يجاد مخزف مركزم لمبيانات  كتشعر المنظمة بالحاجة إلى إيجاد تكامؿ بيف نظـ تخزيف البيانات الفرعية كا 

المجمعة، األمر الذم يمكف المنظمة مف إجراء تحميبلت أكثر عمقان خاصةن بعد ردـ اليكة كمد جسكر مشتركة 
كفي ىذا المستكل مف النضج يتـ تكسيع استخداـ لكح القيادة  لنقؿ البيانات كتبادؿ المعمكمات بيف األقساـ،

(Dash-board)  لمؤشرات األداء الرئيسية، كيتـ تخصيصو لكؿ قسـ، كينتشر استخداـ نظـ(BI)  في مختمؼ
 .أقساـ المنظمة كيتمكف عماؿ المعرفة مف تقديـ تقارير كتحميبلت تفاعمية

 (: Adult)البالغ : المستوى الرابع- (4)

تتطكر نظـ استخبارات األعماؿ في ىذه المرحمة مف المستكل التكتيكي إلى اإلستراتيجي، كتصبح نقطة 
ارتكاز أساسية لمحصكؿ عمى المعمكمات عف البيئة الخارجية لممنظمة بما يضمف تخطيط استراتيجي سميـ 

. الخ..يتفؽ مع التنبؤات المتكقعة لمستقبؿ السكؽ كالمنافسيف كالبيئات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية
تيستخدـ في ىذا المستكل مف النضج مؤشرات األداء الرئيسية لمقارنة الكضع الحالي لمشركة مع األىداؼ 

الخصائص الرئيسية ليذا . اإلستراتيجية، باإلضافة إلجراء المقارنات مع المنافسيف في بيئة عمؿ المنظمة
اإلدارة المركزية لمبيانات كتحميؿ أكثر عمقان كتسميـ التقارير بالكقت المطمكب، تحميؿ تنبؤم أكثر  :المستكل

يتـ بناء فريؽ خاص الستخبارات األعماؿ مستقؿ عف الييكؿ التنظيمي لممنظمة كيقدـ التقارير مباشرة . دقة
 .، كتككف معايير األداء مكحدة كترتبط بأىداؼ المنظمةفلممدراء التنفيذيي

 (: Sage)الحكيم : المستوى الخامس- (5)
الميزة األساسية ليذا المستكل مف النضج تقديـ معمكمات تتصؼ بالجكدة العالية، باإلضافة ألف التقارير 

تككف قيمة  .تككف مخصصة لكؿ مستكل إدارم ككؿه حسب حاجتو مف المعمكمات كفي المحظة المناسبة
المعمكمات عند ىذا المستكل في حدىا األقصى كالمنافع المحققة منيا تككف أكبر بكثير مف تكمفة الحصكؿ 
عمييا األمر الذم يحقؽ لممنظمة مزايا تنافسية تجاه المنافسيف مف جية باإلضافة لتمبية احتياجات كرغبات 

 . العمبلء مف جية أخرل
يرل الباحث أف المستكيات األساسية لمنضج في ىذا النمكذج تتفؽ مع مراحؿ تطكر عمر اإلنساف كىي 
منطقية ألف  نظـ استخبارات األعماؿ قد تككف مكجكدة في المنظمة كبمغت مستكيات متقدمة، كقد ال تككف 

 .حتى كصمت إلى مرحمة اإلنشاء أك التأسيس كما زلت في مرحمة ما قبؿ الكالدة
  (:EBIMM) نضج مشاريع استخبارات األعمال أو نموذج نموذج: 2/2/3/3
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لتقييـ مستكل نضج مشاريع استخبارات  (Tan, et al., 2011)طيكِّرى ىذا الٌنمكذج مف ًقبىؿ تاف كزمبلئو 
األعماؿ باإلضافة لتحديد المشاكؿ المكجكدة في النظاـ الحالي كتحديد الطريؽ المثالي لمكصكؿ إلى مستكل 

 . النضج المناسب لممنظمة كالذم ليس بالضركرة أف يككف أعمى مستكل نضج
 (:Evaluation Dimensions)أبعاد التقييم : 1.3.3.2.2

 (:Information Quality)جودة المعمومات :  البعد األول لمنموذج-(1)
تعرؼ جكدة المعمكمات بأنيا مقياس يستخدـ لمعرفة مدل مناسبة المعمكمات لمجيات الطالبة ليا، كيمكف 

 (: 2008النجار كالحكرم، ) تناكؿ خصائص جكدة المعمكمات مف خبلؿ األبعاد الرئيسية التالية
يتعمؽ ىذا البعد بزمف استخداـ المعمكمة مجيبان عمى التساؤؿ متى  (:Time Dimensional )البعد الزمني- (أ)

 :تقدـ المعمكمة لمف يستخدميا أك يطمبيا؟ كيتضمف الجكانب التالية
أم في الزمف المناسب لتككف متاحة التخاذ القرار قبؿ حدكث مكقؼ حرج أك فقداف : التكقيت المناسب- 

 .فرصة معينة، فقد تككف المعمكمة مفيدة في الزمف الحاضر كتقؿ أىميتيا بعدى زمف قميؿ
أم أف تككف المعمكمة مجددة كحديثة، حيث تمعب الحداثة دكران ىامان في جكدة المعمكمات : التداكؿ كالحداثة- 

 .إذ تقؿ قيمة المعمكمات بتقادميا
 .أم مدل تكرار الحاجة ليا ألف المعمكمات يجب أف تقدـ طالما أننا نحتاجيا: التكاتر كالتكرار- 
أم الفترة التي تقدـ بيا المعمكمات، بحيث يستطيع المستخدـ الحصكؿ عمى المعمكمات عف : الفترة الزمنية- 

 .ما يحدث اآلف كما حدث في الماضي كما ىك متكقع حدكثو في المستقبؿ
يتعمؽ باإلجابة عمى تساؤؿ كيؼ تقٌدـ المعكمات؟ كيتضمف  (:Form Dimension)البعد الشكمي - (ب)

 :الجكانب التالية
أم تقديـ المعمكمات بطريقة يسيؿ فيميا مف قبؿ المستخدـ كمما أمكف ذلؾ، بحيث تككف خالية : الكضكح- 

 .مف الغمكض كتسيؿ عمى المستخدـ الكصكؿ إلى قرارات صائبة
 .أم تقديـ المعمكمات ضمف معايير مكحدة لتعظيـ االستفادة منيا: المنيجية كاالتساؽ- 
ىي قابمية المعمكمات عمى التكيؼ ألكثر مف مستخدـ كأكثر مف تطبيؽ، لذلؾ ال بد أف تككف : المركنة- 

متكفرة بشكؿ مرف بحيث يمكف استخداميا مف قبؿ المستكيات اإلدارية المختمفة بفاعمية في عممية اتخاذ 
 .القرارات

 ىؿ تقدـ بشكؿ مختصر أك تفصيمي، كمي أك كصفي؟: التقديـ- 
أم الكسائؿ التي يمكف أف تقدـ بيا المعمكمات، إذ يمكف أف تقدـ عمى أكراؽ مطبكعة أك : كسائط اإلعبلـ- 

 .تقدـ صكتيان أك بممؼ فيديك أك أم كسائط عرض أخرل
 :كيتضمف الجكانب التالية (ماذا؟)يتعمؽ باإلجابة عمى تساؤؿ  (:Content Dimension)بعد المحتكل - (جػ) 
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ىي مدل تمثيؿ المعمكمة لممكقؼ أك الحدث الذم تصفو، فالدقة ىي خمك المعمكمات مف    : الدقة- 
األخطاء، كتساىـ الدقة المرتفعة في تحسيف جكدة القرارات كما تعمؿ عمى تجنب القرارات الخاطئة كتقمؿ 

ىدار الكقت  .مف التكمفة كا 
ىي إعطاء المعمكمات لنفس النتائج التي أعطتيا التجارب السابقة، كأف تككف صحيحة : الثبات كالصدؽ- 

 .كتتطابؽ مع معطيات الكاقع شكبلن كمضمكنان 
أم أف تمثؿ الكاقع كأف تككف مرتبطة باحتياجات المستفيديف، مع التأكيد عمى خمك المعمكمات مف : الكاقعية- 

 .التحيز لمكصكؿ إلى قرارات رشيدة
أم أف تككف المعمكمات كثيقة الصمة كمفيدة في تحسيف جكدة القرارات، فبل بد أف تككف : المبلئمة- 

 .المعمكمات مناسبة لممكضكع كمكجية خصيصان لممشكمة التي تدرس كمرتبطة باحتياجات المستخدـ
 .قدرة المعمكمات عمى إعطاء صكرة كاممة عف المشكمة أك عف حقائؽ الظاىرة مكضكع الدراسة: الشمكلية- 
(: Master Data Management)إدارة البيانات الرئيسية : البعد الثاني لمنموذج- (2 )

تعٌرؼ البيانات الرئيسية بأنيا معمكمات مفتاحية إلدارة األنشطة الرئيسية في المنظمة، كتتضمف بشكؿ 
أساسي المعمكمات عف العمبلء، المنافسيف، المنتجات، مصادر التمكيؿ، المكرديف، مؤشرات األداء الرئيسية 

 . (الخ.....العائد عمى االستثمار، قيمة األسيـ، معدؿ العائد الداخمي، معدؿ اإلنتاجية)
 :(Tan, et al., 2011)أما إدارة البيانات الرئيسية 

 .فيي مجكعة مف العمميات كالسياسات كالمعايير كاألدكات التي تكصؼ كتعرؼ البيانات الرئيسية لممنظمة- 
كما تعرؼ بأنيا طريقة شاممة لتمكيف المنظمة مف ربط المعمكمات المفتاحية كجمعيا في ممؼ كاحد يسمى - 

 .الممؼ الرئيسي يقدـ رؤية مشتركة ليا
دخالياابتداء مف تحصيميا الرئيسية ىي عممية تحكـ منظمة كمباشرة لمبيانات -   مركران بمعالجتيا كمف ثـ كا 

. كنشرىاإخراجيا 
الخطكة األكلى إلدارة البيانات الرئيسية ىي تحديد نكع ىذه البيانات كالمستخدميف المحتمميف ليا، ثـ تحديد 
مصادر الحصكؿ عمييا ككيفية تككيف قاعدة مشتركة لمعالجتيا كتحميميا كتقديميا عمى شكؿ معمكمات بالجكدة 

 .المناسبة كالكقت المناسب
 : (Data Ware Housing Architecture)ىندسة تخزين البيانات : البعد الثالث لمنموذج- (3)

يعبر ىذا المفيـك عف مجكعة مترابطة مف األنشطة المتضمنة تصميـ كتنفيذ كاستخداـ مخازف البيانات 
كتقاس كفاءة التصميـ بالقدرة عمى إيجاد التكامؿ بيف مخازف البيانات في . الفرعية كاألساسية كالمركزية

 . األقساـ المختمفة داخؿ المنظمة، باإلضافة لمتكامؿ بيف مستكدعات البيانات الداخمية كالخارجية
 :أنكاع مخازف البيانات

كيككف الجزء األكبر منيا مخزف في قكاعد بيانات المنظمة كتعتبر العمكد : مخازف البيانات الداخمية -(أ)
الفقرم لمخزف البيانات الرئيسي، كتجمع ىذه البيانات مف األقساـ المختمفة داخؿ المنظمة اإلنتاجية، المالية، 

 .الخ....التسكيقية
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تجمع ىذه البيانات عف بيئة عمؿ المنظمة الخارجية بما فييا بيئة النشاط، :  مخازف البيانات الخارجية–(ب)
كتتضمف البيانات عف المنافسيف، العمبلء، اتجاىات السكؽ، المؤشرات االقتصادية، القكانيف كالتشريعات، 

 .الخ...التركيبة االجتماعية
تعتبر ىندسة تخزيف البيانات عمى درجة عالية مف الكفاءة عندما يتاح بناء مخزف بيانات مركزم يستطيع 

تقديـ صكرة كاحدة لمحقيقة عف كافة المؤشرات الداخمية كالخارجية بالمحظة المناسبة كالشكؿ كالمضمكف 
 (.Vercellis, 2009)المناسب 

 إلى أنظمة تخزيف بيانات، ال تككف  تحتاجالمؤسسات كالشركات الكبرل اليكـك يبيف الباحث بأف المنظمات
 ، مع ىذه البياناتالمحظيقادرة عمى تخزيف أكبر قدر مف البيانات كحسب، بؿ تمتمؾ القدرة عمى التعامؿ 

كأىـ ىذه الجكانب قدرة أنظمة تخزيف البيانات عمى تكفير االستجابة المحظية لطمبات النفاذ لمبيانات المخزنة 
كالدكر الميـ اآلخر الذم تمعبو أنظمة . في أم كقت، كمف قبؿ أكثر مف جية، كعبر بيئات التشغيؿ المختمفة

تخزيف البيانات الحديثة ىك قدرتيا عمى تكفير المعمكمات بشكؿ مستمر بدكف انقطاع عمى مدار الدقيقة 
 لمبيانات مف حيث أرشفتيا تاريخيا كجعميا سريعةكالساعة كاليـك كاألسبكع كالسنة، أم كجكد قدرة معالجة 

كىك األمر الذم غالبا ما تحتاجو كبريات المؤسسات في قطاعات . متاحة لبلستخداـ عند الطمب عمى الفكر
.  كشركات الطيراف، كشركات خدمات اإلنترنت، كغيرىا الكثير كالتأميف،االتصاالت، كالبنكؾ،

 (:Analytical Capabilities)القدرة التحميمية : البعد الرابع لمنموذج- (4)
يشير إلى الميارات كالتكنكلكجيات كالتطبيقات كالممارسات بيدؼ الكصكؿ إلى اكتشافات مستمرة كمتكررة 
تفيد في تحسيف األصكؿ المعرفية، كذلؾ مف خبلؿ التحميؿ كالتحقيؽ في أداء األعماؿ الماضية كالحاضرة 

 .لممنظمة كمنافسييا كعمبلءىا بالشكؿ الذم يدعـ اتخاذ أفضؿ القرارات
 : أشكاؿ التحميبلت

 .ترتكز بشكؿ أساسي عمى تحميؿ البيانات التاريخية، مثؿ تحميؿ األرباح السابقة: تحميبلت كصفية- (أ)
 .مثؿ التحميؿ التنبؤم التجاىات الطمب: تحميبلت تنبؤية- (ب)
تعتبر . تفرض باستخداـ أدكات التحسيف كالمحاكاة، مثؿ تحميؿ آراء كرغبات العمبلء: تحميبلت إلزامية- (جػ)

القدرة التحميمية عمى درجة عالية مف الكفاءة عندما تتمكف المنظمة مف التحميؿ الداخمي كالخارجي كباألخص 
تحميؿ المنافسيف العمبلء بدقة عالية، األمر الذم يسمح ليا بتطكير االستراتيجيات المناسبة كالتي تتبلءـ مع 

 .احتياجات العمبلء كتكجيات السكؽ األمر الذم يضمف ليا قيادة السكؽ كالسيطرة عميو
 

  (:Maturity Levels)مستويات النضج :  2.3.3.2.2
 (: Initial)المستوى األولي لمنضج - (أ)

ال يكجد في ىذا المستكل أم إدراؾ لمفيـك جكدة المعمكمات، كبالتالي انعداـ المحاكالت : جكدة المعمكمات- 
 .لتقييـ ىذه الجكدة كتتخذ اإلجراءات التصحيحية عندما تظير مشاكؿ في المنظمة



 175 من 61صفحة 
 

ال يكجد خطة أك مسار كاضح كمحدد لتحديد البيانات الرئيسية التي تحتاجيا : إدارة البيانات الرئيسية- 
 .المنظمة كال بكيفية جمعيا

ال يكجد أم ترابط بيف مخازف البيانات المختمفة داخؿ المنظمة كخارجيا، كالتقارير : ىندسة تخزيف البيانات- 
 . الكحيدة التي تقدـ تككف في الغالب دكرية أسبكعية، شيرية، ربعية أك سنكية

 .ضعيفة كمحبطة، بسبب كجكد بيانات قميمة كال تيتـ المنظمة بتحميميا: القدرات التحميمية- 
 (: Repeatable)المستوى التكراري - (ب)

ال يكجد في ىذا المستكل أم تقييـ لجكدة المعمكمات، كلكف تبدأ محاكالت نشطة كفعالة : جكدة المعمكمات- 
 .لكضع تعريؼ أك تكضيح لمفيـك جكدة المعمكمات

يكجد إرادة كتصميـ لكضع قائمة لمبيانات الرئيسة لممنظمة التي تيـ بيئتيا الداخمية : إدارة البيانات الرئيسية- 
 .كالخارجية، كلكنيا ال تبصر النكر في ىذا المستكل مف النضج

كىي عبارة عف أكات  (Data Marts)يتـ استخداـ ما يسمى سكؽ البيانات : ىندسة تخزيف البيانات- 
مف مخزف  (Query Ad-hoc)مضبكطة لتقابؿ احتياجات المستخدميف كتتضمف أدكات االستفسار الخاصة 

 .البيانات الداخمي
لؤلقساـ لخدمة المدراء التنفيذييف كاإلدارة العميا فقط،  (داخؿ المنظمة)تحميؿ محمي : القدرات التحميمية- 

 .باإلضافة لتحميؿ ضعيؼ لبعض متغيرات البيئة الخارجية
 (: Defined)المستوى المعّرف - (جـ)

 .ظيكر مبادرات حقيقية إلدارة جكدة المعمكمات داخؿ المنظمة: جكدة المعمكمات- 
 .جتبصر قائمة البيانات الرئيسية النكر في ىذا المستكل مف النض: إدارة البيانات الرئيسية- 
يستطيع العاممكف الحصكؿ عمى إجابات عف استفساراتيـ عف بيئة العمؿ الداخمية : ىندسة تخزيف البيانات- 

 عف البيئة الداخمية  نظـ تخزيف البيانات التفاعمية لتقديـ تقارير لحظيةفقط، كيتـ التييئة كاإلعداد لتطبيؽ
 .كالخارجية، كيتـ استخداـ تقنيات لحفظ البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف

تطمعات نحك تعميؽ القدرة التحميمية لمنظاـ الحالي، كيمتـز المدراء التنفيذيكف بتحديد : القدرات التحميمية- 
 .جدكؿ زمني لبناء قدرات تحميمية كاسعة النطاؽ

 (: Managed)المستوى المدار - (د)
ـٌ اعتمادىا (Metrics)يتـ تقييـ جكدة المعمكمات مف خبلؿ معايير : جكدة المعمكمات-   .محددة ت
عمبلء، )يتـ التركيز عمى جمع البيانات الرئيسية عف البيئة الخارجية لممنظمة : إدارة البيانات الرئيسية- 

 . كيكجد معالجة مركزية لمفاتيح األداء الرئيسة كنشرىا داخؿ المنظمة (الخ....منافسكف
 عف يتـ استخداـ ما يسمى نظـ تخزيف البيانات التفاعمية لتقديـ تقارير لحظية: ىندسة تخزيف البيانات- 

المتغيرات البيئية الداخمية كالخارجية، كتصبح أدكات تخزيف البيانات كآلة مستمرة في العمؿ تدمج جميع 
 . مخازف البيانات الفرعية كاألساسية كالداخمية كالخارجية في قاعدة بيانات كاحدة إلعطاء الحقيقة
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تقديـ تحميؿ داخمي كامؿ لنقاط القكة كالضعؼ بالمنظمة لكافة المستكيات اإلدارية، : القدرات التحميمية- 
 .باإلضافة إلى كجكد تقدـ ممحكظ في تحميؿ البيئة الخارجية

 (:Optimized)المستوى المثالي - (ه)
ـٌ في المستكيات السابقة مف النضج تحديد : البعد األكؿ جكدة المعمكمات-  نظرة كاحدة لمحقيقة، حيث ت

 . مصادر الخطأ في جكدة المعمكمات كعبلجيا
تككف البيانات كالمعمكمات الرئيسية متاحة لحظة طمبيا لمختمؼ : البعد الثاني إدارة البيانات الرئيسية- 

 . المستكيات اإلدارية
تتضمف أدكات تحميمية متعمقة كتقديـ تقارير لحظية عف البيئة الداخمية : البعد الثالث ىندسة تخزيف البيانات- 

 . كالخارجية لممنظمة
عمى مستكل عالي مف التقدـ كتتيح ليا تحميؿ البيئة الداخمية لمعمؿ بما فييا مف نقاط قكة : القدرات التحميمية- 

عمى العمـك كبعد العرض كضعؼ باإلضافة البيئة الخارجية بما فييا مف فرص كتيديدات بدقة عالية، ك
 :بشكؿ مكجز كبسيطىا يكضح (2/6)ف الشكؿ إ ؼلمستكيات كأبعاد النضج في ىذا النمكذج

 
 (EBIMM )مستويات وأبعاد النضج وفقا لنموذج (2/7 )شكل

 الشكل من إعداد الباحث 
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 :خالصة الفصل الثاني
بعد استعراض مفيـك كأىمية كتاريخ استخبارات األعماؿ، باإلضافة إلى أدكاتيا كالتفريؽ بينيا كبيف نظـ 

ذكاء األعماؿ كالتجسس في المبحث األكؿ، كفي المبحث الثاني تكضيح مفيـك نضج استخبارات األعماؿ 
 :يخمص الباحث إلى مايميكاستعراض أىـ النماذج المفسرة لمنضج، 

مجمكعة مف التطبيقات كاألدكات كالمنيجيات التي يتـ بمكجبيا جمع البيانات ىي : استخبارات األعماؿ- (1)
 .(بيئة النشاط كبشكؿ أكثر تحديدان العمبلء كالسكؽ كالمنافسيف)عف البيئة الخارجية لممنظمة 

ظيرت نظـ استخبارات األعماؿ لتمبي حاجة المنظمات كشركات األعماؿ مف البيانات عف بيئتيا - (2)
الخارجية استجابة لمتغيرات المتبلحقة فييا، كازداد االىتماـ بيذه النظـ بشكؿ كبير بعد االنطبلقة 

 (.2005)الذىبية لشبكات التكاصؿ االجتماعي في منتصؼ العاـ 

 .تعتبر نظـ المعالجة التحميمية عمى اإلنترنت مف أبرز أدكات استخبارات األعماؿ- (3)

تختمؼ نظـ استخبارات األعماؿ عف نظـ التجسس الصناعي أك االلكتركني، بأف نظـ استخبارات - (4)
األعماؿ تعتمد عمى جمع البيانات بطرؽ شرعية كقانكنية، أما نظـ التجسس الصناعي فأغمب طرقيا 

 .كأدكاتيا لجمع البيانات عف السكؽ كالمنافسيف كالعمبلء تتسـ بصبغتيا غير القانكنية

نظـ إدارة )تعتبر نظـ استخبارات األعماؿ نظـ فرعية مف نظـ المعمكمات اإلدارية كنظـ ذكاء األعماؿ - (5)
بيئة )، فيي مصدر أساسي لتجميع البيانات عف البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة (المعرفة بشكؿ عاـ

 .كتقديـ ىذه البيانات إلى النظـ السابقة الذكر (النشاط

تعتبر نظـ استخبارات األعماؿ ذات أىمية كبيرة بالنسبة لشركات التأميف فيي تقدـ الدعـ لئلدارة في - (6)
اختيار الخدمات التأمينية األكثر ربحية كركاجان، كتساعد العامميف في معالجة طمبات المؤمف عمييـ 

 . باإلضافة الكتشاؼ حاالت الغش كالتقديرات الخاطئة لؤلضرار

 نظـ استخبارات األعماؿ في  كفعاليةأدكات تستخدـ لتقييـ كفاءة: نماذج نضج استخبارات األعماؿ ىي(- 7)
تزكيد العامميف بمختمؼ المستكيات اإلدارية بالمعمكمات البلزمة لتحسيف مستكل أدائيا، مف خبلؿ 

تحديد المسار كالتكنكلكجيا المناسبة التي تكفؿ تحقيؽ التكافؽ بيف احتياجات المنظمة كمستكل نضج 
 .ىذه النظـ

مف أىـ النماذج لتقييـ نضج استخبارات األعماؿ ألنو يكضح أبعاد  (EBIMM)يعتبر نمكذج - (8)
كمستكيات النضج بشكؿ دقيؽ كمفصؿ، كبالتالي تستطيع المنظمات التي تريد االعتماد عميو معرفة أيف 

ـٌ التحقؽ مف صدقة كثباتو، كسيتـ االعتماد عميو في الدراسة العممية  .تقؼ؟ باإلضافة إلى أنو ت

 

 



 175 من 64صفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
صناعة القرارات 
 االستثمارية
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 : دمــــــةـــــــــمق
تحظى عممية االستثمار بأىمية كبيرة ككف االستثمار يمثؿ العنصر الحيكم كالفعاؿ لتحقيؽ عممية التنمية 
االقتصادية كاالجتماعية، إذا أخذنا بعيف االعتبار أف أم زيادة أكلية في االستثمار سكؼ تؤدم إلى زيادات 

، كما أف أم زيادة في الدخؿ البد (Investment Multiplication)في الدخؿ مف خبلؿ مضاعؼ االستثمار 
، كمف ناحية أخرل يمكف القكؿ (المسارع)أف يذىب جزء منيا لزيادة االستثمار مف خبلؿ ما يسمى بالمعجؿ 

أف كؿ عممية استثمار البد أف يرافقيا مستكل معيف مف المخاطرة، كال بد أيضا أف تحقؽ مستكل معيف مف 
، لذلؾ يجب الحيطة كالحذر عند اتخاذ القرارات االستثمارية كمعرفة جميع العكامؿ كالمتغيرات كالظركؼ العائد

كأثرا مباشران في جكدة قرار االستثمار النيائي  .البيئية التي يمكف أف تحدث فارقا ن
نبيف ىنا بأف نجاح المشركع االستثمارم يتكقؼ إلى حد كبير عمى مدل سبلمة القرارات االستثمارية التي 
اتخذت في بدء حياة المشركع كأثناء مراحؿ عممو، كيرجع ذلؾ إلى أف القرارات االستثمارية تتميز عف القرارات 
التشغيمية بمجمكعة مف الخصائص التي تجعميا أكثر خطكرة، فالقرارات االستثمارية يترتب عمييا مجمكعة مف 
األعباء الثابتة ليس مف السيؿ تعديميا أك الرجكع عنيا إذا ما تبيف عدـ سبلمة ىذه القرارات باإلضافة إلى أف 
التدفقات النقدية المرتبطة بالمشركعات االستثمارية تتحقؽ عمى مدار فترة زمنية طكيمة مما يدعك إلى ضركرة 
أخذ مشكمة تغير القيمة الزمنية لمنقكد في الحسباف، كما أف القرارات االستثمارية يترتب عمييا إنفاؽ مبالغ كبيرة 
قد تستدعي قياـ المشركع باقتراض مبالغ ضخمة أك زيادة رأس مالو، مما يؤثر عمى الييكؿ المالي لممنشأة، 

فقرار االستثمار يعتبر مف القرارات اليامة كربما ال يككف ىناؾ قرار في قطاع األعماؿ أىـ كال أخطر مف قرار 
 . اإلنفاؽ االستثمارم

يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ مفيـك كأىمية االستثمار، كمفيـك كأىمية القرار االستثمارم كالعكامؿ لمؤثرة 
 . عميو كالعبلقة بيف مستكل نضج استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية
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 المبحث األول
 مفيوم وأدوات االستثمار

يعتبر االستثمار جكىر عممية التنمية االقتصادية، لما لو مف أىمية كبيرة في تطكير المجتمع، كيمعب 
، كنظران (2007جزراكم كلكسي، )كعاؿو  مستمر اقتصادم نمك معدؿ تحقيؽ في ميمان  دكران  الناجح االستثمار

 كتعريؼ مفيـك االستثمار، المبحث ألىمية االستثمار عمى المستكل الكمي كالجزئي سيتناكؿ الباحث في ىذا
الفرد  عمى مستكل كاف سكاء ، كأىمية االستثمار(المالي كالجانب االقتصادم، الجانب)مف جانبيف  االستثمار

 .باإلضافة لبلستثمار في شركات التأميف االقتصادية كأنكاعو كدكافعو مستكل الكحدة عمى كالمجتمع أـ

 : مفيوم االستثمار-3-1-1
 المفاىيـ مف أخرل بمجمكعة كثيقة صمة عمى كىك االقتصاد عمـ مف أصكلو االستثمار يستمد مفيكـ

 يفكركف الناس مف العديد أف ، إذ( كاالقتراض كاالدخار، كاالستيبلؾ، الدخؿ، ) أىميا مف االقتصادية
 أك منازليـ إلى ينظركف كال استثمارات عمى أنيا كالسندات األسيـ يعدكف حيث ضيؽ، منطمؽ مف باالستثمار

 االستيبلؾ ىك إرجاء العاـ مفيكمو في االستثمار بأف القكؿ يمكف المثاؿ، لذلؾ سبيؿ عمى مدخراتيـ حساب
 إرجاء لعممية تقميدم ىي مثاؿ(Pensions) كالمعاشات  التأمينات أف يعني مستقبمية، كىذا مدة إلى

نما كاممة األجكر عمى العاممكف يحصؿ ال االستيبلؾ، حيث  عمى اإلحالة عند منيا عمى جزء يحصمكف كا 
 . التقاعد أك المعاش

 :يستعرض الباحث فيما يمي أىـ التعريفات التي تناكلت مفيـك االستثمار
ىك التخمي عف استخداـ أمكاؿ حالية كلفترة زمنية معينة مف اجؿ الحصكؿ عمى مزيد مف التدفقات النقدية - 

في المستقبؿ تككف بمثابة تعكيض عف الفرصة الضائعة لؤلمكاؿ المستثمرة، ككذلؾ تعكيض عف االنخفاض 
المتكقع في القكة الشرائية لؤلمكاؿ المستثمرة بسبب التضخـ مع إمكانية الحصكؿ عمى عائد معقكؿ مقابؿ 

 .(2006عبلـ، )تحمؿ عنصر المخاطرة 
ىك مجمكع التكظيفات التي مف شأنيا زيادة الدخؿ كتحقيؽ اإلضافة الفعمية إلى رأس الماؿ األصمي مف - 

خبلؿ امتبلؾ األصكؿ التي تكلد العكائد، نتيجة تضحية الفرد أك المنظمة أك الدكلة بمنفعة حالية لمحصكؿ 
 (.1997أحمد، )عمييا مستقببلن بشكؿ أكبر مف خبلؿ الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية 

االستثمار ىك عممية يترتب عمييا تخصيص بعض المصادر لمشركع صناعي أك مالي عمى أمؿ أف يجمب - 
 (.2005عمار كعمي، )تدفقات مف السيكلة عمى مدل فترات زمنية الحقة 

اإلحبلؿ أك صافي " مف ىذا الجانب عمى انو االستثماريتـ تعريؼ  :لالستثمار االقتصادي التعريف- 
 لممنظمات الربحية (سكنية كأ ، صناعيةالمستخدـ ألغراض تجارية)الشركة الثابت   رأس ماؿإلىاإلضافة 
 غير مممكسأك  مكجكد مممكس أم" كيعرؼ أيضا بأنو ،(Khoury, 2000 )اليادفة لمربح  غيركالمنظمات
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 ,Reilly & Brown )" زيادة في القيمةإلىأك يؤدم /كالذم مف المحتمؿ أف يؤدم إلى تحقيؽ عائد دكرم ك

 أك إقامة  اإلنفاؽ عمى شراء أصكؿ جديدة أيضا مف الكجية االقتصادية بأنوكيقصد باالستثمار، (2004
 اكثير إضافة حقيقية جديدة إلى ثركة المجتمع، كلـ تيتـ النظرية االقتصادية التي تمثؿك، مشاريع جديدة

كأيضا  قائمة، بشركات الخاصة كالسندات األسيـ شراء فإف ذلؾ ، عمىمف قبؿ المكجكدة باألصكؿ الرأسمالية
نما استثمار تعتبر ال كاألراضي كالمباني القديمة المعدات، شراء  مجرد أنيا عمى االقتصادية النظرية تنظر ليا كا 

 بشكؿ مطمؽ عمى السابقةركزت التعاريؼ . التشغيؿ أك اإلنتاج حجـ عمييا أم زيادة في يترتب كال الممكية نقؿ
المصطمحات المستخدمة أعبله لتعريؼ االستثمار  كاضح مف خبلؿ كىذا المحتكل االقتصادم لبلستثمار

ف ىذه المفاىيـ ىي مفاىيـ إ، ؼ(اإلنتاج السمع النيائية، كمكارد الكسيطة أك ، السمعاالدخاراإلحبلؿ، )كمنيا 
 . بحتةاقتصادية

 كالمنظمات األفراديعرؼ االستثمار مف كجية نظر المالييف عمى انو قياـ  :لالستثمار المالي التعريف -
المحاسبة   تعريؼ مجمس معايير، أمامدة زمنية معينة  المالية كالتي تنتج عكائد معينة، فياألصكؿبشراء احد 

طريؽ التكزيعات مثؿ  فظ بو الكحدة االقتصادية لغرض زيادة ثركتيا عفتمكجكد تح"الدكلية لبلستثمار ىك
 لمنافع أخرل مثؿ تمؾ أكالرأسمالية،  أك لغرض ارتفاع قيمتو (الفائدة، اإلتاكات، أرباح األسيـ، كاإليجارات)

 معايير International Accounting Standards 40) "التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ العبلقات التجارية
 (.2009المحاسبة الدكلية، 

لـ تأخذ بنظر   ىذه التعاريؼأف قد أىممت جانبان ميمان في االستثمار كىك أنيا، السابقةيتضح مف التعاريؼ 
.  عند اإلنفاؽ االستثمارم التي مف الممكف التعرض ليا كعدـ التأكداالعتبار حجـ المخاطرة

يستنتج الباحث مف ىذه التعاريؼ كغيرىا مف التعاريؼ األخرل التي ال يتسع المجاؿ لذكرىا إلى أف جميع 
ىذه التعاريؼ تختمؼ مف حيث الصياغات المفظية إال أنيا تتفؽ جميعان في المضمكف عمى أف االستثمار ىك 

كالمتداكلة أك األمكاؿ الجاىزة بيدؼ الحفاظ أعبارة عف تكظيؼ األمكاؿ بأم شكؿ مف أشكاؿ األصكؿ الثابتة 
عمى قيمة األمكاؿ مف جية كحد أدنى كتحقيؽ مكاسب إضافية متمثمو باألرباح الناجمة عف التدفقات الداخمة 

 .كبمعدؿ أكبر مف سعر الفائدة المتداكؿ بالسكؽ ضمف حدكد المخاطرة المقبكلة لممستثمر

 :أىمية االستثمار- 3-1-2
األىمية تنعكس عمى   لبلستثمار أىمية كبيرة لمفرد كالمجتمع كلمكحدات االقتصادية بشكؿ عاـ، كىذهإف

: مكهعدة مستكيات االقتصاد كمو، لذلؾ فإف أىمية االستثمار سيتـ تناكليا عمى 
: لمجتمعأىمية االستثمار لمفرد وا :3/1/2/1

يرغبكف أنيـ  عمى ىذا التساؤؿ نبيف كلئلجابة لماذا الناس يستثمركف؟ :ىككىناؾ تساؤؿ يثار دائمان 
ف إ تحديدان ؼأكثركبشكؿ ،  التي يممككنيا لمحصكؿ عمى عكائد ماليةاألمكاؿبزيادة ثركاتيـ، مف خبلؿ استثمار 

، أك الجامعات إلى أكالده إرساؿ أكمنزؿ،   كافية تمكنو مف شراءأمكاؿ فرد يقـك باالستثمار لغرض تجميع أم
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 أف كاالستثمار بذلؾ يمكف ،(مثبلن البطالة المؤقتة) ليتقاعد بارتياح، أك ليجتاز أزمة غير متكقعة قد تمحؽ بو
زيادة الثركة الشخصية، فاالستثمار يساىـ في تحقيؽ النمك  يعكد بالفائدة لممجتمع كاالقتصاد كمو مف خبلؿ

 قاـ المستثمر بزيادة قيمة صندكقو التقاعدم، فانو إذاعمى سبيؿ المثاؿ  .كالرخاء االقتصادم عمى عمـك البمد
 ذلؾ، إلى باإلضافة كيككف في كضع معيشي جيد في حياتو، ، في متناكؿ يده أكيداعند التقاعد سيمتمؾ دخبلن 

 يساىـ في النمك كالرخاء االقتصادم  ما  كىذاكبيئات عمؿ جديدة أسكاؽفاف االستثمار يساعد عمى خمؽ 
 يؤلؼ عنصران فعاالن ديناميكيان نو إ في النمك االقتصادم، كمااألساسي فاالستثمار ىك العامؿ كليذا بشكؿ كبير

 ييتـ بيا المحممكف االقتصاديكف لمراقبة التي  العكامؿأكؿفي مقكمات الدخؿ، كنتيجة لذلؾ، فاف االستثمار ىك 
جزراكم )  التقمصأك التقمص كالكيفية التي تـ بيا النمك أكالنشاط االقتصادم كمعرفة اتجاىو نحك النمك 

 (. 188ص، 2007كلكسي، 
 :أىمية االستثمار عمى المستوى الوطني: 3/1/2/2

كتسب االستثمار أىمية مميزة في الحياة االقتصادية كاالجتماعية لكؿ المجتمعات، كتعتبر عماد االقتصاد م
ق نحك التقدـ قمكجك محرؾ االقتصاد كالكطني، ككجكدىا يشكؿ دعامة أساسية مف دعامات النمك كالتنمية، فو

 ألنو مؤشر كمعيار التشغيؿ كالتكظيؼ عنوكالرقي كاالزدىار كال يمكف ألم اقتصاد قكم كسكم أف يتخمي 
االستثمار أحد أىـ المصادر الرئيسية لمككنات الناتج القكمي، بلممكاطنيف كلمدكلة، فاالقتصاديكف يركف 

مؤسسة تعمؿ عمى إنتاج أك تسكيؽ السمع )كتعرؼ األدبيات االقتصادية المشركع االستثمارم عمى أنو 
كالخدمات كذلؾ إلشباع رغبات كحاجات أفراد المجتمع كبيدؼ تحقيؽ األرباح مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ 

، كتعد المشاريع االستثمارية حجر الزاكية في بناء االقتصاد الكطني لكؿ  (ةليالبشرية كالماالمادية كلممكارد 
 .دكؿ العالـ

: المستكل الكطني بالنقاط التاليةعمى  أىمية االستثمار يمخص الباحث
 . تكفير فرص عمؿ كتقميؿ نسبة البطالة(- 1)
 .تكفير الخدمات لممكاطنيف كلممستثمريف(- 2)
 .دعـ عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية(- 3)
 .دعـ الميزاف التجارم كميزاف المدفكعات(- 4)
 . تكفير التخصصات المختمفة مف الفنييف كاإلدارييف كالعمالة الماىرة(- 5)
إنتاج السمع كالخدمات التي تشبع حاجات المكاطنيف كتصدير الفائض منيا لمخارج مما يكفر العمبلت (- 6)

 . كالمعدات كزيادة التككيف الرأسمالياآلالتاألجنبية البلزمة لشراء 
 كارتفاع متكسط نصيب الفرد منو كبالتالي القكمي زيادة اإلنتاج كاإلنتاجية مما يؤدم إلى زيادة الدخؿ (-7)

 .تحسيف مستكل معيشة المكاطنيف
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: االقتصادية لموحدات االستثمار أىمية: 3/1/2/3
 :لبلستثمار بما يمي  الكحدات االقتصادية تدفع التي األساسية المبررات إلى (Pettinger, 2000)أشار 

ك الحصكؿ عمى أتعزيز الشيرة القائمة لمكحدة االقتصادية يسيـ االستثمار في : Reputation  الشيرة(-1)
 .كجديدة  شيرة في منطقة غير معركفة

 . جديدةأسكاؽ الحصكؿ عمى مكطئ قدـ في أكلتعزيز الكجكد في سكؽ معينة : Foothold مكطئ قدـ (-2)
  جديدة لممنتجاتأسكاؽ إليجاد أك جديدة، أسكاؽإلثبات الحضكر في : New Marketsأسكاؽ جديدة (- 3)

 لؤلسكاؽ كتطكير منتجات إليجاد أك القائمة، لؤلسكاؽكتطكير منتجات جديدة إليجاد  أكالقائمة، 
 .الجديدة

كىذا األمر مكجكد، فعمى سبيؿ المثاؿ بعض الكحدات : Prestige المكانة أك المظير الخارجي(- 4)
 أك سفف ضخمة، أك صنع قطارات المترك، أكتشييد مباف كبيرة،  تجعؿ استثماراتيا في االقتصادية

 .طائرات سريعة كحديثة
 قيـ، أك الكحدات االقتصادية في مكرد نادر تستثمر: Command of Resources السيطرة عمى المكارد(- 5)

 ألنيا بحاجة لمثؿ إما الكحدات االقتصادية بيذا النكع مف االستثمار كتقكـ  تقنية معينة،أك معرفة أك
.  الذيف يحتاجكنيالآلخريف تقـك بتعديميا كمف ثـ إعادة بيعيا ألنيا االستثمارات أك ىذه

يرل الباحث أف أىمية االستثمار ككؿ تنبع مف أىمية القرار االستثمارم الصحيح كالمبني عمى المعمكمات 
الدقيقة، فيك يعتبر بمثابة حجر األساس كالخطكة األكلى لمدخكؿ إلى عالـ األعماؿ بشكؿ قكم كتنافسي كفعاؿ 
بالنسبة لمكحدات االقتصادية، باإلضافة إلى أنو المحدد األساسي لمنمك كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية عمى 

 .المستكل الكطني، كال يكجد قرارات تسبقو في األىمية سكاء عمى المستكل الجزئي أك الكمي

 :االستثماردوافع - 3-1-3
عمى   كتحثيـ(في المستكييف الكمي كالجزئي) كأصحاب القرار ىي العكامؿ التي تشجع المستثمريفك

 : كفؽ ما يراه الباحث ما يمياالستثمار كمف أىميا
فيدؼ المستثمر مف تكظيؼ أمكالو تحقيؽ عائد مبلئـ كربحية : تحقيؽ العائد المبلئـك الرغبة في الربح (-1)

. مناسبة يعمبلف عمى استمرار المشركع
كذلؾ مف خبلؿ المفاضمة بيف المشاريع كالتركيز عمى :  لممشركعاألصمي الماؿ رأس المحافظة عمى -(2)

 إلى لـ يحقؽ المشركع ربحا يسعى إذا شخص يتكقع الخسارة كالربح كلكف أمقميا مخاطرة الف أ
.    األصمي ق ماؿرأسالمحافظة عمى 

 تحقيؽ دخؿ مستقر كمستمر بكتيرة معينة بعيدان عف إلىييدؼ المستثمر : تو استمرارية الدخؿ كزياد-(3)
 .رمثمااالضطراب كالتراجع في ظؿ المخاطرة حفاظا عمى استمرارية النشاط االست
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بحيث تتمكف المنظمات بالكقت المناسب كالمحظة :  األسكاؽكاتساع مكاجية احتماالت زيادة الطمب -(4)
 .المناسبة مف تأميف احتياجات السكؽ كعدـ التقصير في تمبية متطمبات العميؿ

ألف المنظمة التي تتكقؼ عف متابعة التطكرات التكنكلكجية ستككف : التقدـ العممي كالتكنكلكجيمكاكبة - (5)
بمثابة الدراجة التي تتكقؼ في منتصؼ السباؽ كسيككف مصيرىا السقكط كالخركج مف المنافسة، كتعد 
االستثمارات أحد األدكات الرئيسية لضماف مكاكبة التطكرات التكنكلكجية التي تضمف لممنظمة استمرارية 

 .البقاء كالمنافسة
 يدؿ عمى قيمة كفعالية العبلقات االجتماعية كدكر اجتماعيىك مصطمح : االجتماعيبناء رأس الماؿ  -(6)

 االجتماعيةكيستعمؿ المصطمح في العديد مف العمـك . االقتصاديةالتعاكف كالثقة في تحقيؽ األىداؼ 
 ىك الركيزة األساسية لمعبلقات االجتماعيكبمفيـك عاـ، فإف الرأس ماؿ . لتحديد أىمية جكانبو المختمفة

 كيتككف مف مجمكع الفكائد التي يمكف تحقيقيا مف خبلؿ التعاكف ما بيف أفراد كجماعات االجتماعية
 أنيـ جميعا يجمعكف حكؿ فكرة أساسية إالمختمفة لممصطمح،   بالرغـ مف كجكد تعريفات،مجتمع ما

 . (Adler & Kwon, 2002) الفرد كالمجمكعةإنتاجية قيمة تؤثر عمى االجتماعيكىي أف لرأسماؿ 
 ىادفة كشاممة لكؿ جكانب الحياة إراديةعممية فيك : التنمية االقتصاديةتحقيؽ االستثمار بدافع  -(7)

االقتصادية كاالجتماعية في مجتمع معيف مف أجؿ نقؿ ذلؾ المجتمع إلى كضع اقتصادم كاجتماعي 
، كاإلنفاؽ االستثمارم يشكؿ أحد دعائـ تحقيؽ التنمية االقتصادية بكافة القطاعات كسياسي أفضؿ

 .شريطة أف يككف قرار االستثمار مدركسا كصحيحا كمبنيا عمى معمكمات دقيقة
 االستقرار السياسي ىك عامؿ ميـ في معادلة التكازف كاالستقرار: االستقرار السياسي كاالقتصادم -(8)

لبناء الييكمة اإلعداد  كالضركرية التي يمكف مف خبلليا األساسيةكىك بذلؾ ييعد القاعدة  االقتصادم،
االقتصادية ككضع الخطط كالبرامج  االقتصادية لمدكلة كتكفير البيئة المناسبة لتكظيؼ المكارد كالمقدرات

 كفي االتجاه المعاكس يعتبر .التنمية المستدامة  االستقرار االقتصادم كتحقيؽإلىالتنمكية لمكصكؿ 
االستقرار كاالستقبلؿ االقتصادم أحد الشركط األساسية لبلستقرار السياسي كتمتع الدكلة بالقرار 

 .المستقؿ

 :تصنيفات االستثمار- 3-1-4
تصنيفات االستثمار حسب طبيعة االستثمار كشكمو كمكانو كزمانو كأجمو كالجيات المشاركة فيو  تتعدد 

 :كسنتناكؿ أىـ تصنيفات االستثمار فيمايمي
المفيـك )  االستثمار الحقيقي ىك االستثمار في األصكؿ الحقيقية:االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي- (1)

كيشمؿ االستثمارات التي مف شأنيا أف تؤدم إلى زيادة التككيف الرأسمالي في المجتمع  (االقتصادم
، أما (Cooper & Priestley, 2011)كزيادة طاقتو اإلنتاجية كشراء اآلالت كالمعدات كالمصانع الجديدة 

االستثمار المالي فيك الذم يتعمؽ باالستثمار في األكراؽ المالية كاألسيـ كالسندات كشيادات اإليداع 
 . كأذكف الخزينة كغيرىا
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 االستثمار المستقؿ ىك األساس في زيادة الدخؿ كالناتج القكمي :االستثمار المستقل واالستثمار المحفز- (2)
مف قبؿ قطاع األعماؿ أك الحككمة أكمف استثمار أجنبي مباشر كغير مباشر، أما االستثمار المحفز 

 (.ةالعبلقة بينيما طردم)فيك الذم يأتي نتيجة لزيادة الدخؿ 
 االستثمار المادم ىك الذم يمثؿ الشكؿ التقميدم لبلستثمار أم :االستثمار المادي واالستثمار البشري- (3)

االستثمار الحقيقي، أما االستثمار البشرم فيتمثؿ باالىتماـ بالعنصر البشرم مف خبلؿ التعميـ 
 .كالتدريب

 إف ليذا النكع مف االستثمار أىمية بالغة بالنسبة لممنظمات :االستثمار في مجاالت البحث والتطوير- (4)
كالشركات كالمشاريع العمبلقة حيث تخصص لو مبالغ طائمة ألنو يساعد عمى زيادة القدرة التنافسية في 

السكؽ العالمية كالمحمية كأيضا إيجاد طرؽ جديدة في اإلنتاج تسيـ في تحسيف جكدة المنتجات 
 .كتخفيض التكاليؼ

 :االستثمار الوطني واألجنبي- (5)
 الدكلة كيتعمؽ بكافة صكر االستثمار إقميـ داخؿ كطني يتـ برأس ماؿ الذم: االستثمار الكطني 

كعادة ما تقرر الدكلة العديد مف المزايا كالحكافز في تشريعاتيا الكطنية كخاصة الضريبية ، المعركفة
 .الكطنيمف أجؿ تنمية كتشجيع االستثمار 

 أك بتعبير آخر أجنبي، الدكلة برأس ماؿ إقميـ كيقصد بو أف يتـ االستثمار داخؿ :االستثمار األجنبي 
كيمثؿ رأس الماؿ األجنبي حجر  . الدكلةإقميـاستيراد رأس الماؿ مف الخارج لبلستثمار داخؿ 

األساس في عممية التنمية االقتصادية، خاصة داخؿ االقتصاديات النامية التي تفتقر إلى 
 كلذلؾ تعمؿ ىذه األجنبي،االستثمارات ذات رؤكس األمكاؿ الضخمة، باإلضافة إلى حاجتيا لمنقد 

الدكؿ عمى سف التشريعات التجارية كالضريبية كالمالية التي تقدـ العديد مف الحكافز كاالمتيازات 
. األجنبيلبلستثمار 

 :مشتركاً وقد يكون االستثمار عاما أو خاصا أو (- 6)
 فتقـك الدكلة بمشركعات مشابية . تقـك بو الدكلة مف خبلؿ مؤسساتيا العامة:  االستثمار العاـ

 أك تككف مشركعات يعزؼ عنيا القطاع الخاص إيراداتيا، زيادةلمشركعات القطاع الخاص بيدؼ 
كعادة .  مرتفعة كلكنيا تحقؽ نفعا عاما لممجتمع كلبلقتصاد عمى نحك يفكؽ الربحإرباحالككنيا ال تحقؽ 

، إستراتيجية مشركعات أم لبلقتصاد،  كالتحتيةبمشركعات البنية األساسيةاالستثمار العاـ ما يتعمؽ 
  .كمشركعات السكؾ الحديدية كالطيراف كالمبلحة

 يقكـ بو القطاع الخاص كييدؼ أساسان إلى تحقيؽ معدالت الذمكىك االستثمار :  االستثمار الخاص 
 .  األجنبي أك الكطنيمرتفعة مف األرباح، سكاء مف خبلؿ المستثمر 

  يقكـ عمى مبدأ الشراكة بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاصالذمكىك االستثمار : المشترؾاالستثمار .  
 :االستثمار طويل أو قصير األجل- (7)
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 كىك االستثمار الذم تتجاكز مدتو الزمنية العشر سنكات كيأخذ شكؿ المباني : االستثمار طكيؿ األجؿ
كاألراضي كالعقارات كاألدكات كاآلالت باإلضافة لؤلسيـ كالسندات طكيمة األجؿ كيطمؽ عميو االستثمار 

 .ضمف تصنيفات االستثمار طكيؿ األجؿ (B.O.T)الرأسمالي، كتدخؿ أيضا مشاريع اؿ 

 يتمثؿ باالستثمار في األكراؽ المالية التي تأخذ شكؿ أذكنات الخزينة كالقبكالت : االستثمار قصير األجؿ
البنكية أك بشكؿ شيادات اإليداع كيطمؽ عميو االستثمار النقدم، كاليدؼ منو عدـ إبقاء األمكاؿ 

 (.2003ىندم، )الفائضة لفترة قصيرة بالحد األدنى لمعائد أال كىك سعر الفائدة الذم تمنحو البنكؾ 

 :كما يمكن تصنيف االستثمارات وفقًا لميدف أو الغرض كما يمي- (8)
 كىي األكثر شيكعان مف حيث الحجـ كقد يككف اإلحبلؿ بيدؼ صيانة : االستثمارات اإلحبللية

المكجكدات الثابتة التي انتيى عمرىا اإلنتاجي كالتي تضررت أثناء استخداميا في العمميات اإلنتاجية 
كقد يككف اإلحبلؿ بيدؼ تخفيؼ التكاليؼ مثؿ استبداؿ المكائف كالمعدات المتقادمة لغرض تخفيض 

التكاليؼ المرتبطة بيا مثؿ تكاليؼ العمؿ كالمكاد األكلية كغيرىا مف العناصر األخرل كالطاقة 
 (.1998شمخي كجزراكم، )الكيربائية 

 الغرض مف ىذا النكع ىك تكسيع الطاقة اإلنتاجية كالبيعية لمشركة كذلؾ بإدخاؿ  :االستثمارات التكسعية
 .أك إضافة منتجات جديدة أك زيادة اإلنتاج كالمبيعات الحالية

 اليدؼ مف ىذه االستثمارات تقميؿ التكمفة بتكثيؼ اآللية  :االستثمارات التي تيدؼ إلى التطكير كالترشيد
أم بتطكير الجياز اإلنتاجي الحالي كتحديثو لمتقميؿ مف العمالة اإلضافية أك بتقميؿ العكادـ أثناء 

 .التشغيؿ

 تيدؼ ىذه االستثمارات إلى المحافظة عمى بقاء كاستمرار المشركع، كيصعب  :االستثمارات اإلستراتيجية
 .تقييـ ىذا النكع مف االستثمارات خاصة بالنسبة لمبحكث في مجاؿ األدكية

 ىذه االستثمارات ذات غرض اجتماعي في  :االستثمارات التي تفرضيا الظركؼ أك بكاسطة الدكلة
كيدخؿ  (مساكف لمعامميف- كافتيريا)المقاـ األكؿ كغير مرتبطة بشكؿ مباشر بالنشاط الرئيسي لمشركة 

تحت ىذا أيضان االستثمارات التي ال تتـ بطريقة اختيارية كتدبير أماكف انتظار السيارات كتكفير أجيزة 
 .الكقاية مف التمكث

يرل الباحث بأنو عمى الرغـ مف ىذا التصنيؼ إال أنو قد يترتب عمى استثمار معيف تحقيؽ عدة أغراض 
االستثمارات التكسعية قد تؤدم إلى الترشيد كالتطكير أك قد تككف إستراتيجية أيضان،  -  مثاؿ ذلؾ–في آف كاحد

كبسبب التطكر التكنكلكجي تؤدم االستثمارات اإلحبللية كحتى اإلجبارية التي تفرضيا الدكلة أك الظركؼ إلى 
 (.2006حنفي، )التحديث كالتطكير

 :أدوات االستثمار في شركات التأمين- 3-1-5
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كتراكميا مف األمكاؿ تعد شركات التأميف مف المؤسسات المالية التي تمعب دكران بارزان كميمان في تجميع 
بما يسيـ في تحقيؽ   مختمفةكأدكات مجاالت ماالستثمار ؼالمصادر المختمفة، كتعمؿ عمى تكجيييا نحك 

 أم" المستثمر ىك أفبما ك إلى األماـ،كالرخاء االقتصادم كدفع عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية  النمك
كظؼ األمكاؿ التي يدخرىا أك يقترضيا بأم شكؿ مف أشكاؿ األصكؿ الثابتة أك اعتبارم م  حقيقيشخص

قد يككف مف المساىميف كممثمييـ كغيرىـ لذلؾ يمكف كصؼ   كىذا الشخص"كالمتداكلة أك األمكاؿ الجاىزةأ
أك  المجمعة لدييا األمكاؿ تكظؼ صافي أف بإمكانياشركات التأميف مف ضمف ىؤالء المستثمريف التي 

 : أدناه (3/1 )كما مكضح في الشكؿ رقـ   استثمار مختمفةأدكات في عمبلئيا مف إليياالمتدفقة 

 
  أدوات االستثمار في شركات التأمين(3/1 )الشكل 

 (2007جزراوي ولوسي، )الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى 

 أدكاتالزمنية، فأف   أدكات االستثمار في شركات التأميف عمى أساس المدةإلى اإلشارةكعمى أية حاؿ كقبؿ 
 :(806، ص1999ىندم، )إلى االستثمار سكاء كانت قصيرة األجؿ أـ طكيمة األجؿ يمكف تقسيميا 

األراضي كالمباني كىي األصكؿ التي تسيـ مباشرة في العممية اإلنتاجية كتشمؿ  :حقيقيةال األصول- (أ)
 . كتقديـ الخدمات السمع إلنتاجمف قبؿ عماؿ ميرة استخداميا  كالمعدات التي يمكف كاآلالت

كتعرؼ بأنيا أصكؿ غير مممكسة كال تساىـ بشكؿ مباشر في العممية اإلنتاجية إال  :ماليةال األصول- (ب)
أنيا تساىـ في تسييؿ تكزيع األمكاؿ حسب رغبات المستثمريف بشكؿ مرف كسريع كتأخذ أشكاالن مختمفة 

كاألمكاؿ الجاىزة كالكدائع البنكية كاألكراؽ المالية مف أسيـ كسندات كما تصنؼ الحسابات المدينة ضمف 
 .األصكؿ المالية

 أـ األجؿاستثمارات قصيرة  المالية سكاء كانتك الحقيقية األصكؿكعمى العمـك كبعد تكضيح معنى 
:  المدة الزمنية ىي ما يمي أساس في شركات التأميف عمىاالستثمار أدكاتاستثمارات طكيمة األجؿ، فأف 
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 :قصيرة األجلأدوات االستثمار : 3/1/5/1
أدكات   استثمار مالية، كقد تككفأدكاتف أدكات االستثمار قصيرة األجؿ في شركات التأميف كميا إ

:  المشتقات كما يميأسكاؽ النقد أك أسكاؽاالستثمار المالية قصيرة األجؿ متداكلة في 
 :أدوات االستثمار المتداولة في سوق النقد- 1.1.5.1.3

يقصد يسكؽ النقد السكؽ المختصة بتبادؿ األدكات المالية قصيرة األجؿ بغض النظر عف الجية التي 
سيد عمي كسعد ) تصدرىا سكاء كانت حككمية أك خاصة كالتي ال تتجاكز فترات استثمارىا غالبا سنة كاحدة

:  كىذه األدكات ىي كما يمي(2003الديف، 
 كىي كثائؽ تصدرىا البنكؾ التجارية تعطي بمكجبيا الحؽ لممستثمريف :شيادات اإليداع القابمة لمتداول- (1)

في تداكليا كذلؾ لفترة محددة تتراكح غالبا بيف شير كاحد كأربعة أشير كأحيانا تصؿ إلى أقؿ مف اثني 
عشر شير بقميؿ كال يجكز لحامميا الرجكع متى يشاء إلى البنؾ الستعادة القيمة المستحقة بؿ البد مف 

 االنتظار حتى بمكغ مكعد االستحقاؽ أك تداكليا في سكؽ األكراؽ المالية عند الرغبة في التسييؿ
(Fabozzi & Peterson, 2003, p28) ،كيمكف لشركات التأميف االستثمار بيا. 

 تمثؿ الكمبياالت البنكية تعيدا كتابيا بإعادة مبمغ اقترضو شخص ما مف أحد :الكمبياالت المصرفية- (2)
حتى تاريخ االستحقاؽ،  (الذم يمثؿ عقد إقراض يتكلد عنو فكائد)البنكؾ، كيمكف لمبنؾ االحتفاظ بالتعيد 

ذا ما فشؿ في ذلؾ يمكنو الرجكع  (المقترض األصمي)كيحؽ لحامؿ التعيد استرداد قيمتو مف محرره  كا 
 إلى البنؾ الذم قبؿ التعيد كليذه الكمبياالت سكؽ ثاف يتمثؿ في البنكؾ التجارية كبعض بيكت السمسرة

 .، كيمكف لشركات التأميف االستثمار بيا(2007عبد العزيز، )
 تتمثؿ األكراؽ التجارية في كمبياالت يتراكح تاريخ استحقاقيا مف خمسة أياـ إلى :األوراق التجارية- (3)

 كتقتصر ميزة التداكؿ عمى الكمبياالت التي تصدرىا منشآت األعماؿ كبيرة الحجـ .تسعة شيكر
كتمثؿ صفة القرض عمى جية اإلصدار، كتحصؿ المنشآت عمى ائتماف مفتكح لدل  .(2003ىندم، )

 .بعض البنكؾ التجارية مقابؿ األكراؽ المالية
تصدرىا منشأة أعماؿ قامت باستيراد سمعة أك  (كعد بالدفع)كىي حكالة مصرفية  :القبوالت المصرفية- (4)

خدمة مف منشأة أجنبية كتككف قابمة لمدفع فيما، مكعد معيف مستقببل، كصفة الضماف في ىذه الكرقة 
بحيث نستطيع المنشأة المصدرة الحصكؿ عمى القيمة مف " مقبكؿ"ناتجة عف قياـ البنؾ بختميا بعبارة 

 (.Fabozzi & Peterson, 2003, p29 )بنؾ في بمدىا، كاألخير يتكلى التعامؿ مع بنؾ منح القبكؿ
كىي الصككؾ التي تصدرىا الحككمات عند رغبتيا في االقتراض مف األفراد  : أذونات الخزينة- (5)

 ميزانية الدكلة، كىذه الصككؾ تثبت أف حامميا دائف مكالجيات المختمفة مف أجؿ تمكيؿ العجز ؼ
لمحككمة لخزينة الدكلة بمبمغ معيف كلفترة محددة كعادة ما تتراكح ىذه الفترة بيف ثبلثة شيكر كسنة 

عبد العزيز، ) ئد دكرية كلكف تباع بخصـ مف قيمتيا االسميةاؿ حاممكا ىذه األذكنات فكصكاحدة، كال يح
 (.57، ص 2007
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 :أدوات االستثمار المتداولة في سوق المشتقات- 2.1.5.1.3
عقكد يجرم تسكيتيا في تاريخ مستقبمي يتحمؿ المتعامؿ بيا تكمفة لكنيا بأنيا تيعَّرؼ المشتقات المالية 

متكاضعة مقارنة بقيمة العقد فضبل عف ذلؾ تتكقؼ المكاسب أك الخسائر لؤلطراؼ المشتقة عمى األصؿ 
 .كيمكف لشركات التأميف االستثمار بيا، (23، ص2005عبد الحميد كحسف، ) المالي محؿ التعاقد
بأنيا أدكات استثمارية جديدة كمتنكعة  كسميت بيذا االسـ ألنيا مشتقة  مف أدكات كما تعرؼ أيضان 

كذلؾ تتعمؽ بمنتجات أك سمع حقيقية أك عمبلت أجنبية أك معادف نفيسة كاستثمارية تقميدية كاألسيـ كالسندات 
كتضـ المشتقات مجمكعة مف العقكد المالية  .تعتمد في قيمتيا عمى أسعار ىذه األدكاتكأك مؤشرات مالية 

 (.2000رزؽ، ) التي تتنكع كفؽ طبيعتيا كمخاطرىا كآجاليا الذم يتراكح بيف الثبلثيف يـك كالثبلثيف عاـ
 :(7، ص2001حماد، ) ما يمييتمخص في مفيـك المشتقات المالية كىكذا فإف

. ىي عقكد- (أ)
.  يتـ تسكيتيا بتاريخ مستقبمي- (ب)
. تتطمب استثمارات مبدئية أك تتطمب مبمغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقكد ال- (جػ)
أم تشتؽ ) مكضكع العقدالمعني أم األصؿ عمى األصؿ  ( الخسائر أكالمكاسبأم )تعتمد قيمتيا - (د)

  . (قيمتيا مف قيمة األصؿ محؿ التعاقد كلذلؾ سميت بالمشتقات
 :(7، ص2001حماد، ) ما يميالمشتقات كيتضمف عقد 

 .لتنفيذ في المستقبؿؿ  معيفتحديد سعر- (أ)
 .تحديد الكمية التي سيطبؽ عمييا السعر- (ب)
 .حديد الزمف الذم سيسرم فيو العقدت- (جػ)
سعر ، سعر سمعة، سعر كرقة مالية محدد، سعر فائدة)كالذم قد يككف  مكضكع العقد مءتحديد الش- (د)

(. الخ...صرؼ أجنبي

: كىناؾ عدة أنكاع معركفة مف المشتقات نذكر منيا
كىك عقد بيف مشترم كبائع يعطي لممشترم حقا في أف يبيع أك يشترم أصبل معينا  :عقود الخيار- (1)

 إذا ما طيمب قسعر محدد مسبقا خبلؿ فترة زمنية محددة مسبقا، كيمتـز البائع بمقتضى ىذا العقد بتنفيذب
قو في حإليو ذلؾ، كذلؾ بشراء أك بيع األصؿ محؿ التعاقد بالسعر المتفؽ عميو، بينما يمارس المشترم 

 .(153، ص2005سمير، )خر تنفيذ العقد أك فسخو دكف التزاـ مف جانبو تجاه الطرؼ اآل
كىك اتفاؽ يعطي الحؽ كليس االلتزاـ لممستثمر في شراء عدد معيف مف األصكؿ  :خيار الشراء/- أ/

 .بسعر محدد مسبقا كفي أم فترة ابتداء مف شراء الخيار كحتى استحقاقو
 بيع أصؿ مف ـ بائع الخياركيمز (المستثمر)العقد الذم يعطي الحؽ لحاممو  :خيار البيع /- ب/

 .األصكؿ بسعر محدد مسبقا
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كىي اتفاؽ عمى شراء أك بيع أصؿ معيف في كقت الحؽ مقابؿ سعر معيف، حيث  :العقود اآلجمة- (2)
كمية معينة في كصفقة بسعر معيف اؿ أعماؿ عمى إتماـ كمنظمةتتعاقد مؤسستيف أك مؤسسة مالية 
  .(133، ص2005محمكد، )  استحقاقودمكعد الحؽ كتتـ تسكية العقد عف

تتعمؽ ىذه العقكد بشراء أك بيع كمية معينة مف أصؿ ما عند سعر معيف، كلكقت  : العقود المستقبمية- (3)
محدد كيككف األجؿ فيو ىك األصؿ كالعاجؿ ىك السعر، كىكذا يمكف كصؼ العقكد المستقبمية بأنيا 
 سمسمة مف العقكد اآلجمة اليكمية حيث تجرم تسكية عقكد األمس كتحرير عقكد اليكـ مرة أخرل كىكذا

 .(136، ص 2002ىندم، )
ىي اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر لتبادؿ سمسمة مف التدفقات النقدية خبلؿ فترة الحقة  : عقود المبادلة- (4)

شيرية، )، لذلؾ فيي سمسمة مف العقكد الحقة التنفيذ حيث يتـ تسكيتيا عمى فترات دكرية (مستقبمية)
 (.137، ص2005محمكد، ) (...فصيمة، نصؼ سنكية 

، كعمى-  : التالي (3/2)الشكؿ  في مبينة  في شركات التأميفاألجؿ قصيرة االستثمار أدكات فاف العمـك

 ع
في شركات التأمين  األجل قصيرة االستثمار أدوات (3/2) الشكل 

  و(2007جزراوي ولوسي، ) الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى

(Fabozzi & Peterson, 2003, p29) 

 :طويمة األجلأدوات االستثمار : 3/1/5/2
متداكلة في سكؽ )  استثمار ماليةأدكات في شركات التأميف تتككف مف األجؿ أدكات االستثمار طكيمة إف

أدناه شرح لكؿ نكع مف ىذه  ، كفي( الرأسماليةاألسكاؽمتداكلة في )كأدكات استثمار حقيقية  (رأس الماؿ
 : ككما يمياألدكات

 :أدوات االستثمار المالية المتداولة في سوق رأس المال- 1.2.5.1.3
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يقصد بسكؽ رأس الماؿ جميع التعامبلت التي تنصب عمى األدكات المالية المتكسطة كالطكيمة األجؿ أم 
، كتتعامؿ بشكؿ رئيس (119، ص 2003عبد المنعـ كسعد الديف، )التي تزيد مدة استحقاقيا عف سنة كاحدة 

باألسيـ كالسندات سكاء كانت ىذه األدكات تعكد إلى شركات خاصة أك مؤسسات حككمية أك خزينة مركزية، 
 احتياجاتسكؽ   السكؽ النقدية ىي سكؽ سيكلة، بينما سكؽ رأس الماؿ ىيأف إذكتختمؼ عف السكؽ النقدية، 

ف المتعامميف الرئيسييف في إك ، كليذا فاف مخاطرتيا تككف اكبر مف مخاطرة السكؽ النقديةاألجؿمالية طكيمة 
المالية كاألدكات  ،(193، ص2007جزراكم كلكسي، )  األعماؿ، الحككمة، األفرادمنظماتىذه السكؽ ىـ 

 :ىي مايمي في سكؽ رأس الماؿ يتـ تداكلياالتي 
تيعتبر األسيـ العادية النكع السائد مف صككؾ الممكية، كالتي ييعتبر مالككىا مالكيف  :األسيم العادية- (1)

 لمشركة المصدرة ليذه الصككؾ، كييعرَّؼ عمى أنو كثيقةه مالية تىٍصدير عف شركة مساىمة ما بقيمةو اسمية

ثابتة، كىي قيمة الكجو تضمف حقكؽ ككاجبات متساكية لمالكييا كتطرح عمى الجميكر عف طريؽ 
 بالتداكؿ في  بعد ذلؾ، كييسمح ليا(سكؽ اإلصدار- السكؽ األكلية) االكتتاب العاـ في األسكاؽ المالية

-92، ص2002ىندم، ) لتغيُّراتو مستمرة  فتخضع قيمتيا السكقية(سكؽ التداكؿ) األسكاؽ الثانكية
 كالرغبة في تسييمو ،بالنسبة لحامؿ السيـ ال يحؽُّ لو الرجكع إلى جية اإلصدار السترداد قيمتو(. 93

حؽ حامؿ السيـ في بيع أسيمو أك التنازؿ عنيا ممكف، كتستدعي عرضو في سكؽ األكراؽ المالية، 
كقد رأل بعض الكتاب أف . قرارىاإكذلؾ لو حؽ التكزيعات عند . فضبلن عف حصتو في أمكاؿ التصفية

عبد ) السنكات األخيرة في القرف الماضي أظيرت بعض األنكاع الجديدة مف األسيـ العادية كىي
 (:2007العزيز، 

عمى خبلؼ الميتعارؼ عميو في ككف األسيـ العادية الميصدرة  :األسيـ العادية ألقساـو إنتاجية- (أ)
 العادية فإف السيـ المنظمة كضمف مجمكعةو كاحدة كترتبط تكزيعاتيا بأرباح بأكمميا المنظمةتيمثِّؿ 

العادم لمقسـ اإلنتاجي يرتبط بالنشاط اإلنتاجي لمقسـ كمعدالت األرباح التي ييحقِّقيا تيعدُّ أساسان 
. لتكزيعات ىذا السيـ

 لحاممو الرجكع إلى الشركة ال يحؽأنو العادم األصؿ في السيـ  :األسيـ العادية المضمكنة- (ب)
مكانية في التسكيؽ فقد ظيرت  التي أصدرتو، كرغبةن في جعؿ األسيـ العادية أكثر جاذبية كا 

أسيـه عادية تمنح الحؽ في مطالبة المنشأة الميصدرة بتعكيض إذا انخفضت القيمة السكقية لمسيـ 
.  معيف كخبلؿ مدةو محددة بعد اإلصداردعف ح

األصؿ أف التكزيعات التي يحصؿ عمييا حممة األسيـ العادية ال  :أسيـ عادية بكفكراتو ضريبية- (جػ)
تيعدُّ مف بيف المصركفات التي ينبغي خصميا قبؿ حساب الضريبة، كلكف لتشجيع المنشآت 

بتمميؾ حصص مناسبة لمعامميف فييا تمجأ بعض الحككمات إلصدار تشريعو تمنح الشركة أحقية 
. خصـ تكزيعات األسيـ المممكة لمعامميف قبؿ حساب الضريبة
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 مف خبلؿ منح الممكية لحامميا ، األعماؿمنظماتكىي أداة ممكية تيمكَّؿ بكاسطتيا  :األسيم الممتازة- (2)
كية عمى حممة األسيـ العادية في أمكاؿ ؿمشابية بذلؾ األسيـ العادية، غير أف لحامؿ السيـ الممتاز أك

ذا  التصفية، كما أف لو الحؽ في تكزيعات سنكية تتحدَّد بنسبةو مئكية ثابتة مف القيمة االسمية لمسيـ، كا 
لـ تتحقَّؽ أرباح في سنةو مالية ما أك تحقَّقت أرباحه كلكف اإلدارة قررت عدـ تكزيعيا، حينئذو ال يحؽُّ 
لممنشأة إجراء تكزيعاتو لحممة األسيـ العادية في أم سنةو الحقة ما لـ يحصؿ حممة األسيـ الممتازة 

  .(2003ىندم، ) عمى التكزيعات المستحقة ليـ عف سنكاتو سابقة
 رفع فاعمية تسكيؽ األكراؽ المالية؛ ىدفياإف تطكير كتحسيف كفاءة األدكات المالية ىي عممية 

قؼ كراء التحديث الدائـ ليذه األدكات، كمف أىـ التجديدات في األسيـ تكبالتالي األسكاؽ المالية 
: (2005محمكد، ) الممتازة

، (مثؿ السندات الحككمية)ترتبط بمعدؿ عائد البديؿ الفرضي  :أسيـ ممتازة بتكزيعاتو معكمة- (أ)
كبالتالي يجرم تعديؿ عائد السيـ الممتاز بناءن عمى التغيُّرات في معدؿ العائد عمى السند 

. الحككمي
كىك حؽ يستفيد منو المستثمر ييتيح لو المشاركة في اتخاذ القرارات  :أسيـ ممتازة بحؽ التصكيت- (ب)

 أال كىي إقرار التكزيعات لحممة األسيـ ،إلدارة المنشأة، كخاصةن تمؾ التي ترتبط بمصمحتو
 (.103، ص2005محمكد، ) الميمتازة

بتقديـ مدفكعات إلى  (المصدر لمسند)السند التزاـ مالي تعاقدم مكتكب يتعيد بمكجبو المقترض  :السندات- (3)
 كحتى تسديد القرض السنكاتكالتي ىي فائدة تدفع خبلؿ عدد محدكد مف  (المحتفظ بالسند)المقرض 

في كقت مستقبمي باإلضافة إلى أصؿ المبمغ أك القيمة االسمية، كعميو تمثؿ السندات صككؾ ديف 
ما بيف كحدات العجز ككحدات الفائض تحقؽ عائدا لمالكيا مف خبلؿ  لمالكييا كىي أداة تمكيؿ مباشر

كنظرا لمبيئة التنافسية الشديدة كتكسيع حجـ  .معدؿ الفائدة المقرر دكريا باالستناد إلى القيمة االسمية
التعامؿ بأدكات الديف كخاصة السندات كالتقمبات العالية في أسعار الفائدة الذم ينعكس في خسائر 

رأسمالية مرتفعة أك مكاسب رأسمالية مرتفعة فإف الحاجة إلى التحديث لمتقميؿ مف أثر عدـ التأكد بات 
 (:27، ص2003ىندم، )، كىذه التعديبلت ىي أمران ميمان لممستثمريف كالمقترضيف عمى حد سكاء

كىي سندات تباع بخصـ عمى القيمة االسمية، عمى أف يسترد المستثمر القيمة  :سندات صفرية- (أ)
االسمية عند تاريخ االستحقاؽ، كما يمكنو بيعيا في السكؽ بالسعر السائد، كذلؾ إذا رغب في 

كبيف  (السند)كيمثؿ الفرؽ بيف القيمة المدفكعة لمشراء . التخمص منيا قبؿ تاريخ االستحقاؽ
  .القيمة االسمية أك سعر البيع مقدار الفائدة الذم يحققو المستثمر

عادة ما يحدد ليذه السندات سعر فائدة مبدئي يستمر العمؿ بو  :سندات ذات معدؿ فائدة معكـ- (ب)
لمدة ستة أشير عمى أف يعاد النظر فيو دكريا كؿ نصؼ سنة بيدؼ تعديمو ليتبلءـ مع معدالت 

. الفائدة الجارية في السكؽ
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نظرا النتشار التعامبلت مع أطراؼ اقتصادية تمتـز بالشريعة اإلسبلمية  :سندات ذات دخؿ- (جػ)
ىر ىذا النكع، إذ ال يستطيع حامميا المطالبة ظرافضة الفائدة عمى القركض كمنيا السندات 

، 2003ىندم، )  المقترضةظمةبفائدة ثابتة لكف قادر عمى المشاركة باألرباح عند تحققيا لممف
 .(38ص

 :أدوات االستثمار الحقيقية المتداولة في سوق رأس المال- 2.2.5.1.3

 :يمي ما الحقيقية في سكؽ رأس الماؿ االستثمار أدكات كمف
بداية  في التأميف شركات تتجو كالمباني، فقد األراضي شراء العقارية االستثمارات تشمؿ:  العقارات- (1)

 اإلدارية كأجيزتيا مكاتبيا بكاسطة كتشغميا الضخمة العقارات مف عدد إنشاء أك تممؾ إلى تأسيسيا
 أف ذلؾ إلى يضاؼ ضخمة، مبالغ فييا تدفع كمكاتبيا كفركعيا إلدارتيا أماكف تأجير مف بدالن  المختمفة

 كجيان  يعد ذلؾ بجانب العقار فاف ىذا عف فضبلن  بالشركة، تعريفية إعبلمية كظيفة تؤدم العقارات ىذه
 .الشركة في االستثمار كجكه مف

أسكاؽ  ليا تنشأ أف لدرجة لبلستثمار مبلئمة تجعميا خاصة بمزايا السمع بعض تتمتع: السمع- (2)
 نيكيكرؾ، كأخرل في لمقطف بكرصة ىناؾ يكجد)المالية  األدكات غرار عمى (بكرصات) متخصصة

 بيف كيتـ التعامؿ (الخ.....سيريبلنكا  في لمشام كرابعة البرازيؿ، في لمبف كثالثة لندف، في لمذىب
 .المستقبمية أك كالعقكد المستقبميات باسـ تعرؼ خاصة عقكد طريؽ عف السمع أسكاؽ في المستثمريف

 متزايد مف جانب المستثمريف عمى المشركعات االقتصادية بكصفيا إقباؿىناؾ   :المشاريع االقتصادية- (3)
ع مكالتف األداة مف خبلؿ الدرجة المرتفعة في األماف الذم تكفره تمؾ إلىاستثمارية، كلعؿ ذلؾ يرجع  أداة

الذم تحققو الدخؿ  إلى باإلضافة ، تمؾ المشاريع االقتصادية بيف صناعي كتجارم كخدميفي أنشطة
 في أمر شركات التأميف ىك   قبؿالمشاريع االقتصادية مفإنشاء  عممية أف يرل الباحث .مرثمستلؿ

المشاريع   تحقيؽ عكائد مستمرة، بخاصةإلى االستثمار الجيدة التي تؤدم أدكاتمف ىك  كاألىميةغاية 
عمى شركات   انو يجبإال بمخاطرة منخفضة نسبيان، األدكات تتمتع مثؿ ىذه إذاالقتصادية الصغيرة، 

لدييا؟ كىؿ   المتجمعةاإلقساط تأخذ بنظر االعتبار ىؿ ىذه المشاريع يمكف تغطيتيا مف أفالتأميف 
ف شركات إمعمكـ ؼ  كماألنوالدخكؿ بمثؿ ىذه االستثمارات لف يؤثر عمى السيكلة في شركات التأميف؟ 

 دفع تعكيضات لممؤمف ليـ أك التزامات بذمتيا سكاء لتسديد مصاريفيا المستقبمية بأداءالتأميف مطالبة 
المشاريع يتطمب مدة زمنية  نجاز مثؿ ىذهإ أف المؤمف عمييا مف قبميـ، كما األخطارفي حالة تحقؽ 

ف إ في شركات التأميف ؼاألجؿ  االستثمار الطكيمةألدكاتكعمى العمـك كبعد العرض المفصؿ ، طكيمة
 :بشكؿ مكجز كبسيط األدكاتيكضح تمؾ  (3/3)  الشكؿ رقـ
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             ع  
 في شركات التأمين األجل طويمة االستثمار أدوات (3/3) الشكل 

 ( 197، ص2007جزراوي ولوسي، ) الشكل من إعداد الباحث باالعتماد عمى

(Fabozzi & Peterson, 2003, p29) 

 االستثمار  أدكاتقسـ كبير مفف أ بالباحث يرل أدكات االستثمار في شركة التأميف الكطنية إلىبالرجكع 
ـٌ ذكرىا سابقان غير متاحة أماـ المالية قصيرة كطكيمة األجؿ  لبلستثمار فييا شركات التأميف السكرية التي ت

  كمف كجية نظر، كذلؾ ألسباب عدة(D.S.E) سكؽ دمشؽ لؤلكراؽ المالية  أساسان غير متكفرة فيألنيا
 : آالتي عمى النحكىا يمكف تحديد بعضالباحث

 .اإلمكافالحديثة قدر   االستثماربأدكات عدـ تكفر جيات متخصصة بتحديث سكقنا المالي كرفده (-1)
 . كاألجنبية الماؿ العربيةأسكاؽ المالي بأدكات االستثمار التقميدية كعدـ انفتاحو عمى سكؽ دمشؽ تىمىسُّؾ (-2)
 . استثمار حديثةبأدكات في التعامؿ  لدل الشركات كالمستثمريف ضعؼ الكعي االستثمارم(-3)
 . استثمار حديثة كمتطكرةبأدكات في التعامؿ سكؽ دمشؽ الماليية ر تقييد الجيات الرقابية لح(-4)
.  االستثمار الحديثةأدكات عدـ مركنة المعايير المحاسبية المحمية الستيعاب (-5)

 

 :المبادئ األساسية لالستثمار في شركات التأمين- 3-1-6
قساط التأميف حيث أتتمثؿ ب  كىذه األمكاؿ،تتجمع أمكاؿ طائمة في شركات التأميف نتيجة طبيعة نشاطيا

، كىذه األمكاؿ يمكف استغبلليا مف (اقتصادية فراد أك كحداتأ)تقكـ شركات التأميف بتحصيميا مف المؤمف ليـ 
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.  تتحقؽ خبلؿ المدةأفلسداد االلتزامات كافة التي يمكف  خبلؿ تكظيفيا في مجاالت استثمار مختمفة كذلؾ
 :عدة مبادئ كىي كما يأتي كاالستثمارات في شركات التأميف تحكميا

 :التنويع في أوجو االستثمار- 3/1/6/1
 مف الخطأ تركيز االستثمار  الناجح، حيث أنو قكاعد االستثمارأىـمف  (Diversification)التنكيع يعتبر 

 بالحكمة التي تقكؿ ال تضع كؿ ما  التنكيعيعبر عفك كاحدة، ظمةمفمجاؿ كاحد أك مشركع معيف أك أسيـ في 
كيعني   أحد سياسات إدارة المخاطرعمى أنو  يعرؼ التنكيع المالية العمكـفي، كتممكو مف بيض في سمة كاحدة

تكزيع األمكاؿ المستثمرة في محفظة استثمارية عمى أكثر مف أداة استثمار كحيدة كاألسيـ كالسندات كصناديؽ 
 كيفضؿ أف تشمؿ المحفظة االستثمارية عمى األصكؿ المالية االستثمار كحتى النقد كالمعادف كالسمع األساسية

كيجب أف يحقؽ التنكيع . (459، ص 2002ىندم، )كاألصكؿ الحقيقية لضماف تنكيع أكثر كفاءة كفعالية 
 :الشركط التالية

 كالسندات كالعقار األسيـأم عدـ حصره بنكع كاحد مثؿ االستثمار في  :االستثمار طرؽ في التنكع- (1)
 .كالقركض كغيرىا كالرىف

نماأم عدـ حصر االستثمار في منطقة جغرافية كاحدة  :التنكع الجغرافي(- 2)  . مناطؽ متعددةإلى تعدييا كا 
 السندات في تكاريخ متكالية كعدـ أككأف يككف استحقاؽ القرض  :التنكع في استحقاقات االستثمار(- 3)

 تفادم المخاطرة بصكرة إلى التنكيع ال يؤدم إفكبالرغـ مف . استحقاؽ كاحد حصرىا كميا في تاريخ
 .يعمؿ عمى تخفيضيا  انوإالكمية، 

 :الضمان- 3/1/6/2
كاالستثمار في   الشركة،أمكاؿيقصد بضماف االستثمار، استبعاد عنصر المضاربة كالمخاطرة في استثمار 

 تستثمر أف شركات التأميف يجب عمييا إلى  اإلقساط فعندما تتدفؽ، مشاريع غامضةأكمشاريع غير مدركسة 
 المستفيديف أك حممة الكثائؽ إلىااللتزامات المترتبة بذمتيا   يـك دفعإلى فكران كذلؾ لبلستعداد األمكاؿىذه 
 يجب دفع ىذه المطالبات بصكرة كاممة كفي الكقت إذيمكف تأجيميا،   كدفع مطالبات حممة الكثائؽ ال،منيا

 كبيرة عمى ضماف تقميؿ المخاطر أكلكيةالتأميف، كليذا السبب تقـك الشركات بكضع  المتفؽ عميو في بكليصة
األمكاؿ التي تقـك بتحصيميا شركة )ـ  األقساط المقبكضة مف المؤمف لوأفكيتضح مف أعبله  عند استثمار

 بكليصات)بذمتيا تجاه حممة الكثائؽ   تككف بمثابة التزامات(أقساطالتأميف مف المؤمف ليـ عمى شكؿ 
لكي تككف شركة التأميف قادرة كتأميف،   المتفؽ عمييا في كؿ كثيقةاألخطار، تستحؽ حسب تحقؽ (التأميف

  فياألمكاؿ تقـك بتكظيؼ ىذه فإنيا األخطارعندما تتحقؽ  عمى الكفاء بالتزاماتيا لحممة الكثائؽ كبخاصة
 أك التزاماتيا تجاه حممة الكثائؽ أداءمجاالت استثمار لمحصكؿ عمى عكائد منيا لضماف قدرتيا عمى 

 .(197، ص2007جزراكم كلكسي، )  ديف منيامالمستؼ
 :السيولة- 3/1/6/3
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 ،عندما تتحقؽ تعني قدرة الكحدة االقتصادية عمى مقابمة التزاماتيا الجارية" السيكلة بمفيكميا العاـ إف
 في كقت قصير أكجاىزية المكجكدات المتداكلة لتغطية االلتزامات التي تحصؿ بشكؿ يكمي، كما تعرؼ بأنيا 

 جؿ تجنب مشاكؿ الدفع بشكؿ مبكرأ نقدية مف إلى قابمية تحكيؿ ىذه المكجكدات أكمباشر،  بشكؿ
(Dimitris & Chorafas, 2002p110.) كما كتعرؼ سيكلة أم عنصر مف عناصر رأس الماؿ بأنيا سيكلة 

التحكؿ مف حالة إلى أخرل كىي انعكاس لمقدرة عمى تحكيؿ األصكؿ الجامدة إلى ماؿ حاضر بأدنى خسارة 
 (.189، ص2000سعيد، )ممكنة كفي أقصر كقت متاح كبأيسر جيد 

بسبب تعمؽ السيكلة   يككف ىدؼ السيكلة كاضحان عند تشكيؿ المحفظة في شركات التأميفأفينبغي 
كيقصد بالسيكلة مف ىذه . السائمة  األمكاؿباالستثمار، بما يضمف الكفاء باالحتياجات المتكقعة لمشركة مف

. اإلطبلؽدكف خسائر تذكر، أك مف دكف خسائر عمى  الزاكية، إمكانية التخمص مف الكرقة المالية بسرعة كمف
 مف االستقرار بقدر نشطة تتسـ  لشركات التأميف أسيماة االستثمارم تتضمف المحفظةأفكىذا اليدؼ يتطمب 
 سندات مرتفعة الجكدة أك سندات حككمية أكالخزانة أذكنات  يتطمب تضميف المحفظة أكفي قيمتيا السكقية، 

، (469، ص2002ىندم، ) تحقؽ لممستثمر السيكلة المطمكبةاألكراؽ تصدرىا الكحدات االقتصادية، فيذه 
 نقدية بسرعة إلىاالستثمارات  قدرة شركة التأميف عمى تحكيؿ" السيكلة ىي إف يمكف القكؿ األساسكعمى ىذا 

 ".كبدكف خسائر لتعكيض المؤمف لو عند الخطر المؤمف ضده
 :الربحية- 3/1/6/4

الربحية ىي عبارة عف العبلقة بيف األرباح التي تحققيا المؤسسة كاالستثمارات التي ساىمت في تحقيؽ 
 مف خبلؿ العبلقة إماكتقاس الربحية  .أدائيامؤسسة كمقياسا لمحكـ عمى ؿىذه األرباح، كتعتبر الربحية ىدفا ؿ

ما مف خبلؿ العبلقة بيف األرباحبيف   كاالستثمارات التي ساىمت في تحقيقيا، عمما بأف األرباح كالمبيعات، كا 
ينبغي ، ك(2004لحيالي، )  قيمة المكجكدات أك قيمة حقكؽ أصحاب المؤسسةإماالمقصكد باالستثمارات ىك 

 كضركرة تحقيؽ التكازف في شركات التأميفاالستثمارية  كاضحان عند تشكيؿ المحفظة الربحية يككف ىدؼ أف
 .بينو كبيف السيكلة بالشكؿ الذم يعظـ العائد عمى االستثمارات كيعظـ قيمة الشركة

يرل الباحث أف القرار االستثمارم قي شركات التأميف كفي أم شركة كمنظمة أخرل يجب أف يتفؽ مع 
المبادئ السابقة الذكر باإلضافة إلى التكافؽ االستراتيجي مع أىداؼ المنظمة، كيجب أف يحظى بالقبكؿ مف 
الجيات التي ستنفذه، بالشكؿ الذم يضمف تحقيؽ خطط المنظمة كاستراتيجياتيا كيضمف سيطرتيا عمى البيئة 

  .التنافسية التي تعمؿ بيا
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 المبحث الثاني
 صناعة القرارات االستثمارية

 

يعتبر قرار االستثمار الناجح األساس في نجاح منظمات األعماؿ، لما لو مف أىمية كبيرة في اقتناص 
كعاؿو   مستمر نمك معدؿ تحقيؽ في ميمان  دكران  الناجح الفرص االستثمارية المناسبة، كيمعب االستثمار

 ، كنظران ألىمية قرار االستثمار ألم منظمة أعماؿ سيتناكؿ الباحث في ىذا(2007جزراكم كلكسي ،)
العكامؿ المؤثرة في القرار  باإلضافة إلىمفيـك كأىمية القرار االستثمارم كخصائصو كسماتو القرار،  المبحث

االستثمارم، كمراحؿ تخطيط االستثمارات، كآلية صناعة القرار االستثمارم، كأخيران العبلقة بيف مستكل نضج 
 . استخبارات األعماؿ كصناعة القرار االستثمارم

 :مفيوم القرار االستثماري- 3-2-1
 (Gomes,2001) كجكمز تعددت اآلراء في تكضيح مفيـك القرار االستثمارم، حيث يرم فريؽ مف الكتاب

بأنو القرار األكثر أىمية كخطكرة لممشركع كذلؾ ألنو يحتكم عمى ارتباط مالي كبير كال يمكف "قرار االستثمار 
 ".الرجكع عنو إال بخسارة كبيرة

ذلؾ القرار الذم يتطمب قدران مف األمكاؿ تخاطر بيا :  قرار االستثمار بأنو(Robert, 2001)عرؼ ركبرت 
 . المنشاة إذا ما قبمت اقتراحان استثماريان 

ربط أك تخصيص مقدار معمـك مف أمكاؿ كمكارد "قرار االستثمار طكيؿ األمد بأنو  (1999عايدم، )عرؼ 
المنشاة كالتضحية في الكقت الحاضر استنادان عمى منيج رشيد مسبؽ لمتحميؿ كالتقسيـ كالمقارنة بغية تحقيؽ 

 ".أك الحصكؿ عمى عكائد مناسبة يتكقع حدكثيا عمى مدار فترات زمنية مستقبمة طكيمة نسبيان 
عرؼ آخركف قرار االستثمار بأنو القرار الذم يترتب عميو تخصيص قدر معمـك مف أمكاؿ المنشاة في 

الكقت الراىف عمى مدار فترة زمنية طكيمة بيدؼ تحقيؽ ربح في المستقبؿ، كىك يككف عرضة لدرجات مختمفة 
 . مف الخطر كعدـ التأكد

خمؽ كحدة إنتاجية جديدة يترتب عمييا االلتزاـ بمجمكعة مف "أما المشركع االستثمارم الجديد فييعرؼ بأنو 
قايد، )" النفقات كتحقيؽ اإليرادات لفترة أك لعدة فترات زمنية محددة مستقبمية تختمؼ باختبلؼ نكع االستثمار

 (.51، ص1971
يتضح مف التعريفات السابقة تعدد كجيات نظر الكتاب حكؿ مفيـك القرار االستثمارم، إال أف الباحث يرم 

 :ىكأف قرار االستثمار 
كيظير أثر ، لممكارد المتاحة ليا القتناء مختمؼ أنكاع مكجكداتياالمنظمة القرار المتعمؽ بكيفية استخداـ - 

 عمى مختمؼ أنكاع األصكؿ منظمةلممكارد المتاحة لؿ قرار االستثمار في الربحية مف خبلؿ التكزيع األمثؿ
نشاط تعطيؿ اؿإلى المكجكدات دكف زيادة تؤدم  بطريقة تكازف بيف االستثمار المناسب في كؿ بند مف بنكد

 مف المنظمةمكف استثمارية مناسبة، كذلؾ بالشكؿ الذم م فرص ضياع، كدكف نقص يؤدم إلى الرئيسي ليا
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، كىدؼ أم قرار استثمارم يجب أف يككف تعظيـ ثركة عائد ممكف دكف التضحية بالسيكلة تحقيؽ أفضؿ
 .المالكيف مف خبلؿ تعظيـ القيمة السكقية لممنظمة

 :أىمية قرار االستثمار- 3-2-2
 عمى إجراء التزاـ حقيقي مف العامميف بالقرارات المتخذة كذلؾ أنيا تؤثر في  بشكؿ عاـتشتمؿ قرارات العمؿ

األشخاص المكجكديف داخؿ المنظمة أك حتى خارجيا، كال يمكف أف تحكـ عمى فاعمية أم قرار حتى تشاىد 
 إلى  المنظمة كالعامميفآثاره، لذا تبقى القرارات ميمة ألف لدييا القكة لتحفيز عممية تحكيؿ طمكحات كأىداؼ

كالقرارات التي تتخذ داخؿ أم منظمة ليا أىمية عمى مستقبؿ المنظمة كالعامميف إال أف لقرار . حقائؽ مممكسة
 (: 2006حنفي، )االستثمار أىمية خاصة لثبلثة أسباب أساسية 

صعكبة التخمي عف االستثمارات الثابتة بعد البدء في تنفيذىا ألف ذلؾ يعني تحمؿ خسائر مالية - (1)
 .ضخمة

ما قبؿ )كنعني بالمركنة السرعة في الرجكع إلى الكضع المبدئي : انعداـ المركنة لكثير مف االستثمارات- (2)
فقد يككف مف السيؿ تحكيؿ مبنى إدارم إلى مبنى سكني، كلكف مف الصعب تحكيؿ  (تنفيذ االستثمار

 .معمؿ لتكرير البتركؿ إلى غرض آخر
حيث يتطمب األمر كقتان إلرجاع : تكمفة الخطأ المترتبة عمى االختيار الخاطئ لبلستثمار عالية- (3)

األكضاع إلى الكضع المبدئي كما يترتب عمى ذلؾ مف آثار، فبل يمكف تصكر اآلثار المترتبة عمى ذلؾ 
نما تمتد ىذه اآلثار إلى الكضع المستقبمي لممنظمة، كبذلؾ يؤدم قرار االستثمار الغير  مالية فقط، كا 

يرل الباحث أف أىمية القرار االستثمارم تنبع مف أف قرار االستثمار عالي . مدركس إلى تصفيتيا
الجكدة يعتبر الخطكة األكلى عمى طريؽ نجاح المنظمة في عالـ األعماؿ كتعظيـ قيمتيا السكقية 

 .كتحقيؽ أىدافيا كاستراتيجياتيا المستقبمية

 :خصائص القرار االستثماري- 3-2-3
ف مف طبيعة القرارات االستثمارية أنيا ترتبط باألجؿ الطكيؿ، كعادة تحتاج إلى إنفاؽ مبالغ كبيرة قد إ

يصعب استردادىا إذا لـ ينجح المشركع، فالقرارات االستثمارية تمثؿ درجة مف الخطكرة عمى حياة المشركع، 
يخصص الباحث ىذا الجزء لدراسة الخصائص . خصكصا كاف المستقبؿ يسكده عنصر المخاطرة كعدـ التأكد

 (: 2002أبك خشبة، )كالسمات التي تميز القرارات االستثمارية كيمكف تبكيب ىذه الخصائص فيما يمي 
 :  الخصائص التي ترتبط بالبعد الزمني وتتمثل في:3/2/3/1
أنو بالرغـ مف أف اإلنفاؽ "ترتبط قرارات االستثمار غالبان باألجؿ الطكيؿ، كفي ىذا يقكؿ أحد الكتاب - (1)

االستثمارم قد يرتبط بفترة زمنية كاحدة تسبؽ عممية الحصكؿ عمى منافع ىذا االستثمار إال أف ىذه 
العكائد كالمنافع ترتبط بمجمكعة تالية مف الفترات الزمنية، كعمى ذلؾ يتطمب ىذا ضركرة األخذ في 

فالفاصؿ الزمني . االعتبار عامؿ التغير في قيمة النقكد عند حساب تكاليؼ كعكائد تمؾ االستثمارات
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بيف كقت إنفاؽ األمكاؿ لمقرارات االستثمارية ككقت الحصكؿ عمى العائد دائما يككف نسبيا أطكؿ مقارنا 
أف لمبعد الزمني بيف تاريخ حدكث  "(Hauge)ذلؾ بقرارات اإلنفاؽ الجارم كفي ىذا الصدد يقكؿ 

اإلنفاؽ االستثمارم كبيف تاريخ الحصكؿ عمى ثمار اإلنفاؽ دكرا رئيسيا كىاما في القرار االستثمارم، 
 (Haynes)كيؤكد عمى ذلؾ أيضا " حيث أف المنظمة تعيش مع ىذه القرار لعدة سنكات تالية مستقبمية

 ".  بأنو سيككف ىناؾ فارؽ زمني بيف كقت حدكث األنفاؽ االستثمارم ككقت الحصكؿ عمى العكائد"
إف تخطيط قرارات االستثمار ىك تخطيط طكيؿ األجؿ يمتد إلى فترة زمنية طكيمة، فقرار االستثمار لو - (2)

أىمية بالغة عمى مستكم المنشأة خصكصان مع استمرار التقدـ التكنكلكجي في العصر الحديث كالذم 
 . أدل إلى تطكر كبير في كسائؿ اإلنتاج كالتسكيؽ األمر الذم يزيد مف صعكبة اتخاذ القرار االستثمارم

 :  الخصائص التي ترتبط بحاالت الطبيعة وتتمثل في:3/2/3/2
تتضمف عادةن قرارات االستثمار عنصرم المخاطرة كعدـ التأكد الرتباط تمؾ القرارات بالمستقبؿ كبالتالي - (1)

 :كىي كمايمي. فاف العائد المتكقع يككف غير مؤكد الحدكث
 ىي التي تتخذ في ظركؼ التأكد التاـ مف طبيعة المتغيرات كالعكامؿ: القرارات في حالة التأكد/- أ/

 .المؤثرة في عممية صنع القرارات، كبالتالي آثار القرار كنتائجو تككف معركفة بصكرة مسبقة
 ىي التي تتخذ في ظركؼ كحاالت محتممة الكقكع، كبالتالي فإف:  القرارات في حالة المخاطرة/-ب/

 .حدكثيا درجة احتماؿكالمتغيرات المحتممة الحدكث في المستقبؿ  عمى متخذ القرار أف يقدر
 ىي التي غالبا ما تقكـ بيا اإلدارة العميا عند تحديد أىداؼ:  القرارات في حالة عدـ التأكد/-جػ/

 عدـ ، كيصعب عمى اإلدارة تحديد الظركؼ المتكقع حدكثيا، بسبباتوا العامة كسياسالمنظمة
. تكفر معمكمات كافية، كبالتالي صعكبة التنبؤ بيا

تكمف مخاطر القرار االستثمارم في صعكبة الرجكع فيو دكف تحقيؽ خسائر كبيرة، لذا يجب أف يخضع - (2)
اتخاذ القرار االستثمارم لمزيد مف الدراسات العممية المتخصصة كالتي تكفؿ نجاحو بصكرة سميمة في 

 . المستقبؿ
تتعرض قرارات االستثمار لمعديد مف المشاكؿ كالتنبؤ بالمبيعات ككيفية تقدير التكاليؼ لعدد مف - (3)

السنكات المقبمة في ظؿ حالتي المخاطرة كعدـ التأكد، ككيفية حساب معدؿ العائد عمى االستثمار 
 .كمعدؿ تكمفة رأس الماؿ

 : الخصائص التي ترتبط بالييكل التمويمي وتتمثل في- 3-2-3-3
معظـ قرارات االستثمار تحتاج إلى مبالغ ضخمة مما قد يؤثر عمى حياة المشركع فالعائد المتكقع منو - (1)

 . عادة يمتد لفترات زمنية طكيمة، كيتطمب ىذا التنبؤ باإليرادات كالتكاليؼ المتكقعة لفترة طكيمة
يتضمف القرار االستثمارم تخصيص قدر مف المكارد االقتصادية المتاحة حاليا بيدؼ خمؽ طاقات - (2)

إنتاجية جديدة، أك زيادة في الطاقات اإلنتاجية الحالية أك المحافظة عمييا كذلؾ عمى أمؿ الحصكؿ 
 . عمى عائد يمتد لفترة زمنية طكيمة
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يؤدم اتخاذ القرار االستثمارم إلى إغراؽ جزء مف أمكاؿ المنظمة في أصكؿ ثابتة متخصصة لفترة - (3)
فالقرارات االستثمارية تؤدم إلى . زمنية طكيمة، كقد يتطمب ىذا البحث عف مصادر لمتمكيؿ كاالفتراض

تحمؿ المنظمة في حالة التكسع أك اإلحبلؿ بتكاليؼ ثابتة يترتب عمييا رفع حجـ التعادؿ إلى مستكم 
 . أعمى مف المستكم المعتاد لفترة زمنية طكيمة

يِّع اتخاذ قرار استثمارم في مشركع معيف عمى المنظمة استثمار أمكاليا في بدائؿ استثمارية أخرل - (4) ييضى
 . كاف مف الممكف استثمارىا في مجاالت أخرل

يخمص الباحث مما تقدـ إلى أف طبيعة القرارات االستثمارية تتطمب مبالغ كبيرة كال يتكقع أف تعطي 
فدرجة المخاطر كعدـ التأكد المرتبطة بقرارات اإلنفاؽ االستثمارم كبيرة، . أم مردكد إال بعد فترة طكيمة

كتمـز ىذه القرارات المنشاة في أغمب األحياف بأصكؿ متخصصة لمدة طكيمة كتمر العديد مف السنكات 
. قبؿ تغطية كاسترداد التكاليؼ الخاصة بيذه األصكؿ مف خبلؿ عمميات التشغيؿ كالنشاط الجارم
كيؤثر اختيار األصكؿ الثابتة عمى الطاقة اإلنتاجية لممشركع االستثمارم كعمى طبيعة المنتجات 

مف أجؿ كؿ ذلؾ فمقد دعا العديد مف الكتاب إلى ضركرة . كتكاليؼ النشاط الجارم تأثيران طكيؿ المدل
 .االىتماـ كالعناية بعممية صناعة كاتخاذ القرار االستثمارم

 :أبعاد صناعة القرار االستثماري: 3-2-4
 :مسؤولية صناعة القرار االستثماري: 3/2/4/1

 كاف نجاح كجكىرىا  عممية اتخاذ القرارات كما اتفؽ عمييا العديد مف العمماء محكر العممية اإلداريةدعت
 اتخاذ القرارات المناسبة، كمف ىذا عمى القيادة اإلداريةكفاعمية عمى كفاءة - إلى حد كبير- يتكقؼ المنظمة

عمى عممية اتخاذ القرارات كمناىجيا المتبعة -  بعيدحد إلى–المنطمؽ أصبح التفكير في العمؿ اإلدارم يركز 
 األمريكي ىيربرت سايمكف مغالينا عندما اإلدارة لـ يكف عالـ المنطمؽ كالعكامؿ التي تؤثر فييا، كتأكيدنا ليذا

كلـ يتردد عالـ اإلدارة العامة  ( القرارات أك اتخاذ القرارات بمعنى اإلدارةاتخاذ اإلدارة بمعنى)إلى كممة  أشار
 قمب  كايت باعتبار عممية اتخاذ القرارات مف األمكر الجكىرية لممدير ككصفيا بأنياليكنارد األمريكي المشيكر

. (2005أبك سبت كصبرم، ) اإلدارة
نظران ألىمية القرارات االستثمارية، البد لئلدارة العميا في المنظمة أف تدرسيا كتكافؽ عمييا قبؿ المضي في 

كؿ حسب )تطبيقيا، كما أنو مف الطبيعي أف يتـ دراسة المقترحات كتدقيقيا في مختمؼ المستكيات اإلدارية 
، كيجكز في بعض الحاالت، أف تقـك اإلدارة العميا بتفكيض سمطة اختيار بعض القرارات (كظائفو كمسؤكلياتو

االستثمارية قصيرة األجؿ لمستكيات اإلدارة األخرل، كيمكف عمؿ ذلؾ إذا قامت اإلدارة العميا بكضع حد أعمى 
لممبالغ المستثمرة كالتي تستطيع مستكيات اإلدارة المختمفة المكافقة عمييا كما يمكنيا كضع معيار معيف لتمؾ 

كمف األىمية بمكاف تأسيس . المستكيات إلتباعو كتتحمؿ تمؾ المستكيات اإلدارية مسؤكلية كنتائج اختيارىا
ىيكؿ لصناعة القرارات االستثمارية المناسبة، بحيث يمكف مف خبللو لممعمكمات الجاىزة أف تسترشد، كأف تيقيـ 
بصكرة صحيحة، لئبل يصرؼ كقت غير مناسب عمى قرارات بسيطة نسبيان، في حيف تنجز قرارات استثمار 
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ميمة كجكىرية بسرعة كبدكف تحميبلت مناسبة، كىناؾ أبعاد ميمة كأساسية يتطمب أخذىا بعيف االعتبار في 
 (:  100، ص1987طو، )تشكيؿ الييكؿ التنظيمي لصناعة القرارات االستثمارية، كىي 

 .تنظيـ اليياكؿ المختمفة لصناعة القرار االستثمارم بما يتفؽ كاستراتيجيات كأىداؼ المنظمة- (1)
 .إنشاء مستكيات مختمفة مف الصبلحية لصناعة القرار االستثمارم كلممراقبة المالية كالمادية كالبشرية- (2)
 .إنشاء احتياجات المعمكمات لصانعي القرارات االستثمارية كلممراقبيف، كتنظيـ تكليد كتدفؽ المعمكمات- (3)
 . المعنييف إلنجاز النشاطات المختمفة لممسؤكليفتخصيص المسؤكليات كتفكيض السمطات المناسبة- (4)
 :  الييكؿ الكمي ىك في الحقيقة تركيب أمثؿ لمجمكعة مف اليياكؿ(-5)
. الذم يحدد مصدر رؤكس األمكاؿ كتكزيعيا :الييكؿ المالي/- أ/
. قترح االستثمارمالذم يحدد الشكؿ القانكني لمـ :الييكؿ القانكني/- ب/
. المنظمةالذم يحدد دكر كمجاؿ كعبلقات أعضاء  :الييكؿ البشرم/- جػ/
.  التجييزات داخؿ ىذه الكحداتكتكضع نظمةيعني مكضكعو كحدات الـ :الييكؿ المادم/- د/
 (.المسطحة)تحقيؽ قدر مف التكازف بيف المركزية كالبلمركزية، كعدـ إىماؿ أىمية اليياكؿ األفقية - (6)

عطاء قدر كبير  مف  (%90)يرل الباحث بأنو يجب عدـ إطالة سمسمة صناعة القرار االستثمارم، كا 
االىتماـ لمقضايا الجكىرية كاألساسية كقميؿ مف االىتماـ لمتفاصيؿ الصغيرة كالثانكية كالضعيفة التأثير عمى 
نتيجة القرار، كيمكف إشراؾ النظـ الحاسكبية كمنيا نظـ استخبارات األعماؿ لتسييؿ الحصكؿ عمى البيانات 

المعمكمات عف البيئة الخارجية لممنظمة كتحميميا كنشرىا كاالستفادة منيا، األمر الذم يختصر سمسمة صناعة 
القرار كيعطي المجاؿ الكبير إلمكانية تفكيض اتخاذ بعض القرارات االستثمارية بحدكد مالية كزمنية معينة 
بالشكؿ الذم يقمؿ حاالت عدـ التأكد كالمخاطرة إلى أدنى الحدكد الممكنة األمر الذم سينعكس إيجابان عمى 
عممية صناعة القرارات االستثمارية بالمجؿ كتمكف أصحاب القرار مف اتخاذ القرارات االستثمارية التي تتفؽ 

 .مع األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة

 :جودة القرار االستثماري: 3/2/4/2
 :مفيوم جودة القرار- 1.2.4.2.3

. جيدان  صار أم :جكدةن  جادى  يقاؿ . مءالرد ضد الجيد بمعنى العربية غةؿاؿ معاجـ في ) جكدة ( مةؿؾ كردت
 الخيارات أفضؿ قً في كىكيًجدى  بدائؿ عدة بيف مف كركيةو  بتأفو  ديًرسى  الذم البديؿ ذلؾ  قي بأف كيعرؼ القرار الجيد

خراجًو إلىتنفيذهً  لؿع السيطرة كيمكفي  المطركحة  .الممكنة التكاليؼ بأقؿِّ  الكجكد حيِّز  كا 
ىي عبارة عف مجمكعة مف المؤشرات كاألبعاد المتكاممة، تتضمف تقييـ آلية اتخاذ القرار : جكدة القرار- 

كالبدائؿ المتاحة كالمعمكمات المتكفرة كالمنطؽ كآلية التنفيذ كالقيـ المضافة الجديدة التي يقدميا القرار 
(McNamee and Celona, 2008) . 
ىي عبارة عف القرار الجيد، كىك ذلؾ القرار الذم ييدؼ إلى حؿ مشكمة معينة أك يستجيب بشكؿ فعاؿ - 

ليذه المشكمة كيتنبأ بالعكاقب كالنتائج السمبية كاإليجابية المترتبة عمى تنفيذه كييدؼ دائمان إلى تحقيؽ الفكائد، 
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 تكامؿ كشمكلية القرار – شفافية كنزاىة القرار –تماسؾ كاتساؽ القرار : - كيعتمد عمى ثبلثة خصائص رئيسية
 (.2011ناجي، )

 المرسكمةاألىداؼ  يحقؽ الذم الجيد اإليجابي  القراراتخاذ لؿع القدرة لجكدة القرار ىي النظرم التعريؼ- 
 . المناسب الكقت كفي دقكالج التكاليؼ بأقؿ
 جكدة مقياست ارفؽ لىع تاجاباإل خبلؿ مف اقمؿع حصؿف التي الكمية الدرجة ىيؼ  اإلجرائيالتعريؼ- 

 .رارالؽ اتخاذ
برأم الباحث إف جكدة القرار ىي مؤشر يستخدـ لمحكـ عمى فاعمية القرارات المتخذة ككفاءتيا في حؿ 

آلية الصياغة، حؿ المشكمة : المشاكؿ التي تكاجينا، كتتضمف أبعاد تقييـ الجكدة العديد مف المؤشرات منيا
مكضكع القرار بالشكؿ المناسب، الكقت المناسب التخاذ القرار، النتائج المترتبة عمى القرار، تكمفة القرار، 

 . جكدة المعمكمات المستخدمة باتخاذ القرار
  :جودة القرار االستثماري- 2.2.4.2.3

تعني درجة اختيار القرارات االستثمارية المناسبة بالكقت المناسب بالشكؿ الذم يسمح باقتناص أفضؿ 
الفرص التسكيقية كاختيار أنسب الطرؽ اإلنتاجية كتطبيؽ البرامج التمكيمية األقؿ كمفةن، بما يضمف تحقيؽ 

 .  المنظمة كتعظيـ قيمتيا السكقية بأقؿ التكاليؼ الممكنةتأىداؼ كاستراتيجيا
 : (Keren & Bruin, 2003)يتـ الحكـ عمى جكدة القرار االستثمارم كفقان لطريقتيف

أم تقييميا بناءن عمى اآللية التي اتخذت بيا القرارات في فترة اتخاذ :  آلية اتخاذ القرار االستثمارم:األكلى- 
ـٌ بيا تقييـ البدائؿ المتاحة باإلضافة لمفيـ الكامؿ لمشكمة القرار كالمتغيرات البيئية  القرار، كالطريقة التي ت

المحيطة بالمقترحات االستثمارية، كأيضان جكدة المعمكمات التي تـ جمعيا مف قبؿ نظـ االستخبارات المختمفة 
 . كاتيًخذى القرار بناءن عمييا، كالتحميؿ كالتفكير المنطقي لمتخذ القرار (الخ...التسكيقية كالتنافسية كالمالية)

كتعني الحكـ عميو مف خبلؿ مؤشر القيمة السكقية اإلجمالية لممنظمة في :  نتائج القرار االستثمارم:الثانية
السكؽ في فترة زمنية معينة كمكاف معيف بعد تنفيذ المقترح االستثمارم، باإلضافة لحساب إنتاجية كؿ كحدة 

ـٌ إنفاقيا في المجاؿ االستثمارم كالعديد مف المؤشرات تستخدـ لتقييـ القرارات االستثمارية كمعدؿ العائد  نقدية ت
عمى االستثمار كصافي القيمة الحالية، كما يقيـ القرار االستثمارم مف جية اتفاقو مع األىداؼ اإلستراتيجية 

 لممنظمة كمدل مساىمتو في تحقيؽ ىذه األىداؼ
 

 :العوامل المؤثرة عمى جودة القرار- 3.2.4.2.3
يقدـ الباحث فيما يمي عرضان كتحميبلن لمعكامؿ التي مف شأنيا التأثير المباشر عمى جكدة القرارات كفاعميتيا 

 :كالتي منيا ما يمي
التسكيقية، التنافسية، ) يتـ عادةن االعتماد عمى نظـ استخبارات األعماؿ المختمفة :أدوات صنع القرار- (1)

 :عند اتخاذ القرارات المختمفة داخؿ المنظمة، كىنا تبرز التساؤالت التالية (الخ....المالية
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ىؿ تتمتع ىذه النظـ بالمستكل المطمكب مف التطكر كالتقنية كالذم يمكنيا مف تزكيد اإلدارة - (أ)
المسؤكلة عف اتخاذ القرارات االستثمارية بالمعمكمات المناسبة كفي المحظة المناسبة كبالشكؿ 

 المناسب؟
ىؿ تمتمؾ اإلدارة المسؤكلة عف اتخاذ القرارات االستثمارية البرامج الرياضية كاإلحصائية كالتحميمية - (ب)

 التي تمكنيا مف التنبؤ بالكضع المستقبمي لؤلسكاؽ؟ 
ىؿ تتكفر األدكات المناسبة لمقياـ بالدراسات التحميمية لمعبلقة بيف التدفقات الداخمة كالخارجة - (جػ)

 المترتبة عمى البديؿ االستثمارم الذم اتخذ القرار بشأنو لتحديد صافي الربح ؟
 تعرؼ جكدة المعمكمات بأنيا مقياس يستخدـ لمعرفة مدل مناسبة المعمكمات لمجيات :جودة المعمومات- (2)

 ك الحكرم، نجار)الطالبة ليا، كيمكف تناكؿ خصائص جكدة المعمكمات مف خبلؿ األبعاد الرئيسية التالية 
2008) : 

كيتعمؽ بزمف استخداـ المعمكمة مجيبان عمى التساؤؿ متى تقدـ المعمكمة لمف : البعد الزمني -(أ)
 يستخدميا أك يطمبيا؟

 كيتعمؽ باإلجابة عمى تساؤؿ ماذا تتضمف المعمكمة؟ : بعد المحتكل- (ب)
 كيتعمؽ باإلجابة عمى تساؤؿ كيؼ تقٌدـ المعكمات؟: الشكمي البعد –(جػ)

  إف متخذ القرار الذم يتمكف مف الضبط الصحيح لممشكمة كأعراضيا، :طريقة فيم وحل المشكمة- (3)
كضبطيا بشكؿ جٌيد سيككف قادران عمى صنع القرار المناسب، كلكف عادةن ما يقع متخذ القرار في سكء 

تحديد المشكمة كبالتالي اإلخفاؽ في حميا، كالذم يرجع بدكره إلى إنكار بعض األفراد إلى كجكد المشكمة 
كىنا يبرز دكر نظـ . نيائيان، أك بسبب قصكر المعمكمات المتكفرة كعدـ قدرتيا عمى تحديد جكىر المشكمة

باإلضافة إلى الفشؿ في تحديد المشكمة . االستخبارات التسكيقية في تقديـ المعمكمات الضركرية كالبلزمة
كأسبابيا قد يقع متخذ القرار في بعض األخطاء أثناء تنفيذ الحؿ الذم اقترح لممشكمة كمف أىـ ىذه 

 (:2003أبك قحؼ، )األخطاء يمكف ذكر ما يمي 
 .نقص مركنة التفكير كعدـ التأقمـ مع المتغيرات البيئية الصاعدة- (أ)
 .عدـ التأكد مف تطابؽ الحؿ المقترح مع المشكمة نتيجة لمتسرع في التنفيذ- (ب)
 .عدـ المتابعة الدقيقة لمراحؿ تطبيؽ الحؿ- (جػ)
 .عدـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لؤلخطاء التي تحدث أثناء التنفيذ- (د)
 

 : درجة قبول القرار- (4)
إف جكدة كؿ قرار إنما تتكقؼ عمى درجة قبكؿ الجيات التي ستقـك بتنفيذه مف جية كعمى كفاءة ىذا 

 :القرار
  درجة قبول القرارXكفاءة القرار = جودة القرار
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 مف ىذا المنطمؽ فإنو قبؿ الحديث عف مدل قبكؿ القرار، كجب تحديد معنى كفاءة القرار، كالكفاءة ىنا 
يقصد بيا القدرة عمى تحقيؽ أقصى إنتاجية باستخداـ المكارد المتكفرة، كىذه ىي الكفاءة اإلدارية، أما 

كفاءة القرار فيي القدرة عمى االختيار بيف البدائؿ المختمفة لمعمؿ  بحيث يتـ اختيار البديؿ الذم يحقؽ 
أقصى عائد ممكف باستخداـ نفس المكارد المتاحة، كتتكقؼ كفاءة القرار عمى ثبلثة عناصر أساسية كىي 
البيئة التنظيمية كالظركؼ البيئية كصانع القرار، كيتبيف مف خبلؿ المعادلة السابقة بأنو ميما كاف يتصؼ 
القرار بالكفاءة لف تككف جكدتو مرتفعة إذا جكبو القرار بالرفض مف الجيات التي ستتكلى تنفيذه، كيمكف 

 :تكضيح كيفية رفع مستكل قبكؿ القرار مف خبلؿ النقاط التالية
 .مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ القرار- (أ)
 .التعمـ كاالعتبار مف القرارات السابقة- (ب)
 .مناسبة القرار المتخذ لمطاقة اإلنتاجية لممرؤكسيف- (جػ)
 .أم مدل كضكح القرار المتخذ لمجيات المنفذة: الكضكح- (د)
 .منح المرؤكسيف القدر الكافي مف المركنة لتكييؼ القرار مع المتغيرات البيئية- (ق)
التعاكف كالتنسيؽ المستمر بيف متخذ القرار كمنفذيو أثناء عممية التنفيذ كعمى شكؿ فريؽ عمؿ - (ك)

 .متكامؿ
  إف اإلمكانيات المتاحة لدل المنظمة تعتبر أحد القيكد التي يجب جعؿ عممية اتخاذ :اإلمكانات المالية- (5)

القرار تحت مظمتيا، كيتدخؿ ىذا القيد بالضبط في مرحمة تقييـ البدائؿ إٍذ يجب اختيار البديؿ الذم يككف 
في حدكد اإلمكانيات المتاحة كيجب عدـ تجاكز نسب الرفع المالي القانكنية لكي ال تتعرض المنظمة 
لممخاطر الكبيرة كتضعؼ الثقة بيا، كيعتبر القيد المالي قيد لكؿ القرارات في كؿ المستكيات اإلدارية 

 .لممنظمة كمف أىميا القرارات االستثمارية
  كىي تعبير عف قيـ األفراد في منظمة ما، ىذه القيـ تؤثر بدكرىا في :الثقافة التنظيمية لممنظمة ككل- (6)

الجكانب المممكسة مف المنظمة كفي سمكؾ األفراد، كما تحدد األسمكب الذم ينتيجو ىؤالء األفراد في 
دارتيـ لمرؤكسييـ كمنظماتيـ   (.1992ىيجاف، )قراراتيـ كا 

الشعكر اإليجابي المتكلد لدل المكظؼ تجاه منظمتو   كيعرؼ بأنو :درجة الوالء التنظيمي لمتخذ القرار- (7)
كاإلخبلص ألىدافيا كاالرتباط معيا كالحرص عمى البقاء فييا مف خبلؿ بذؿ الجيد بما يعزز مف نجاحيا 

، األمر الذم يدفعو إلى بذؿ جيكد مضاعفة لتحقيؽ إلنجاز المياـ المككمة إلية كتفضيميا عمى غيرىا
 .كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة منو

 :مراحل صناعة القرار االستثماري: 3-2-5
 الجدكل التي تعتبر كسمسمة متتابعة كمتكاممة مف اتال بد مف القياـ بدراسعند اتخاذ القرارات االستثمارية 

أداة عممية  تيعىرَّؼ دراسات الجدكل االقتصادية بأنيا .المناسب الدراسات التي تساعد عمى اختيار القرار
البدائؿ  االستثمارية الجديدة أك لتقييـ قرارات سبؽ اتخاذىا، أك القياـ بمفاضمة بيف تستخدـ لترشيد القرارات
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قدرات تتصؿ ب عمى ضكء معطيات محددةك بيئية كقانكنيةمالية ك كفنيةك  تسكيقيةالمتاحة ك ذلؾ عمى أسس
مكانيات المنظمة المالية كالبشرية كالتكنكلكجية   مف االنزالؽ إلىيفتتجمى أىميتيا في تجنيب المستثمر ك،كا 

تخصيص ممكف لممكارد  ، كما أنيا تساعد في الكصكؿ إلى أفضؿ الكبيرةتحمؿ الخسائركالمخاطر 
أيضا في معرفة التغيرات االقتصادية كالسياسية   كتساعد، التي تتصؼ بالندرة النسبية كالماليةاالقتصادية

لممقترح االستثمارم، األمر الذم يساعد عمى اتخاذ أفضؿ حدكثيا خبلؿ العمر االفتراضي  كالقانكنية المتكقع
، 2011زردؽ كبسيكني، )القرارات االستثمارية بأدنى درجة ممكنة مف عدـ التأكد كبأقؿ المخاطر المحتممة 

 :كىذه الخطكات ىي. ، كىناؾ خطكات استرشادية يمكف إتباعيا عند صناعة القرارات االستثمارية(30ص
 :تقديم األفكار والمقترحات االستثمارية: 1.5.2.3

تعتبر مصادر المقترحات االستثمارية متعددة كمتنكعة، كىي ليست فقط لمكاجية احتياجات غير مشبعة 
، كيمكف لممستثمر (21، ص2006عبلـ، )كلكف أيضان بيدؼ استخداـ المكارد غير المستغمة بكافة أشكاليا 

أف يتعرؼ عمى فكرة المقترح االستثمارم مف خبلؿ البحث كاالستقصاء عف األفكار الجديدة لمجمكعة مف 
المشركعات كالتي يخمص بعدىا إلى تقييـ جدكاىا تمييدان التخاذ القرار المناسب بشأف االستثمار، كتسمى ىذه 
المرحمة بمرحمة التعرؼ أك البحث كاالقتراح، كتعتبر ىذه المرحمة ذات أىمية كبيرة لذلؾ يجب التأكد مف أف 
. المقترح أك مجمكعة المقترحات االستثمارية ىي أفضؿ المتاح مف حيث فرص النجاح كاالستمرارية كالبقاء

 :ىنا يجب التمييز بيف نكعيف مف المقترحات االستثمارية كىي
 يناسب المنظمات كالشركات القائمة التي ترغب في استثمار كاستغبلؿ الطاقات كالمكارد الغير :األول- 

 .مستغمة لدييا، كيندرج تحت ىذا البند كافة أدكات االستثمار طكيمة كقصيرة األجؿ التي سبؽ اإلشارة إلييا
 . يناسب جميع المستثمريف باإلضافة إلى المستثمريف الجدد الكافديف إلى االستثمار:الثاني- 

 :يمكف تقسيـ مصادر األفكار كالمقترحات االستثمارية إلى قسميف رئيسييف ىما
 :المصادر الداخمية لممقترحات االستثمارية: 1.1.5.2.3

أم أف المنظمة ذاتيا كمف خبلؿ األقساـ الداخمية ليا تقـك بالحصكؿ عمى المقترحات االستثمارية، كأف 
يقدـ قسـ االستخبارات المالية التابع لئلدارة المالية بأف ىناؾ فائض سيكلة غير مستثمر كيمكف استثماره لفترة 

ـٌ ذكرىا سابقان، باإلضافة إلى ذلؾ تحتكم التقارير  سنة كاحدة بأحد أدكات االستثمار قصيرة األجؿ التي ت
عمى العديد مف البيانات  (التسكيقية، التنافسية، اإلنتاجية، المالية)المقدمة مف أقساـ االستخبارات المختمفة 

 :كالمعمكمات كالتي تعتبر مصدران ىامان لممقترحات االستثمارية، كأىميا

مكانية اختراقيا- (1)  . بيانات عف األسكاؽ الجديدة كا 
 .بيانات تفيد بظيكر خدمات جديدة مف قبؿ المنظمات المنافسة- (2)
 .بيانات كمعمكمات عف المنتجات كالخدمات قيد اإلنتاج كالتطكير التي يرغب المنافسكف بتقديميا- (3)
 . مكقؼ السمع كالخدمات البديمة كالمنافسة في السكؽ المستيدؼ لممنظمة باإلضافة لؤلسكاؽ المحتممة- (4)
 .بيانات كمعمكمات عف الكضع المالي لممنظمة كالفائض الحالي المحتمؿ في السيكلة كلؤلشير القادمة- (5)
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 :المصادر الخارجية لممقترحات االستثمارية: 2.1.5.2.3
 :ىي األفكار كالمقترحات التي تأتي مف خارج المنظمة، كىي

 .اإلطبلع عمى البيانات كاألبحاث كالدراسات عف النشاط االقتصادم- (1)
مصادر القكائـ التي تنشرىا الحككمة عف األكلكيات في تنفيذ المشركعات لكبل القطاعيف العاـ - (2)

 .كالخاص
تكحي استشارة الخبراء في مجاالت اإلدارة كالصناعة كالسياحة كالبنكؾ كالتأميف : استطبلع آراء الخبراء- (ػ3)

 .كالتصدير كاالستيراد بأفكار كمقترحات استثمارية جديدة
تحدد خطة التنمية عادةن المجاالت التي تحتاج إلى إقامة مشركعات جديدة، كمما : دراسة خطط التنمية- (4)

ال شؾ فيو أف دراسة ىذه الخطة ستكحي بأفكار جديدة عف العديد مف المشركعات كاألفكار كالمقترحات 
 . االستثمارية

 ال تقتصر فقط ةيرل الباحث إف مرحمة تقديـ المقترحات االستثمارية تعتبر غاية في األىمية، كىي مسؤكلي
عمى اإلدارة العميا بؿ يتحمميا العاممكف كؿه مف مكقعة، كيرل الباحث أف أنظمة استخبارات األعماؿ بأشكاليا 

تمعب دكران حيكيان كىامان في تقديـ أفضؿ األفكار لممقترحات  (التسكيقية، اإلنتاجية، المالية، التنافسية)المختمفة 
االستثمارية، ككمما كانت نظـ االستخبارات ىذه عمى مستكل عاؿو مف النضج كمما كانت األفكار كالمقترحات 

 .المقدمة جديرة بالبحث التخاذ القرار بشأنيا

 :التصفية المبدئية لممقترحات االستثمارية: 2.5.2.3
مكانياتو المالية  يتـ في ىذه المرحة استبعاد المقترحات االستثمارية التي ال تتناسب مع طاقات المشركع كا 
كالفنية كالبشرية، كفي أغمب األحياف يتـ القياـ بجمسات عصؼ زىني لمناقشة المقترحات المقدمة كاستبعاد 

األفكار الغير مناسبة بشكؿ سريع تكفيران لمكقت كالكمفة، كبعد القياـ بجمسات العصؼ ىذه يتـ اختيار 
 .المقترحات المناسبة تمييدان لدراسة جدكاىا بشكؿ مبدأم

 :دراسة الجدوى التمييدية لممقترحات االستثمارية: 3.5.2.3
تمييدية ذ القرارات االستثمارية، حيث يتـ إجراء دراسة استطبلعية اتخاتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ 

، فإذا كانت النتائج غير  كالفنية كالمالية كالتسكيقية  القانكنية كالبيئيةلكؿ البدائؿ االستثمارية مف حيث األبعاد
دراسة الجدكل التمييدية ىي ، كمشجعة يككف القرار عدـ إجراء الدراسات التفصيمية كرفض البديؿ االستثمارم

مناقشة مبدئية كتحميؿ أكلي لؤلفكار االستثمارية المنتقاة بعد جمسة العصؼ الذىني، كتيدؼ ىذه المناقشة إلى 
التأكد بأنو ال يكجد مانع جكىرم لتنفيذ الفكرة االستثمارية، مما يجعؿ اإلنفاؽ عمى دراسة الجدكل التفصيمة لو 

خكاجكية، ) تكضيحيا ىي  دراسة الجدكل التمييدية أك المبدئية إلىتيدؼفالمعمكمات التي مبرر اقتصادم، 
: (63، ص 2004

 . تقدير تكاليؼ الدراسة التفصيمية لممشركع- (1)
 . مبدئيان تقدير األرباح الصافية المتكقعة مف المشركع- (2)
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 . مبدئيان تقدير حجـ االستثمار المطمكب ك تكمفة التشغيؿ- (3)
 . التأكد مف عدـ كجكد مكانع قانكنية مبدئيان لتنفيذ الفكرة االستثمارية- (4)
 .المتكقع مكاجيتياالمخاطر كإعداد ممخص عف المشاكؿ التي يمكف أف يتعرض ليا المشركع - (5)

 لممقترحات االستثمارية المتبقية دراسة الجدكل التفصيميةبعد االنتياء مف الجدكل التمييدية يتـ التكجو إلى 
  .تمييدان التخاذ القرار االستثمارم المناسب

 :دراسة الجدوى التفصيمية لممقترحات االستثمارية التي تم اختيارىا: 4.5.2.3
المالية كالتي كالفنية كالتسكيقية ك  القانكنية كالبيئيةجميع النكاحي  مفة االستثمارمقترحاتيقصد بيا دراسة الـ

 : كىي كمايمي.المقترح أك المقترحات االستثماريةتنفيذ  يتـ عمى أساسيا اتخاذ قرار

 :الدراسة القانونية لممقترحات االستثمارية: 1.4.6.2.3
كالتقديرات التي يقكـ بيا الخبراء  تيعىبِّر دراسة الجدكل القانكنية عف تمؾ التحميبلت كاالستنتاجات

ىنا   كمف، االستثمارملممقترحكتشريعات االستثمار، لتحديد الشكؿ القانكني  المتخصصكف في مجاؿ قكانيف
التشريع المالي كالضريبي كتشريعات  نجد أف الجدكل القانكنية تيدؼ إلى بحث قكانيف االستثمار المتمثمة في

 االجتماعية كغيرىا مف القكانيف التي تؤثر عمى أداء المشركعات العمؿ كاألجكر كالمرتبات كالتأمينات
األمكر اليامة في دراسة الجدكل   كمف ىنا يعتبر التعرؼ عمى ىذه القكانيف كالتشريعات مف،االستثمارية
. (76، ص2011زردؽ كبسيكني، ) القانكنية

بالمقترح االستثمارم كمدل تكافقو مع األنظمة تتعرض الدراسة القانكنية لكافة البيانات كالمستندات المتعمقة 
كالقكانيف النافذة في البيئة كالمنطقة التي تعمؿ بيا المنظمة، كتعتبر ىذه أكؿ خطكة في تقييـ المقترحات 

فاف البحث في ، باإلضافة إلى ما سبؽ. االستثمارية، ألف المقترحات المخالفة لؤلنظمة كالقكانيف ال فائدة منيا
أىـ المحددات التي يمكف عمي أساسيا اختيار شكؿ قانكني معيف  جدكل الشكؿ القانكني يستكمؿ بتناكؿ

 حلمقترؿكاألفضؿ  كالذم يككف مف كجو نظر المستثمر أك خبير دراسة الجدكل ىك األنسب لممشركع
 .االستثمارم

 :الدراسة البيئية لممقترحات االستثمارية: 2.4.5.2.3
تيدؼ الدراسة البيئية لممقترحات االستثمارية إلى التأكد مف أنو ليس ىناؾ آثار بيئية ضارة تنجـ عف تنفيذ 
المقترح االستثمارم تؤثر عمى البيئة الطبيعية كتمكث المياه أك زيادة ممكحة التربة أك اإلضرار بالثركة السمكية 

 (.123، ص2006عبلـ، )أك أنيا تؤدم إلى ارتفاع نسبة الكفيات بيف السكاف في المناطؽ التي تنفذ بيا 

 سىينفَّذيرتبط بالبيئة التي   استثمارممقترحأىمية دراسة الجدكل البيئية تبرز مف أفَّ كؿ يرل الباحث بأفَّ 
مفتكحا يتأثر بالبيئة المحيطة   نظاماالمقترح االستثمارم الذم تقرر تنفيذه فطبقا لممقاربة النظامية يعتبر ،ىاب

 بتصديرىا لذات خرجاتمداخبلتو مف بيئتو، كيقـك بعد تحكيميا إلى ـ بو كيؤثر فييا، فالمشركع يقـك باستيراد
يضاؼ إلى ذلؾ أف المشركع  .مقابؿ استرجاع قيمة األمكاؿ المستثمرة باإلضافة إلى عائد االستثمار البيئة
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 البيئة، فبقاؤه كاستمراره يتكقؼ عمى مدل قدرتو عمى التعامؿ مع بيئتو االستثمارم ال يمكنو البقاء منعزال عف
الٌسريع فبلبد مف دراسة أثر ىذه   كمادامت البيئة التي ينشط فييا المشركع تتميز بالتغير،كالتعايش معيا

 التنفيذ، كما يتـ أيضا دراسة أثر المشركع عمى البيئة التي ينشط فييا التغيرات عمى المشركع قبؿ البدء في
يباشر  سلمقياـ بدراسة الجدكل البيئية ال بد مف تحديد مجاالت البيئة التي(. 84، ص2006عبد الحميد، )

:  كيمكف تمخيصيا في الجدكؿ التاليالمشركع االستثمارم،فييا 
 عناصر البيئة المتغيرة لالستثمار (1-3)  جدول 

 البيئة الخاصة باالستثمار البيئة العامة المحيطة باالستثمار
 :المنافسون :االقتصادية البيئة

– رٛص٠غ اٌذخً - إٌبرح اٌّحٍٟ اإلخّبٌٟ– اٌذخً اٌمِٟٛ 

– اٌضشائت - إٌّٛ – اٌشوٛد – عؼش اٌفبئذح – اٌزضخُ 

اٌزبس٠خ االلزصبدٞ ٌج١ئخ االعزثّبس 

 

ُٚ٘ وبفخ إٌّظّبد ٚاٌششوبد اٌزٟ رّبسط ٔفظ ػًّ 

إٌّظّخ، ٚاٌز٠ٓ ٠ٕبفغٛ٘ب ػٍٝ اٌّٛاسد ِٚصبدس اٌز٠ًّٛ 

. ٚا١ٌذ اٌؼبٍِخ ٚػٍٝ اٌؼ١ًّ إٌٙبئٟ ثشىً أعبعٟ

 :سوق العمالة: البيئة التكنولوجية
اٌمذسح ػٍٝ ِٛاوجخ آخش اٌزطٛساد ثّدبي االعزثّبس -

 .اٌدذ٠ذ

 . اٌمٜٛ اٌزىٌٕٛٛخ١خ ٌٍّٕظّبد إٌّبفغخ–

ِدبي ٔشبط اٌّمزشذ ُٚ٘ اٌؼّبي اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ 

ٚدساعخ اٌغٛق رزضّٓ ، االعزثّبسٞ ِحً اٌذساعخ

اٌؼشض ٚاٌطٍت ػٍٝ اٌؼّبٌخ، اٌّغزٜٛ اٌزٛاصٟٔ 

ٌٍؼّبٌخ، أخٛس عبػخ اٌؼًّ، ِٙبساد اٌؼّبي ٚإِىبٔبرُٙ 

 . اٌخ....ٌٍزألٍُ ِغ اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛخ١خ

 :العمالء: البيئة الطبيعية
 

خصٛثخ ، رشو١جخ اٌزشثخ : األسض ٚ رٌه ِٓ ح١ث-

 .اٌّح١ّبد اٌطج١ؼ١خ، اٌزشثخ
 .رغ١ش اٌزذفك، ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ:  ا١ٌّبٖ ٚ رٌه ِٓ ح١ث-
 ، رأثش إٌجبربد،رأثش األشدبس : إٌجبربد ٚ رٌه ِٓ ح١ث-

 . رأثش إٌجبربد إٌبدسح،رأثش اٌّحبص١ً اٌضساػ١خ

 الفرصة كً للمنظمةهو الشخص الذي ٌتٌح : العمٌل
 زمانهو األكثر أهمٌة فً كل وتخدمه بشكل جٌد، 

 فً التخطٌط المنظمةهو الذي تعتمد علٌه ومكان، و
الذي ٌمنح المإسسة القدرة على ولحاضرها ومستقبلها، 

قد ٌكون أحد أسباب واالستمرار وتحقٌق النجاح، 
 إٌبخحخ عٍٛن ادإٌّظُرذسط  .من السوقها خروج

 ٌزىْٛ األلشة ٌُٙ ِٓ اٌؼّالءٚطجبع ١ِٚٛي ١ِٚضا١ٔخ 

ث١ٓ اٌششوبد إٌّبفغخ ٚرؼًّ ػٍٝ إشجبع حبخبرُٙ 

  .ٚسغجبرُٙ ٚإشؼبسُ٘ ثبٌشضب اٌزبَ ٌذٜ اٌزؼبًِ ِؼٙب

 :الموردون: البيئة االجتماعية والثقافية
 

 

 ٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّزبحخ ِٚذٜ ثمبفزٙب ا-

ظٙٛس  أٚ أزشبس األِشاض :اٌصحخ ٚ رٌه ِٓ ح١ث- 

. أِشاض خذ٠ذح

 اإلعىبْ  -اٌخذِبد االخزّبػ١خ -  اٌىثبفخ اٌغىب١ٔخ-

 اٌم١ُ ٚاألخالق -

 

ُٚ٘ إٌّظّبد أٚ األفشاد اٌز٠ٓ ٠ٌّْٛٛ إٌّظّخ ثبٌّبي 

ِٚغزٍضِبد اإلٔزبج األخشٜ، ٌزٌه ٠دت ػٍٝ إٌّظّخ أٔب 

رحبفع دِٚبً ػٍٝ ػاللخ ل٠ٛخ ِٚز١ٕخ ِغ ٘ؤالء اٌّٛسدْٚ 

ٚاٌّمشضْٛ ١ٌضٚدٚ٘ب ثبحز١بخبرٙب اٌّزٕٛػخ ِٓ اٌّبي 

 .ٚاٌغٍغ ٚاٌخذِبد فٟ أٞ ٚلذ ٚثأعًٙ ٚأعشع اٌطشق

:  البيئة السياسية
نظاـ الحكـ – االستقرار السياسي 

 الجدول من إعداد الباحث
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 االستثمارية  كالمقترحاتار بيف األفكارمتتكقؼ فعالية القرار الخاص بالمفاضمة كاالختيجب أف نبيف بأنو 
 كبدكف التحميؿ ،بالمقترح االستثمارملمجكانب البيئية المرتبطة   دقة نتائج التحميؿ البيئيلبدرجة كبيرة عؿ

ردكد أفعاؿ غير مبلئمة اتجاه تمؾ  كالتشخيصي البيئي فاف ضغط الكقت عمى متخذ القرار يمكف أف يقكد إلى
 المة التحميؿ البيئي كفعالية القرارسكجكد ارتباط ايجابي قكم بيف   الدراسات عمىد مف عدكتؤكدالتغيرات، 
زردؽ ) بالتحميؿ البيئي طي قدر كقيمة لمدراسات الخاصةعكالمؤسسة الناجحة ىي التي ت ،االستثمارم
 (.94، ص2011كبسيكني، 

يرل الباحث أف الدراسة المعمقة كالدقيقة لمبيئة تسيؿ الخطكات التالية لدراسة الجدكل، كىنا نرل بأف نظـ 
استخبارات األعماؿ بما تكفره مف قدرات كأدكات تحميمية معمقة  لمبيانات كالمعمكمات المتكفرة في مخازف 

البيانات تسيـ بشكؿ كبير كفعاؿ في الحصكؿ عمى نتائج مضمكنة لمتحميؿ البيئي، ككمما كاف مستكل نضج 
 .ىذه النظـ أعمى كأكبر كانت نتائج التحميؿ أدؽ كأكثر صحة، كبالتالي قرار استثمارم أكثر جكدة

 :الدراسة التسويقية لممقترحات االستثمارية: 3.4.5.2.3
تيدؼ الدراسة التسكيقية إلى التعرؼ عمى الجكانب المختمفة لسكؽ السمعة أك الخدمة مف أجؿ استكشاؼ 

الفرص التسكيقية المتاحة لممشركع االستثمارم المراد إقامتو كبالتالي تكصيؼ السكؽ كتحديد خصائصو 
باإلضافة لتقدير الطمب كالعرض لمسمع كالخدمات المماثمة كالتنبؤ بو، كبالدراسة التسكيقية البد مف تحديد حجـ 
السكؽ كالطمب عمى السمعة أك الخدمة مكضكع الدراسة كىؿ يتجو حجـ السكؽ نحك الزيادة أك النقصاف، كىؿ 

تعتبر (. 2011ديكب، )العمبلء أك جزء منيـ يتحكلكف إلى سمع كخدمات المنظمة أك إلى المنظمات األخرل 
المشركع كبالتالي ف نجاح أك فشؿ أل، ة المقترحات االستثماريةدراسة التسكيقية مف أىـ الجكانب في دراساؿ

 التي  اليامةلممعمكمات كذلؾة،  التسكيقيةالدقة في الدراس عمى مدلبشكؿ كبير  يتكقؼ القرار االستثمارم
  : (27، ص2006عبلـ، )كمنيا تكفرىا، 

 طرؽ شائعة ك  مف خبلؿ جمع البيانات باستعماؿ عدةالعمبلء  كاحتياجاتالتعرؼ عمى أذكاؽ- (1)
 .استخباراتية

 باستعماؿ عدة طرؽ، التي تنكم المنظمة االستثمار بيا كذلؾ  أك الخدماتتحديد الطمب عمى منتجات- (2)
 باإلضافة لمطرؽ التي تعتمد عمى الخبرة كالتقدير الرياضية كمنيا االقتصادية كاإلحصائية فمنيا

. الشخصي
 .تحديد حصة المنظمة مف الطمب الكمي مما يميد لتحديد الطاقة اإلنتاجية التي تنكم المنظمة تحقيقيا- (3)
سياسة تسعير   المبيعات، سكاء مف خبلؿ اختيار التسكيؽخطةؿة ح ناجاتسياسك تقديـ اقتراحات- (4)

بالسمعة، أك مف خبلؿ منافذ التكزيع  ، أك مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلف المتبعة لمتعريؼكالخدماتالمنتجات 
  .بالسرعة في إيصاؿ السمعة لمسكؽ المستعممة كالتي يجب أف تتمتع

يتـ سمنيا المستخمصة ال بد أف تككف ىذه الدراسة دقيقة، ك ذلؾ ألف المعمكمات يرل الباحث بأنو 
إيرادات إلى  الدراسة التمكيمية لممشركع، كمنو إلى  يمتد أيضان  تأثيرىاالفنية كبالتالي  الدراسةاستعماليا في
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منظمة ككؿ، كيرل الباحث بأف نظـ االستخبارات التسكيقية تمعب دركان أساسيان كفاعبلن في الدراسة التسكيقية اؿ
سكاء مف حيث تحديد االحتياجات الغير مشبعة لمعمبلء كذلؾ باستخداـ نظـ التحميؿ التفاعمية عمى اإلنترنت، 
أضؼ إلى ذلؾ قدرتيا عمى استكشاؼ المنتجات كالخدمات الجديدة التي ترغب المنظمات المنافسة بتطكيرىا 

 في الدراسات التنبؤية  ةكبالتالي تكجيو ضربات استباقية ضدىـ، كما يمكف استخداـ نظـ االستخبارات التسكيقي
 . لتقدير حجـ الطمب الكمي مف خبلؿ قدرتيا عمى إجراء المسكح بسرعة قياسية

 :الدراسة الفنية لممقترحات االستثمارية: 4.4.5.2.3
الجدكل االقتصادية، فيي تمثؿ نقطة  تعتبر دراسة الجدكل الفنية العمكد الفقرم كالمحكر األساسي لدراسة

كما أف الدراسة الفنية تيدؼ إلى إثبات جدكل  . االستثمارية كالتشغيميةالبداية في عممية تقديرات التكاليؼ
، كتتـ دراسة الجدكل الفنية عمى أربع مراحؿ كجكد ك تكفر المقكمات األساسية لنجاحو المشركع فنيا، أم مدل

 (:132، ص2011زردؽ كبسيكني، )أساسية ىي 
  كاف نكعو كحجمو يحتاج إلى مكقعاإف المشركع االستثمارم أم: تحديد مكقع المشركع االستثمارم- (1)

كذلؾ مف ناحية تكفر العكامؿ دقيقة جغرافي إلنشائو، كعممية اختيار ىذا المكقع تحتاج إلى دراسة 
. تحميبلت التكمفة كالعائد مف كؿ بديؿ ، كعمى عممية إنتاج السمعة كتقديـ الخدمةالمستعممة في

يتعيف في دراسة الجدكل ألم مقترح : تقدير العمر االقتصادم كتحديد الطاقة اإلنتاجية لممشركع- (2)
استثمارم تقدير عمره االقتصادم كىك الذم يدؿ إلى الفترة التي يككف فييا تشغيؿ المشركع مجد 

 مفاالفتراضي البد  لكي يكاجو المشركع الطمب المتكقع عمى منتجاتو عبر سنكات عمرهاقتصاديان، ك
. تحديد التكنكلكجيا الكاجب استعماليا في عممية اإلنتاج تحديد قدرتو اإلنتاجية األكثر اقتصادية، مع

تتمثؿ التكاليؼ االستثمارية في : تقدير التكاليؼ االستثمارية كتكاليؼ التشغيؿ لممقترح االستثمارم- (3)
الزمة إلتماـ العممية اإلنتاجية كذلؾ لمدة دكرة إنتاجية عمى األقؿ  المبالغ التي تجمد في صكرة أصكؿ

التكاليؼ االستثمارية تتككف مف عنصريف أساسييف ك ىما االستثمار  ك.كالمعدات ك المباني كاآلالت
عممية إنتاج تكاليؼ التشغيؿ يقصد بيا جميع األصكؿ التي تدخؿ في ، أما رأس الماؿ العامؿكالمبدئي 

تكاليؼ االحتياجات مف المكاد األكلية :  خبلؿ فترة معينة كنجدىا تتضمف مايميالسمعة أك تقديـ الخدمة
تكاليؼ اليد كالصيانة كقطع الغيار البلزمة، إضافة إلى المنتجات الكسيطة  كمستمزمات اإلنتاج كتكاليؼ

 .العاممة أك المكارد البشرية التي يشغميا المشركع

 :الدراسة المالية لممقترحات االستثمارية: 5.4.5.2.3
كنقدية كتشمؿ عمى التكاليؼ االستثمارية  ىي عبارة عف ترجمة لمدراسة التسكيقية كالفنية إلى تقديرات مالية

يرادات  باإلضافة لدراسة الييكؿ المالي  عمى مدل عمره االفتراضي، المقترح االستثمارمكتكاليؼ التشغيؿ كا 
التكاليؼ  ال بد مف تكفر األمكاؿ البلزمة لتغطية لمقياـ بأم مشركع استثمارملممقترح االستثمارم ألنو 

القائمة باالستثمار، ك ذلؾ ما يدعى  ىذه األمكاؿ يمكف أف تككف متكفرة لدل المؤسسةك،  كالتشغيميةاالستثمارية
طريؽ  كما أنو يمكف أف تككف األمكاؿ متكفرة أك تحصؿ عمييا المؤسسة عف، بالتمكيؿ الداخمي أك الذاتي
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فائدة تقدمو  ما نسميو بالتمكيؿ الخارجي ك الذم يككف مقابؿ سعر  مف المؤسسات المالية، كىذااالقتراض
 بلبلكتتا (عادية أك ممتازة)، أك التمكيؿ عف طريؽ طرح أسيـ  المقترضة لممؤسسات المالية المقرضةالمنظمة

العاـ أك التمكيؿ بالتأجير كالكثير مف مصادر التمكيؿ متاحة لممنظمات إذا كاف مركزىا المالي قكيان كنسبة 
الرفع المالي لدييا ضمف الحدكد المقبكلة، كال بد مف اختيار أفضؿ مزيج تمكيمي كالذم يتناسب مع المقترحات 

، 2006عبد الحميد، )الدراسة المالية عمى عدة مراحؿ ىيتقـك ك. االستثمارية كبأقؿ تكمفة كمخاطرة ممكنة
 (:187ص
 كانت قصيرة أك متكسطة أك في البداية البد عمى المنشاة مف تحديد مصادر التمكيؿ المبلئمة سكاء- (1)

تمكيميا كما أنو البد عمى المنشأة التفضيؿ بيف مصادر  طكيمة األجؿ، كذلؾ حسب األصكؿ المراد
. االختبلؼ بيف التكمفة لكؿ مصدر مف مصادر التمكيؿ التمكيؿ كفؽ

فبلبد مف أف تقـك باختيار  إذا كانت المنشأة ال تعتمد في عممية التمكيؿ عمى مصدر كاحد لمتمكيؿ- (2)
. ربحية الييكؿ، أك درجة المخاطرة السائدة في ذلؾ الييكؿ ىيكؿ تمكيمي مبلئـ ليا، كذلؾ سكاء حسب

يراداتو - (3) تمييدان الختيار المقترح ( التدفقات الداخمة كالخارجة)تقدير مجمؿ تكاليؼ تشغيؿ المشركع كا 
االستثمارم الذم يحقؽ أفضؿ المعايير مف حيث فترة االسترداد كصافي القيمة الحالية كمعدؿ العائد 

 .الداخمي إضافة إلى اختبارات الحساسية كمعايير الربحية االجتماعية
يرل الباحث، أف نظـ االستخبارات المالية كالتي تتعمؽ بشكؿ أساسي بجمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة 
 بالشؤكف المالية لمكيانات مكضع االىتماـ كذلؾ لفيـ طبيعة كقدرة ىذه الكيانات كالتنبؤ بالشكؿ المستقبمي ليا

(Berman & Night, 2008, p293)، كالتي تعتبر أيضان مصدران رئيسيان لتأميف البيانات كالمعمكمات الشفكية 
 (175، ص2011ميا كآخركف، )كالكتابية لتحديد أفضؿ مصادر التمكيؿ كتحديد أفضؿ أكجو االستثمار 

تساعد بشكؿ كبير في الدراسة المالية لممقترح االستثمارم، كيجب االعتماد عمييا ألنيا تسيؿ عممية المقارنات 
بيف اليياكؿ التمكيمية مف جية كحساب تكمفة التمكيؿ مف جية أخرل، باإلضافة لحساب صافي التدفقات 
الداخمة كالخارجة األمر الذم يسرع كيسيؿ عممية اتخاذ القرار االستثمارم بناءن عمى المعايير المعتمدة 

. لممفاضمة بينيا
 :اتخاذ القرار االستثماري: 5.5.2.3

يجب أف تقيـ المقترحات االستثمارية مف قبؿ أشخاص متمرسيف كذكم خبرة طكيمة لمحفاظ عمى 
المكضكعية كالعقبلنية في تقييـ تمؾ المقترحات لضماف عدـ التحيز لقرار معيف، كمف الميـ أيضان اختيار 

معيار مناسب لمحكـ عمى المقترحات مف حيث القبكؿ أك الرفض، أك مف حيث عممية االختيار بيف البدائؿ 
يشترط بالمعيار الذم نحكـ عمى المقترح مف خبللو أف يككف منسجمان مع أىداؼ المنظمة . المتعددة

اإلستراتيجية كأف يتصؼ بالثبات كالدقة كالكضكح، كما أنو مف الضركرم أف يككف ذلؾ المعيار مكضكعيان، كال 
،  االستثمارم تجاريا كقكمياقترحيتـ تقييـ الـكىنا نبيف بأنو . يكضع بشكؿ قد يسمح لمتحيز ضد مقترح معيف

مدل الربحية المتكقع الحصكؿ عمييا مف   ماأمفمف الناحية التجارية يتـ تبييف مدل صبلحية المشركع ماليا، 
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االستثمار، حيث أننا نجد ظركؼ  التقييـ التجارم يككف بإتباع حاالت التأكد السائدة في ظركؼ، كاالستثمار
، كأخرل (يتـ استخداـ معايير مختمفة كفترة االسترداد، كمعدؿ العائد عمى االستثمار) تسكدىا حاالت التأكد

يتـ استخداـ معايير مختمفة كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االختبلؼ ) ظركؼ المخاطرة كعدـ التأكد تسكدىا
أما مف الناحية القكمية فيتـ تبييف مدل الربحية االجتماعية التي ، (الخ....كشجرة القرارات كتحميؿ الحساسية

 كتأثيراتو المباشرة كالغير مباشرة عمى الرفاىية االجتماعية كالطريقة يمكف الحصكؿ عمييا مف ىذا المشركع
التي سيسيـ بيا بتكزيع الدخؿ، كىنا نبيف بأف منظمات القطاع الخاص ال تقـك باعتماد معايير الربحية 

 .االجتماعية إال إذا كانت مفركضة عمييا
بعد االنتياء مف تقييـ المقترحات االستثمارية كفؽ المعايير السابقة الذكر يتـ اتخاذ القرار االستثمارم الذم 

يبيف الباحث . يحقؽ أفضؿ النتائج لممنظمة كيسيـ في تحقيؽ أىدافيا كاستراتيجياتيا كتعظيـ قيمتيا السكقية
ـٌ  ىنا بأف نظـ استخبارات األعماؿ بما تتضمف مف نظـ حاسكبية متقدمة تستطيع تحميؿ البيانات التي ت

جمعيا في مراحؿ دراسات الجدكل المختمفة كتطبيؽ معايير التقييـ عمييا بشكؿ دقيؽ كصحيح، كخاصة إذا 
كانت ىذه النظـ قد بمغت مستكيات متقدمة مف النضج كىي ما يطمؽ عمييا بمستكيات النضج المثالية 

(Optimized.) 

 :مرحمة تنفيذ القرار االستثماري: 6.5.2.3
تقـك المنظمة بتخصيص كتأميف األمكاؿ البلزمة لتنفيذ المقترحات التي تـ اختيارىا، كتقـك اإلدارة العميا أك 
لجنة خاصة تشكؿ لتنفيذ المقترحات بالتأكد مف أف المخصصات المالية يتـ إنفاقيا بشكؿ ينسجـ مع ما ىك 
مخطط في المكازنة التقديرية ليا، كلكي تككف عممية الرقابة فعالة، فإنو مف الضركرم تحضير تقارير زمنية 

كما يجب كضع . عف المكازنة التقديرية تظير فييا المبالغ المخصصة، كالمبالغ المنفقة، كالمبالغ المتبقية
إجراءات زمنية لمراقبة برنامج المشاريع خبلؿ مدة التنفيذ، كالمقارنة دائمان بيف ما ىك مخطط كما يتـ تنفيذه 

 .لمنع أية انحرافات في التنفيذ قد يككف مف الصعب تصحيحيا بعد مرحمة التنفيذ
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 المبحث الثالث 
 العالقة بين مستوى نضج استخبارات األعمال 

 وصناعة القرارات االستثمارية

ظيرت استخبارات األعماؿ لمساعدة المدراء كبشكؿ أساسي في اتخاذ القرارات كذلؾ بتكظيؼ أدكات 
متقدمة لجمع البيانات الداخمية كالخارجية كتحميميا كتقديميا بالكقت كالشكؿ المناسبيف لمجيات التي تحتاجيا 

(Mohammadi & Hajiheydari, 2012) كتبرز أىمية استخبارات األعماؿ في صناعة القرارات كبشكؿ ،
أساليب الكتركنية متطكرة لجمع المعمكمات عف البيئة الخارجية خاص االستثمارية منيا نظران الحتكائيا عمى 

لممنظمة بما فييا مف فرص كتيديدات كتقديميا لمتخذم القرار بالكقت المناسب كالمحظة المناسبة بالشكؿ 
الذم يمكف مف اتخاذ قرارات تتصؼ بالجكدة العالية كبالتالي تحقيؽ مزايا تنافسية تضمف ليا قيادة السكؽ، 
كىنا يبيف الباحث بأف نظـ استخبارات األعماؿ ال تقؼ عمى نفس السكية كالمستكل مف النضج كالتطكر، 

نما تتبايف فيما بينيا مف حيث قدراتيا عمى جمع البيانات كالمعمكمات كتقديميا لمتخذم القرارات يكضح . كا 
الباحث في ىذا المبحث دكر المعمكمات في عممية صناعة القرارات ألف اليدؼ األساسي لنظـ استخبارات 
األعماؿ تقديـ المعمكمات لممستعدة في اتخاذ أفضؿ القرارات، كما يكضح الباحث العبلقة بيف مستكل نضج 

 :األبعاد المختمفة الستخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية، كمايمي

 :دور المعمومات في عممية صناعة القرارات: 3-3-1
 في كرئيسية أساسية تعد المعمكمات بأف شؾ أدنى ىناؾ ليس كتدعـ المعمكمات عممية صنع القرارات

 يمكف القكؿ بصفة عامة.  استخبارات األعماؿالقرارات، كىذا ىك اليدؼ الذم تسعى لتحقيقو نظـ اتخاذ عممية
 القرار بأنو تخصيص غير يعرؼ إف كؿ فعؿ يسبقو قرار، كفي نطاؽ منظمات األعماؿ نجد أف ىناؾ مف

 لغاية التراجع إلى النقطة قبؿ اتخاذ مكمؼ راجع لممكارد كىك غير مردكد ألنو مف المستحيؿ عممينا، أك أنو
 الحقيقة إف عممية صنع القرار تبدأ بتجميع البيانات كمعالجتيا كاستخبلص المعمكمات التي بناءن كفي ،القرار

 (.2009اليزايمة، ) عمييا يتـ اتخاذ القرار
أخذت المعمكمات اليكـ في عالمنا المعاصر دكران أكثر عمقان كشمكلية كاكتسبت قدران يفكؽ ما كانت تمثمو 

مف أىمية فيما مضى، فمقد أدل اندماج تكنكلكجيا االتصاالت مع تكنكلكجيا الحاسكب إلى إحداث تغير جذرم 
في مجاؿ المعمكماتية لـ يكف مسبكقان في التاريخ، كغدت المعمكمات بتكنكلكجيتيا كنظميا صناعة العصر 

الرائدة كثركتو المتميزة التي تمكف مف يمتمكيا امتبلؾ زماـ التطكر حيث لـ تعد المعمكمات محصكرة في حدكد 
بؿ أصبحت إضافة ، الرصد المعرفي لمظكاىر كالمتغيرات كحركة التطكر التاريخي كتنمية المعرفة اإلنسانية

إلى ذلؾ أداة فعالة يعتمد عمييا في إدارة تشكيؿ الحاضر كرسـ صكرة المستقبؿ، كصار بمقدكرنا القكؿ أف ما 
 كال شؾ ،يجرم في الكاقع الراىف ىك تحكؿ نحك بناء المجتمع المعمكماتي في عالـ يعيش عصر المعمكمات
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 بالتعامؿ مع كاقعو في ظؿ االىتماـ مأف ذلؾ يمثؿ الكثير بالنسبة لراسـ السياسة كصانع القرار كىك المعف
عطاء الجدية الكاممة الستخداـ كتكظيؼ األدكات األكثر  باستيعاب خصكصيتو كما تحيط بو مف متغيرات كا 
ذا كانت المعمكمات عمى تمؾ الدرجة مف األىمية كاألثر الفاعؿ في إيصاؿ  فعالية لتطكيره كالنيكض بو، كا 
المعرفة كتسييؿ اإللماـ بمككنات الكاقع كتفاعبلتو كتأميف مقدرة اكتشاؼ الحاضر كدقة التنبؤ بالمستقبؿ 
كتدعيـ عكامؿ النمك العممية كالفنية كالمادية فإف القياـ بعممية صنع القرار في أم مف المجاالت دكنما 

االرتكاز عمى المعمكمات يفقد متخذ القرار االستفادة مف عامؿ جكىرم كربما حاسـ لضماف تحقيؽ اليدؼ 
الذم يتطمع إليو بقراراتو المتخذة بؿ كيقكد ذلؾ في حاالت مختمفة إلى التعرض لتقديرات خاطئة كالكقكع في 

كلذلؾ فإف تحقيؽ القدر المناسب ألىمية المعمكمات كدكرىا في دعـ صانع القرار ، اتخاذ قرارات غير مكفقة
 إعطاء األكلكية فيما يتخذ مف قرارات لدعـ كتطكير مءفي ظؿ كضعنا المعمكماتي الراىف يتطمب قبؿ كؿ ش

تمكينو مف خدمة احتياجات صانع القرار كتمبية متطمباتو ؿمجاؿ المعمكمات ذاتو كمده بالمقكمات البلزمة 
فالمعمكمات التي يتطمب االعتماد عمييا في عممية صناعة القرار كيككف بمقدكرىا االستجابة ، بكفاءة عالية

الكاممة الحتياجات متخذ القرار ىي تمؾ التي تتحقؽ مف خبلؿ نظاـ معمكماتي مبني عمى أسس عممية 
كيجرم تحضيرىا عف طريؽ استخداـ ىذا النظاـ كالتعامؿ مع مخرجاتو مف قبؿ أناس مختصيف، كلكي تشكؿ 

مثؿ ىذه المعمكمات المرجعية كاإلسناد الكامؿ لصانع القرار البد أف تككف مستكفية لكافة المتطمبات 
تكفر فييا بصكرة عامة مجب أف  كمالمعمكماتية البلزمة لدراسة المكضكع محؿ البحث كالتحضير التخاذ القرار،

 :(2013كردم، ) تغطية كاضحة كدقيقة لما يمي
 . إيضاح طبيعة المكضكع أك المشكمة المطركحة كما يرتبط بذلؾ مف خمفيات كمسببات كدكافع(-1)
 . التحميؿ الدقيؽ لمككنات المكضكع كما يتداخؿ معو مف تأثيرات كتفاعبلت متبادلة(-2)
 . إيضاح متطمبات كدكاعي اتخاذ القرار(-3)
 . تقديـ التصكرات كتحديد البدائؿ المتعمقة باتخاذ القرار(-4)
 . تحديد اإلمكانيات المتكفرة كالمطمكبة كالبلزمة لتنفيذ أم مف البدائؿ المعركضة التخاذ القرار(-5)
 . إيضاح حدكد اختصاصات كدكر الجيات األخرل فيما يتعمؽ بمكضكع القرار(-6)
 .تقدير تكمفة كؿ بديؿ (-7)
 .تقدير درجة المخاطرة المتعمقة بكؿ بديؿ- (8)
 .تحديد اآلثار المحتممة عف اتخاذ كتنفيذ القرار(- 9)
 .تكفير المؤشرات البلزمة لتقدير حساسية كؿ بديؿ لممتغيرات البيئية- (10)

 :تبرز أىمية المعمكمات في عممية صنع القرارات كفؽ ما يراه الباحث مف خبلؿ النقاط التالية
،  إذ يشكؿ التكقيت عنصرا ىاما مف عناصر قيمة المعمكمة كفعاليتيا:تأخير كصكؿ المعمكمة(- 1)

فالمعمكمات الباحثة عف دكر في صنع القرار الصحيح، كالراغبة في أف تفي بأغراض معينة في لحظة معينة، 
قياـ سمسار ببكرصة األكراؽ  تماما مثؿ ، بعد فكات األكافلمتخذ القرارتفقد ىذا الدكر في حاؿ كصكليا 



 175 من 101صفحة 
 

المالية بتقدير خاطئ لمقيمة السكقية ألسيـ منظمة معينة بسبب تأخر كصكؿ معمكمة تفيد باندماج المنظمة 
القيمة السكقية ألسيـ تمؾ المنظمة عمى أساس  فاحتسب المذككرة مع منظمة أخرل أك قياميا بصفقة معينة،

معيف كقرر عدـ االستثمار بيا كتفاجأ بارتفاع قيمة أسميا كتحقيقو لخسائر كبيرة بسبب تأخر كصكؿ 
 كصكؿ المعمكمة متأخرة ، كالخبلصةخكضيام أىـ سبلح في المعركة التي قفقد أاألمر الذمالمعمكمات إليو، 

. ال يمكف أف يعيد عقارب الساعة إلى الكراء
 كأفضؿ مثاؿ عمى مثؿ ىذا ، بحيث تخفي الجانب المطمكب تسميط األضكاء عميو:تشكيو المعمكمة(- 2)

 ىنا يفقد مف يريد استخداـ المعمكمة كضعيا في سياقيا الصحيحك قالسمكؾ ىك بتر نص مف أصمو دكف إكماؿ
.  قضية محددةالتخاذ قرار معيف بشأف

 ، مف خبلؿ تدميرىا، أك حفظيا بطريقة فنية تجعؿ الكصكؿ إلييا ضربا مف المستحيؿ:إخفاء المعمكمات(- 3)
كمع التطكر الذم عرفتو صناعة تقنيات االتصاالت كالمعمكمات لـ يعد ذلؾ مف المسائؿ الصعبة، خاصة في 

 . األمر الذم يعيؽ اتخاذ أفضؿ القراراتحاؿ محدكدية معرفة طالب المعمكمة بدكاخؿ تمؾ الصناعة
كتعٌرؼ بأنيا مقياس يستخدـ لمعرفة مدل مناسبة المعمكمات لمجيات الطالبة ليا، : جكدة المعمكمات(- 4)

كيمكف تناكؿ خصائص جكدة المعمكمات مف خبلؿ األبعاد التالية البعد الزمني، بعد المحتكل، البعد الشكمي 
 .، ككمما ارتفعت جكدة المعمكمات ارتفعت جكدة القرار(2008نجار كالحكرم، )

العالقة بين مستوى نضج جودة المعمومات وصناعة القرارات : 3-3-1
 :االستثمارية

 ،المستقبؿك الماضي كالحاضرب تتعمؽ معمكمات إلى تحتاج اإلدارية المستكيات جميعيبيف الباحث بأف 
 لممعمكمات أكبر حاجة ىناؾ أصبحت كمما األعمى باتجاه المستكيات ىذه بيف انتقمنا كمما فأنو عامة ككقاعدة
 تيدؼ كمنيا القرارات االستثمارية التي  العميا اإلدارة تتخذىا التي فالقرارات أيضان، صحيح كالعكس المستقبمية

 ترتبط غالبان  العميا اإلدارة تحتاجيا التي المعمكمات فإؼ كبالتالي الطكيؿ المدل عمى ستراتيجياتاال تحقيؽ إلى
لى، تغييرات مف  فيويحدث أف يمكف بما كالتنبؤ بالمستقبؿ  المستقبمية لممعمكمات العميا اإلدارة حاجة جانب كا 

، كىنا بالحاضر المتعمقة الحالية المعمكمات أك بالماضي المتعمقة التاريخية المعمكمات إلى أيضان  تحتاج فإنيا
يرل الباحث بأف ىناؾ عبلقة بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات كبعد مف أبعاد استخبارات األعماؿ كصناعة 

القرارات االستثمارية، فإذا كاف مستكل نضج ىذه النظـ في مراحمو األكلى كمستكل الرضيع أك المستكل 
األكلي ستتصؼ المعمكمات التي تنتجيا ىذه النظـ بأنيا منخفضة الجكدة، ففي المستكل األكلي ال يكجد أم 
تقييـ لجكدة المعمكمات األمر الذم يعني بأنو قد ال تقدـ المعمكمات كالتقارير في الكقت المناسب لمجيات 

الطالبة ليا مما يؤخر عممية صناعة القرارات كبالتالي ضياع العديد مف فرص االستثمار التي كانت متاحة 
أماـ المنظمة، كما أنو يعني تقديـ المعمكمات بطريقة يصعب فيميا مف قبؿ المستخدـ، بحيث تككف مميئة 
بالغمكض كتصعب عميو الكصكؿ إلى قرارات صائبة، إضافة إلى ذلؾ فإف المعمكمات التي تنتجيا نظـ 



 175 من 102صفحة 
 

االستخبارات الغير ناضجة تعتبر مميئة باألخطاء كستترؾ أثران سمبيان عمى جكدة القرارات كتعمؿ عمى زيادة 
ىدار الكقت  . القرارات الخاطئة كتزيد مف التكمفة كا 

يرل الباحث بالجية المقابمة بأنو إذا كانت نظـ االستخبارات قد كصمت إلى مستكيات عالية مف النضج 
كالمستكل المثالي أك مستكل الحكيـ فإف المعمكمات التي تنتجيا ستتصؼ بالجكدة العالية كتقديـ نظرة كاحدة 

لمحقيقة، األمر الذم يعني اتخاذ قرارات استثمارية مبنية عمى معمكمات صحيحة مما يعظـ مف احتمالية 
نجاحيا، فعمى سبيؿ المثاؿ عندما تصؿ نظـ استخبارات األعماؿ إلى المستكل المثالي مف النضج ستتمكف 

مف إنتاج معمكمات تحمؿ المنافسيف بدقة عالية مف حيث خططيـ كاستراتيجياتيـ كتكجياتيـ المستقبمية، األمر 
جراءات استباقية لمتفكؽ عمييـ كاالستثمار بتقديـ خدمات جديدة أك  الذم يمكف المنظمة مف اتخاذ خطكات كا 

 . اختراؽ أسكاؽ كانكا يخططكف الختراقيا، األمر الذم يساعد المنظمة عمى قيادة السكؽ كالسيطرة عميو

العالقة بين مستوى نضج إدارة البيانات الرئيسية وصناعة القرار : 3-3-3
 :االستثماري

تعرؼ إدارة البيانات الرئيسية بأنيا مجكعة مف العمميات كالسياسات كالمعايير كاألدكات التي تكصؼ 
تتضمف بشكؿ أساسي المعمكمات عف ، كالتي  (Tan, et al., 2011)كتعرؼ البيانات الرئيسية لممنظمة 

العائد عمى االستثمار، )الزبائف، المنافسيف، المنتجات، مصادر التمكيؿ، المكرديف، مؤشرات األداء الرئيسية 
 (. قيمة األسيـ، معدؿ العائد الداخمي، معدؿ اإلنتاجية

يرل الباحث أف ىذه اإلدارة الصحيحة ليذه البيانات تسيؿ مف عممية صناعة القرارات االستثمارية، 
فعمى سبيؿ المثاؿ عند دراسة أم مقترح استثمارم سنحتاج بكؿ تأكيد إلى معرفة مصادر تمكيؿ ىذه 

 األعماؿ تكفير البيانات كالمعمكمات عف مصادر التمكيؿ المختمفة تالمقترحات، كىنا تستطيع نظـ استخبارا
المتاحة أماـ المنظمة لمجيات الطالبة ليا، كخاصة إذا كانت ىذه النظـ بمغت المستكيات المناسبة مف 

النضج، ففي نظـ االستخبارات التي تعتبر ما زالت في طكر البناء كالنمك ال يككف ىناؾ أم تعريؼ لمبيانات 
كالمعمكمات الرئيسية التي تحتاجيا المستكيات اإلدارية المختمفة في المنظمة، مما يصعب الحصكؿ عمى 
المعمكمات كالمؤشرات الرئيسية لؤلداء كبالتالي تأخير عممية اتخاذ القرارات االستثمارية أك اتخاذ قرارات 

بينما نجد في نظـ االستخبارات التي بمغت مستكيات متقدمة مف . استثمارية مبنية عمى معمكمات غير كافية
النضج، أف البيانات كالمعمكمات الرئيسية تككف جاىزة كمتاحة لحظة طمبيا لمختمؼ المستكيات اإلدارية، مما 
يسرع كيسيؿ صناعة القرارات االستثمارية، كبالتالي استغبلؿ فرص االستثمار المتاحة أقصى االستغبلؿ مما 

 .يزيد مف كفاءة كفعالية المنظمة بشكؿ عاـ
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العالقة بين مستوى نضج ىندسة تخزين البيانات وصناعة القرار : 3-3-4
 :االستثماري

ييعىٌبر مفيكـ ىندسة تخزيف البيانات عف مجكعة مترابطة مف األنشطة المتضمنة تصميـ كتنفيذ كاستخداـ 
مخازف البيانات الفرعية كاألساسية كالمركزية، كتقاس كفاءة التصميـ بالقدرة عمى إيجاد التكامؿ بيف مخازف 
. البيانات في األقساـ المختمفة داخؿ المنظمة، باإلضافة لمتكامؿ بيف مستكدعات البيانات الداخمية كالخارجية
يرل الباحث أف ىناؾ عبلقة أساسية بيف مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات كأحد أبعاد نظـ استخبارات 
األعماؿ كصناعة القرار االستثمارم، ففي نظـ االستخبارات منخفضة النضج ال يكجد سكل مخازف بدائية 
لمبيانات كأغمب التقارير التي تقدـ لئلدارة ىي تقارير ركتينية كاعتيادية ربعيو أك سنكية، كبالتالي قد يككف 
ىناؾ العديد مف الفرص االستثمارية المتاحة أماـ المنظمة كالتي يمكف أف تسيـ في تعظيـ قيمتيا السكقية 

كتحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية، كلكف بسبب ضعؼ النظـ االستخباراتية تبقى ىذه الفرص مجيكلة كغير متاحة 
أماـ مجمس اإلدارة كمتخذم القرارات االستثمارية، فعمى سبيؿ المثاؿ مف المحتمؿ أف يككف العمبلء يرغبكف 

بالحصكؿ عمى نكعية محددة مف المنتجات أك الخدمات كلمف بسبب غياب النظـ التفاعمية التي تربط 
المنظمة بعمبلئيا ال كبؿ بالمنافسيف أيضان، ستبقى البيانات كالمعمكمات مجيكلة عف رغبات كاحتياجات 

العمبلء باإلضافة لعدـ إدراؾ الخطط المستقبمية لممنافسيف كاستراتيجياتيـ، كبالتالي تبقى الفرص االستثمارية 
فالمنظمات التي " العمـ نكر كالجيؿ ظبلـ"أماـ المنظمة مسدكدة كغير متاحة، كىنا نؤكد صدؽ المثؿ القائؿ 

ال تكاكب التطكرات كخاصة في مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت ستبقى تراكح في مكانيا ال كبؿ الرجكع 
 .إلى الكراء، مما سيحتـ تصفيتيا كخركجيا مف السكؽ الذم تعمؿ بو

 :العالقة بين مستوى نضج القدرة التحميمية وصناعة القرار االستثماري: 3-3-5
تشير القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ إلى الميارات كالتكنكلكجيات كالتطبيقات كالممارسات 
بيدؼ الكصكؿ إلى اكتشافات مستمرة كمتكررة تفيد في تحسيف األصكؿ المعرفية، كذلؾ مف خبلؿ التحميؿ 
كالتحقيؽ في أداء األعماؿ الماضية كالحاضرة لممنظمة كمنافسييا كزبائنيا بالشكؿ الذم يدعـ اتخاذ أفضؿ 

يبيف الباحث ىنا بأنو ال يكفي مجرد تجميع البيانات عف البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة كتخزينيا . القرارات
في مخازف البيانات، بؿ ال بد مف تكفر أدكات تحميمية متقدمة ليا بيدؼ استنباط المعمكمات كالمعارؼ الكامنة 

بداخميا كنشرىا كتكزيعيا لمجيات التي تحتاجيا، كيرل الباحث بأنو كمما كانت القدرات التحميمية لنظـ 
استخبارات األعماؿ عمى مستكل متقدـ فإنيا ستتيح لمتخذم القرارات االستثمارية التنبؤ الصحيح بالمستقبؿ 
مما يقمؿ مف المخاطرة كعدـ التأكد في القرارات المتخذة، األمر الذم يخفؼ مف احتماالت فشؿ االستثمار 

  .كيساعد عمى تكفير جك مف الثقة بيف متخذم القرارات بشكؿ عاـ كاالستثمارية بشكؿ خاص
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 :خالصة الفصل
بعد استعراض المفاىيـ األساسية لبلستثمار كصناعة القرارات االستثمارية مف حيث مفيكميا، كأىميتيا، 
كاألدكات االستثمارية المتاحة أماـ شركات التأميف، باإلضافة لمداخؿ كمراحؿ صناعة القرارات، كمسؤكلية  
صناعة القرارات االستثمارية، كالعبلقة بيف مستكل نضج استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية، 

 :يخمص الباحث إلى مايمي

العنصر الحيكم كالفعاؿ لتحقيؽ عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية بكافة يمثؿ االستثمار - (1)
 .  أشكاليا، باإلضافة ألنو األداة الرئيسية لتحقيؽ أىداؼ المنظمات المرحمية كاإلستراتيجية

تتنكع أدكات االستثمار في شركات التأميف بيف األدكات القصيرة كالطكيمة األجؿ كبيف األدكات - (2)
 .المالية كالحقيقية

 .التنكيع، الضماف، السيكلة، الربحية: المبادئ الرئيسية لبلستثمار في شركات التأميف ىي- (3)

 .قرار االستثمار الناجح ىك الخطكة األكلى لمنجاح في عالـ اإلعماؿ- (4)

 .في صعكبة الرجكع عنو دكف تحقيؽ خسائر كبيرةتبرز أىمية قرار االستثمار بشكؿ أساسي - (5)

تعتبر البيانات كالمعمكمات الكافية العمكد األساسي التخاذ قرارات استثمار ناجحة كتتصؼ بالجكدة - (6)
 .العالية

يتـ الحكـ عمى جكدة القرارات بناءن عمى مدخميف، المدخؿ األكؿ تقييـ القرارات في ضكء النتائج (- 7)
المترتبة عمييا، أما المدخؿ الثاني لتقييـ القرارات فيتضمف تحديد أفضؿ قرار اتخذ في ضكء 

  .الظركؼ التي تكافرت عند صنع القرار

 المدخؿ التقميدم ،المدخؿ الكمي، المدخؿ الشمكلي أك النظامي: مداخؿ صناعة القرار ثبلثة كىي- (8)
 .الكصفي

 .تعتبر دراسات الجدكل االقتصادية أداة فعالة التخاذ أفضؿ القرارات االستثمارية- (9)

يجابية بيف مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ - (10) يبلحظ نظريان بأف ىناؾ عبلقة كاضحة كا 
 .كصناعة القرارات االستثمارية، كىذه العبلقة تحتاج إلى إثبات مف الناحية العممية
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 الفصل الرابع
 الدراسة العممية
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 :مقدمة
عرضان مكجزان لمفيكـ شركات التأميف باإلضافة لشركات التأميف السكرية،  ىذا الفصؿ  الباحث فييتناكؿ

كعرضان لمنتائج مف المجمعة تحميبلن تفصيميان لمبيانات كتحديد مجتمع كعينة الدراسة، كأداة جمع البيانات، ك
، التي أجريت عمى عينة الدراسة كتحميؿ كمناقشة النتائج (الكصفية كاالستنتاجية) خبلؿ المعالجات اإلحصائية

مستكل نضج نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات  كاختبار الفركض الخاصة بإيضاح العبلقة بيف
. االستثمارية في شركات التأميف السكرية

 :مفيوم شركات التأمين: 4-1
 :يتناكؿ الباحث أكالن مفيكـ التأميف قبؿ التطرؽ لمفيكـ شركات التأميف، لمتأميف تعريفات متعددة منيا

التأميف في المغة مصدر أمَّف يؤمَّف مأخكذة مف االطمئناف الذم ىك ضد الخكؼ كمف األمانة التي ىي ضد - 
 .(مختار الصحاح)الخيانة، يقاؿ أمَّنوي تأمينان كائتمنو كاستأمنو 

ىك عقد يمـز المؤىمِّف بتعكيض المؤىمَّف لو نتيجة األخطار التي تقع لو مقابؿ دفع ىذا األخير مبالغ التأميف - 
 .دكرية تسمى األقساط

خر في آأيضان بأنَّوي عقد يمتـز المؤمِّف بمقتضاه أف يؤدم لممؤمَّف لىوي إيراد أك أم تعكيض مالي التَّأميف عيرِّؼى - 
أية دفعة مالية أخرل يؤدييا  حالة كقكع الحادث أك تحقؽ الخطر المبيف في العقد، كذلؾ مقابؿ قسط أك

. المؤمف لو لممؤمف
تفضيؿ تحمؿ خسارة مالية قميمة مؤكدة عمى تحمؿ خسارة مالية كبيرة : عند االقتصادييف عيرِّؼ التأميف بأنو- 

 .محتممة، أم تفضيؿ حالة التأكد عمى حالة عدـ التأكد
 : عند الحديث عف التأميف ال بد أف نبيف مفيـك إعادة التأميف

بالتأميف لدل شركة تأميف أخرل، أك شركات تسمى  (المؤىمٍّف المباشر)ىك قياـ شركة التأميف : إعادة التأميف- 
فإعادة التأميف ىك تأميف جديد بيف . بشركات إعادة التأميف مما قد يمحقيا مف تعكيضات تمتـز بسدادىا

 .المؤىمٍّف المباشر كمعيد التأميف
 :أما شركات التأميف فتعرؼ بأنيا

مؤسسات مالية تقدـ بكالص التأميف لؤلشخاص العادييف أك االعتبارييف، كيتعمؽ عمميا بضماف التعكيض - 
لؤلشخاص أك لممنظمات الذيف يتعرضكف لخسائر مادية أك خسائر باألركاح كنتيجة ألحداث مختمفة كالمكت 

 .     أك الحريؽ أك الحكادث الطارئة
المالية التي تمارس دكر مزدكج فيي مؤسسة تقدـ الخدمة التأمينية لمف يطمبيا، كما  مؤسساتاؿىي نكع مف - 

 في مقابؿ عائد يشارككف فيو، كذلؾ استثمارىاأنيا مالية أم تحصؿ عمى األمكاؿ مف المؤمف ليـ، لتعيد 
. بطريؽ مباشر أك غير مباشر إذف فيي مؤسسات تأمينية ذات سمة مزدكجة، مالية كتأمينية
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 كسيمة لتككيف رؤكس األمكاؿ ألم دكلة فيي  الكطنياالقتصاد في  حيكم كىاـشركات التأميف دكرتمعب 
يحقؽ األماف لممؤمف ليـ بما يسيـ في تمكيؿ المشاريع كتشجيع االستثمارات، باإلضافة إلى ذلؾ فإف التأميف 

، كيصبح بذلؾ أداة لزيادة اإلنتاج في المجتمع فيك يؤدم إلى المحافظة االقتصاد في ازدىاراكيحقؽ أيضا 
. عمى عناصر اإلنتاج خاصة اليد العاممة كرؤكس األمكاؿ

 :التأمين بالجميورية العربية السورية: 4/1/1
 بمكجب قانكف التأميـ رقـ (7/8/1952)تاريخ / 226/تأسست شركة الضماف السكرية بمكجب المرسـك 

 أعطيت شركة الضماف السكرية حؽ ممارسة جميع أنكاع التأميف حصران في أراضي 1961لعاـ / 117/
، تـ تسمية الشركة بالمؤسسة (4/8/1977)تاريخ / 1650/بمكجب المرسـك رقـ ك ،ةالعربية السكرمالجميكرية 

  .العامة السكرية لمتأميف
كاف التأميف في البداية حكران عمى القطاع الحككمي، ككانت المؤسسة العامة السكرية لمتأميف تقكـ بكافة 

 /43/ميمات كأعماؿ التأميف عمى أراضي الجميكرية العربية السكرية إلى حيف صدكر المرسكـ التشريعي رقـ 
عادة التأميف كفقط لمشركط كالتعميمات 2005لعاـ  ، كالذم أتاح دخكؿ القطاع الخاص إلى مجاؿ التأميف كا 

: الثانية مف ىذا المرسكـالمادة التنفيذية الكاردة بالمرسـك حيث كرد ب
(:  2)المادة 

عادة التأميف التي تمارس داخؿ (-أ)  تطبؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي عمى جميع أنشطة التأميف كا 
   : الجميكرية العربية السكرية، كيغطي أنكاع التأميف كفؽ ما يمي

   :  كتشمؿ الفركع التالية، التأمينات العامة:أوالً 
   . تأميف الحكادث كالمسؤكليات(- 1)
   . تأميف السيارات كالمسؤكليات المتعمقة بيا( 2)
   . تأميف الممتمكات كالمسؤكليات المتعمقة بيا(- 3)
   . التأمينات البحرية كالمسؤكليات المتعمقة بيا(- 4)
   . تأمينات الطيراف كالمسؤكليات المتعمقة بيا(- 5)
   . تأمينات أخطار الطاقة كالمسؤكليات المتعمقة بيا(- 6)
   . التأميف اليندسي كالمسؤكليات المتعمقة بو(- 7)

   .  التأمينات الصحية:ثانياً 
   .  تأمينات الحياة كاالدخار كتككيف رؤكس األمكاؿ:ثالثاً 
   .  التأمينات الزراعية:رابعاً 
مف / أ/ تصدر الييئة تفصيبلن بفركع التأميف التي تقع في مجاؿ كؿ نكع مف األنكاع المذككرة في الفقرة (-ب)

   . ىذه المادة
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تنضكم تحت   يجكز لمييئة أف تصدر قرارات الحقة بإضافة أنكاع أخرل مف التأميف كفركعيا التي ال-(ػج)
مف ىذه المادة عندما ترل أف الحاجة كمتطمبات السكؽ تدعك / أ/أم نكع مف األنكاع المذككرة في الفقرة 

. لذلؾ
عادة تأميف مساىمة سكرية خاصة لمعمؿ في الجميكرية العربية (: 3)المادة  يسمح بإنشاء شركات تأميف كا 

 كطبقان 2004لعاـ / 68/السكرية بمكجب أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي كأحكاـ المرسكـ التشريعي رقـ 
   . لؤلنظمة التي تضعيا الييئة في ىذا المجاؿ

عادة التأميف العاممة في الجميكرية العربية السكرية بمكجب ىذا المرسكـ  أصبح عدد شركات التأميف كا 
كحتى ىذا التاريخ خمس عشرة شركة تأميف منيا اثنتاف يتبعاف لمقطاع العاـ كالباقي لمقطاع الخاص كىي 

 :مكضحة بالجدكؿ التالي
  شركات التأمين السورية(1-4 )     الجدول

 الموقع االلكتروني تصنيفيا اسم الشركة تسمسل
 syrian-insurance.com حككميةالمؤسسة العامة السكرية لمتأميف  1
 www.taminat.gov.sy حككمية المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية 2
 www.arabunionre-sy.com خاصة شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأميف  3
 www.uic.com.sy خاصةالشركة المتحدة لمتأميف  4
 info@syrian-arab.com خاصةالشركة السكرية العربية لمتاميف  5
 www.natinsurance.com خاصةالشركة الكطنية لمتأميف  6
 www.aropesyria.com خاصةآركب -الشركة السكرية الدكلية لمتأميف 7
 www.arabiasyria.com خاصةشركة التأميف العربية سكريا  8
 www.skicins.com خاصةالشركة السكرية الككيتية لمتأميف  9
 www.trustsyria.com خاصةشركة الثقة السكرية لمتأميف  10
 www.insuracesyria.com خاصةشركة المشرؽ العربي لمتأميف  11
 www.adirinsurance.com خاصةشركة أدير لمتأميف  12
 www.solidarity-sy.com خاصةشركة اإلتحاد التعاكني لمتأميف  13
 www.al-aqeelahtakaful.com خاصةشركة العقيمة لمتأميف التكافمي  14
 www.siic.sy خاصةالشركة السكرية اإلسبلمية  15

 (/http://sisc.sy)    الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى 
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 :يقدـ الباحث ىنا لمحة بسيطة عف ىذه الشركات
تعتبر أكؿ شركة تأميف تعمؿ عمى أراضي الجميكرية العربية :  المؤسسة العامة السورية لمتأمين(- 1)

تاريخ / 155/رقـ  المرسكـبمركزىا الرئيسي في مدينة دمشؽ ك السكرية كىي تتبع لمقطاع الحككمي، 
 .كترتبط بالسيد كزير المالية في مدينة حمص، (اإلدارة العامة) أصبح مركزىا الرئيسي (19/5/2002)

 :تمارس المؤسسة العامة السكرية لمتأميف نشاطيا بمكجب- 
 .2005لعاـ / 43/قانكف ىيئات التأميف رقـ - /أ/
 .2004لعاـ / 68/مرسكـ ىيئات التأميف رقـ - /ب/
. 2005لعاـ / 2/القانكف رقـ - /جػ/
مؿ المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية في الجميكرية تع:  المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية/- 2/

معتمدة المفاىيـ   كتعديبلتو1959 لعاـ 92العربية السكرية كفؽ أحكاـ قانكف التأمينات االجتماعية رقـ 
األساسية لمضماف االجتماعي كىك نظاـ تأميني إلزامي شمكلي يحدد مجالو كمكارده كمزاياه كتديره الدكلة 

– الشيخكخة )كىدفو األساسي حماية العامؿ المؤمف عميو مف بعض المخاطر  بتنسيؽ مع أطراؼ اإلنتاج
التي يتعرض ليا بحيث يكفر لو دخبلن مناسبان في حاؿ فقدانو القدرة عمى  (إصابات العمؿ – الكفاة – العجز 

باشرت المؤسسة منذ عاـ  .العمؿ كبما يحقؽ الطمأنينة كاالستقرار المادم كالمعنكم لو كألفراد أسرتو مف بعده
 . بأتمتة أعماليا مستخدمة أنظمة قكاعد المعطيات كالشبكات الكاسعة1995

 ،ىي إحدل الشركات التي انبثقت عف اتحاد الجميكريات العربية :شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين(- 3(
- سكريا)           الصادر عف رؤساء جميكريات االتحاد / 2/ بالقرار الرئاسي رقـ/1974/تأسست عاـ ك

 كمف حينيا ، مميكف دكالر أمريكي آنذاؾ3,3برأسماؿ قدره مميكف دينار ليبي أم ما يعادؿ  (ليبيا - مصر
عادة التأميف بدءان مف سكقيا المحمي  عاممة عمى استثمار ،تمارس الشركة دكرىا في خدمة صناعة التأميف كا 

مميكف  (50)يبمغ رأسماؿ الشركة الحالي . أمكاليا المتكلدة عف ىذا النشاط في مفاصؿ االقتصاد السكرم كافة
 .دكالر أمريكي

تأسست الشركة المتحدة لمتأميف بعد صدكر قرار مجمس الكزراء رقـ :  الشركة المتحدة لمتأمين(- 4)
 الككادر الفنية كاإلدارية كالتسكيقية الخاصة بالشركة  تعتبر. مميكف ليرة سكرية850 برأسماؿ كقدره 11/2006

جاىزة دائما لتمبية طمبات كاحتياجات السكؽ السكرم مف خبلؿ برامج تأميف تراعي خصكصية السكؽ السكرم 
  .في مختمؼ أنكاع كفركع التأميف

ـ ىي شركة تأميف خاصة مرخصة .ـ.الشركة السكرية العربية ش:  الشركة السورية العربية لمتامين(- 5)
 .2006 برأس ماؿ قدره مميار ليرة سكرية حيث باشرت الشركة أعماليا عاـ 43/2005في سكرية بقرار رقـ 

تسعى الشركة إلى حماية القيـ االقتصادية لممؤسسات كاألفراد في المجتمع مف اآلثار السمبية التي قد تنجـ 
عف جممة كاسعة مف األخطار مف خبلؿ تكفير التعكيض عند كقكع الخسائر عف طريؽ تزكيد المكاطف بجميع 

 باإلضافة إلى سعييا إلى معالجة الحكادث كأضرارىا بشكؿ سريع كيمبي حاجة ،أنكاع التأمينات التي يحتاجيا
إف الشركة السكرية العربية لمتأميف ممتزمة باستمرار العمؿ عمى تطكير برامجيا كمنتجاتيا التأمينية  .المؤمف
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 مف خبلؿ تقديـ أفضؿ البرامج العميؿعتقد أف النجاح مرتبط بالعبلقة الجيدة مع ت فيي العمبلء،لخدمة 
  تأميف الممتمكات تأميف السيارات: كالخدمات التي تشمؿ سمسمة كاسعة مف العقكد التأمينية مف أىميا

 . تأمينات الحكادث الشخصية كالسفر تأميف الحياة كالصحةؿ  تأمينات النؽ التأمينات اليندسية
سكرية ىي شركة تأميف خاصة تـ تأسيسيا _الشركة الكطنية لمتأميف ش ـ ـ:  الشركة الوطنية لمتأمين(- 6)

تقدـ  . مميكف ليرة سكرية850 كبرأس ماؿ قدره 2006ـ 9 بمكجب القرار رقـ ،2006في شباط مف عاـ 
 كتسعى ألف تككف شريكة حقيقية كفاعمة ،الشركة الكطنية لمتأميف مستكل عالي كمتميز مف الخدمات التأمينية

 تتطمع الشركة الكطنية لمتميز كاإلبداع كالى تعظيـ حقكؽ  .لزبائنيا إلدارة األخطار المحيطة بأعماليا
 كالكصكؿ إلى كؿ مكاطف كالبحث عف كؿ ما ىك جديد في ،مساىمييا كتقديـ خدمات متميزة لكافة زبائنيا

ىدؼ الشركة المشاركة بيف عمبلءنا ككادرنا لمكصكؿ إلى خدمة المجتمع المحمي ليككف شعارنا ، كعالـ التأميف
 ".معا لمستقبؿ آمف"
آركب )إف أبرز المساىميف في الشركة السكرية الدكلية :  آروب-الشركة السورية الدولية لمتأمين(- 7)

بنؾ سكرية كالميجر كقد حصمت عمى ترخيص – بنؾ لبناف كالميجر – ؿ .ـ.شركة آركب لبناف ش: (سكرية
 :ما يميز شركة آركب  .15/2006مجمس الكزراء رقـ 

 . مميار ليرة سكرية مدفكعة بالكامؿ1 رأسماؿ الشركة -
الثقة التي حازت عمييا الشركة مف معيدم التاميف العالمييف حيث تـ إبراـ عدة اتفاقيات إعادة تأميف لحماية - 

األلمانية  (Munich Re)محفظة التأميف بشكؿ محكـ كمدركس مع معيدم التأميف أمثاؿ شركة ميكنخ رم 
االسبانية كجميع الشركات المذككرة مف  (Mapfre Re)الفرنسية كشركة مافرم رم  (SCOR)كسككر 

 .الشركات العالمية التي تتمتع بتصنيؼ عاؿ كخبرة تأمينية كبيرة
 حازت الشركة عمى مكافقة ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف ببيع بعض المنتجات التأمينية ضمف فركع بنؾ -

سكرية كالميجر في كافة فركعو كىي تجربة جديدة في السكؽ السكرية كتكفر الفرصة لتمبية احتياجات الزبائف 
 .بشؾ أكسع كأكمؿ

كيتـ تدريب ىذه الككادر بشكؿ ،  تمتمؾ الشركة فريؽ عمؿ ككادر مدرب كمؤىؿ كأصحاب خبرات سابقة-
مستمر عمى كافة األمكر الفنية الخاصة بالتأميف إضافة إلى برامج تدريبية أخرل في مجاؿ التنمية البشرية 

 .بشكؿ عاـ
 الخدمات التأمينية التي تقدميا الشركة تتميز بتنكعيا كشمكليتيا فيي تشمؿ باإلضافة إلى ما كرد سابقا كبل -

تاميف ،  التأميف اليندسي كتأميف أعماؿ المقاكليف،مف تأميف السيارات بنكعيو اإللزامي كجميع األخطار
تاميف الشحف البرم ،  تأميف األمكاؿ بأنكاعو،(الحريؽ كالسرقة كالمسؤكلية المدنية اتجاه الغير)الممتمكات 

 تأميف الحكادث الشخصية لمختمؼ أنكاع الميف ، التأميف الصحي لؤلفراد كالمجمكعات،كالبحرم كالجكم
.  كغيرىا،تأميف أخطاء المينة،  تأميف السفر،كاألعماؿ

عادة التأميف تـ   :شركة التأمين العربية سوريا(- 8) تعتبر شركة التاميف العربية مف ركاد صناعة التأميف كا 
سكرية ىك أف تصبح الشركة _ إف ىدؼ شركة التأميف العربية. 53/2006تأسيس الشركة بمكجب القرار رقـ  
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 كتقـك الشركة حاليا بإدارة أعماليا مف دمشؽ كتسعى في القريب العاجؿ ،الرائدة في صناعة التأميف في سكرية
إلى افتتاح فركع في عدة مدف سكرية كبرل كسكؼ تسعى لترسيخ مفيـك إدارة المخاطر معززة بذلؾ برامجيا 

سكرية مجاال _تقدـ شركة التأميف العربية .التأمينية لتصبح مستشارة في إدارة المخاطر لجميع عمبلئيا الكراـ
تأميف بحرم، تأميف حكض السفف،تأميف النقؿ البرم كالبحرم، تأميف أخطار الحريؽ، "كاسعا مف البرامج 

تأميف األخطار العامة، تأميف إصابات العماؿ، الحكادث الشخصية، أخطار المقاكليف، تأميف المسؤكلية 
المدنية اتجاه الطرؼ الثالث، تأميف السيارات، التأميف عمى الحياة، التأميف الصحي، تأميف أخطار السفر، 

".   تأميف تمديد ضماف السيارات، تأميف ضد أخطار المينة، كغيرىا
.  مميكف ليرة سكرية850 برأس ماؿ إجمالي كقدره  تأسست:م.م.الشركة السورية الكويتية لمتأمين ش(- 9)

 كقد حصمت الشركة عمى رخصة مزاكلة مينة بحسب القرار 2006 / 13تـ الترخيص ليا بمكجب القرار رقـ 
تيدؼ الشركة السكرية .  الصادر عف ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف10/10/2006 بتاريخ 44/100رقـ 

 كتسعى أف تكفر لزبائنيا أفضؿ ،الككيتية لمتأميف إلى تكفير أىـ المنتجات كالخدمات التأمينية لمسكؽ السكرم
تقـك  .الخدمات الممكنة كذلؾ مف خبلؿ مركزىا الرئيسي في دمشؽ كفركعيا المنتشرة في المحافظات السكرية
( GIC)الشركة السكرية الككيتية لمتأميف عمى خبرة تأمينية عريقة، معتمدة في ذلؾ عمى شركة الخميج لمتأميف  

. المؤسس ك الشريؾ الرئيسي لمشركة
ـ في سكرية في عاـ .ـ.ش_ تأسست شركة الثقة السكرية لمتأميف : شركة الثقة السورية لمتأمين(- 10)

كبيذا تككف كاحدة مف ،  مميكف ليرة سكرية850ـ برأسماؿ مقداره 28 بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ 2006
 شركة  .أكائؿ الشركات التي حصمت عمى الترخيص لمعمؿ في قطاع التأميف في الجميكرية العربية السكرية

عادة التأميف في المنطقة ، الثقة السكرية ىي تضافر ثبلث مف أكثر الشركات المرمكقة في صناعة التأميف كا 
ىدؼ الشركة ىك السعي الدائـ لتحقيؽ رضا عمبلئيا مف خبلؿ االستثمار في المكارد البشرية كتسخير آخر ك

ما تكصمت إليو التكنكلكجيا باإلضافة إلى تغطية إعادة التأميف الممتازة كاالستفادة مف الخبرة الطكيمة كاالمتداد 
الجغرافي الكاسع كاالرتقاء بمعايير عمميا لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ التأمينية كالمساىمة في التطكير 

. االقتصادم
شركة المشرؽ العربي لمتأميف ىي شركة مساىمة  مغفمة سكرية   :شركة المشرق العربي لمتأمين(- 11)

يساىـ  .26/2006 مميكف ليرة سكرية كحصمت عمى ترخيص رئاسة مجمس الكزراء رقـ 850برأسماؿ قدره 
سكرية نخبة مف الشركات كرجاؿ األعماؿ العرب كالسكرييف كفي مقدمتيـ -في شركة المشرؽ العربي لمتأميف

اإلمارات العربية المتحدة كمجمكعة النحاس مف –مجمكعة الفطيـ اإلماراتية، شركة المشرؽ العربي لمتأميف 
البحرم كالبرم ) كتكتتب الشركة في جميع فركع التأميف كالتأميف عمى السيارات كالممتمكات كالنقؿ ،سكرية
صابات العمؿ باإلضافة إلى التأميف الصحي كالتأميف عمى  (كالجكم كاألمكاؿ كاليندسي كالحكادث الشخصية كا 
سكرية اتفاقيات إعادة تأميف مع كبار معيدم التأميف إلعادة -كقعت شركة المشرؽ العربي لمتأميف. الحياة
. التأميف
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سكرية بمكجب رخصة المزاكلة رقـ "- أدير"تـ إنشاء شركة أدكنيس لمتأميف  :شركة أدير لمتأمين(- 12)
 برأسماؿ كقدره مميار كمائتاف كخمسكف مميكف ليرة سكرية غاية الشركة ممارسة 2008 عاـ 140/100

 :التأميف كفؽ األنكاع المرخص ليا بممارستيا
 .حكادث، مسؤكليات، ممتمكات، سيارات، تأميف بحرم، طيراف، الطاقة، اليندسي: التأمينات العامة- 
 .التأمينات الصحية- 
 . كتككيف رؤكس األمكاؿكاالدخارتأمينات الحياة - 
أسست شركة اإلتحاد التعاكني لمتأميف برأسماؿ مقداره مميار ليرة   :شركة اإلتحاد التعاوني لمتأمين- (13)

شركة اإلتحاد التعاكني لمتأميف تقدـ خدمات  .2008 / 52سكرية بمكجب قرار رئاسة مجمس الكزراء رقـ 
تتعاكف  . كلتخدـ المؤسسات كاألفراد في منطقتيـ الجغرافيةكاالحتياجات كافة الظركؼ لتبلءـتأمينية متنكعة 
يجمع فريقيا .  التعاكني مع مجمكعة ضخمة مف الشركات المعركفة في مجاؿ إعادة التأميفد شركة اإلتحا

كما كتعتبر شركة اإلتحاد التعاكني لمتأميف تعتبر ، اإلدارم نخبة مف أىـ التقنييف كالخبراء في مجاؿ التأميف
 يتيح ليا الكصكؿ إلى األفراد االيكـ مف أكثر الشركات خبرة ك احترافان في إطار تدريب مستشارم التأميف، مـ

كالمؤسسات السكرية بشكؿ يؤمف عبلقة شخصية كحفاكة تتناسب مع عادات كتقاليد المجتمع السكرم مف جية 
 . كتكاكب تطكر اقتصاده مف جية أخرل

شركة العقيمة لمتأميف التكافمي أكؿ كأكبر شركة تأميف في سكرية   :شركة العقيمة لمتأمين التكافمي(- 14)
غايتيا ممارسة نشاط التأميف التكافمي كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السمحة، منحت الشركة رخصة مزاكلة 

إف ميمة الشركة تقديـ الخدمات كالمنتجات التأمينية  . مميار ليرة سكرية2 برأسماؿ كقدره 28/2008رقـ 
التكافمية المبتكرة كالمطكرة كذات الجكدة كالمتفقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء لمعمبلء سكاء لؤلفراد 

تأسست  .كلممؤسسات كالشركات لتمبي احتياجاتيـ كتتجاكز تكقعاتيـ كتتكاكب مع الصناعة التأمينية الحديثة
الشركة عمى يد كككبة مف المؤسسات كرجاؿ األعماؿ إيمانا منيـ بمستقبؿ االقتصاد السكرم كثقتيـ بالرغبة 

إف شعار  .الكبيرة مف المجتمع السكرم بالحصكؿ عمى خدمات تأمينية تكافمية تتكافؽ كأحكاـ الشريعة الغراء
الشركة ىك االبتكار كالريادة كسيككف ىذا الشعار نصب أعيف فريؽ العمؿ لتحقيؽ غايات الشركة في خدمة 

. المجتمع كتحقيؽ األماف المادم كالنفسي لجميكر عمبلء الشركة
برأس ماؿ قدره مميار ليرة  (مغمقة )ىي شركة سكرية مساىمة مغفمة    :الشركة السورية اإلسالمية(- 15)

ـ ك بتاريخ / 135/سكرية أسست بمكجب قرار الترخيص الصادر عف رئاسة مجمس الكزراء رقـ 
 ك المرسكـ التشريعي رقـ 2004 لعاـ 68 كعمى أف تخضع ألحكاـ المرسكـ التشريعي رقـ 27/12/2007
/ 146/ ك التعميمات التي تصدرىا ىيئة اإلشراؼ عمى التأميف ك أحكاـ قانكف التجارة رقـ 2005 لعاـ 43
ممارسة نشاطات ك أعماؿ التأمينات العامة ك الشخصية كفؽ األنكاع : أىدافيا . ك تعديبلتو 1949لعاـ 

 .بأساليب كطرؽ ال تتعارض مع أحكاـ ك قكاعد الشريعة اإلسبلمية  المرخص ليا بممارستيا
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 :مجتمع وعينة البحث: 4-2
 كنظران لكبر حجـ المجتمع المدركس  مف كافة شركات التأميف السكرية،(N)مجتمع البحث يتككف 

كلمحددات الكقت أيضان، قاـ الباحث بإتباع أسمكب العينات في جمع البيانات عف كؿ شركة مف الشركات 
ـٌ إرساؿ االستبياف الكتركنيان )كأسمكب الحصر الشامؿ لشركات التأميف كافةن السابقة الذكر   .(بعض الشركات ت

 تتمثؿ بكبار المديريف العامميف في شركات التأميف السكرية باإلضافة فكحدة المعاينة :لعينة البحثأما بالنسبة 
إلى المكظفيف المسؤكليف عف البيانات كالمعمكمات سكاء كانكا مدراء أـ مكظفيف مف مستكيات اإلدارة الكسطى 

 كاعتمد الباحث عمى أسمكب المعاينة الميسرة  بيف مكظفي ،كالتنفيذية، باإلضافة لمتخذم القرارات االستثمارية
يبيف الجدكؿ التالي حجـ . الشركة الكاحدة نظران لصعكبة الكصكؿ إلى بعض الشركات نتيجة لؤلحداث الراىنة

 :تالعينة الذم تـٌ سحبو مف كؿ شركة تأميف كعدد االستبيانا
 :حجم العينة الذي تّم سحبة من كل شركة تأمين واالستبيانات الموزعة ونسبة االستجابة (2-4)جدول      

سل
سم
ت

 

عدد  اسم الشركة
 العاممين

عدد 
 تاالستبيانا
 الموزعة

عدد 
االستبيانات 
 المقبولة

نسبة 
 االستجابة

 %94.2 33 35 837المؤسسة العامة السكرية لمتأميف  1

2 
المؤسسة العامة لمتأمينات 

 االجتماعية
1124 52 48 92.3% 

 %80 8 10 87شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأميف  3

 %80 16 20 280الشركة المتحدة لمتأميف  4

 %80 12 15 218الشركة السكرية العربية لمتاميف  5

 %76.67 23 30 357الشركة الكطنية لمتأميف  6

7 
-الشركة السكرية الدكلية لمتأميف

آركب 
178 15 12 80% 

 %70 7 10 232شركة التأميف العربية سكريا  8

 %100 12 12 120الشركة السكرية الككيتية لمتأميف  9

 %71.4 5 7 195شركة الثقة السكرية لمتأميف  10

 %88.89 16 18 97شركة المشرؽ العربي لمتأميف  11

 %87.5 7 8 63شركة أدير لمتأميف  12

 %100 6 6 77شركة اإلتحاد التعاكني لمتأميف  13

 %100 5 5 43شركة العقيمة لمتأميف التكافمي  14

 %70 7 10 80الشركة السكرية اإلسبلمية  15

 %85.77 217 253 3988 اإلجمالي

 (/http://sisc.sy )المصدر من إعداد الباحث باالعتماد عمى 
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مف إجمالي  (%85.77)، أم بنسبة استبانو( 217)فيما يتعمؽ بحجـ العينة النيائية القابمة لمتحميؿ فقد بمغ 
 التالفة كغير المبلئمة لعدـ اإلجابة عمييا بصكرة كاممة أك ت المكزعة، كذلؾ بعد استبعاد االستبياناتاالستبيانا

 .اإلجابة عمى بعض األسئمة أكثر مف مرة أك كضع نفس اإلجابة عمى األسئمة كافةن 
 :أدوات جمـع البيانـات – 4-3

تـ جمع البيانات باستخداـ االستقصاء المباشر، خبلؿ مدة استغرقت حكالي الشيريف امتدت تقريبان مف 
، مف خبلؿ استبانو ( ـ2013)كحتى بداية شير كانكف األكؿ مف عاـ  ( ـ2013)بداية شير تشريف األكؿ 

مصممة خصيصان لتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ كدكرىا في صناعة القرارات االستثمارية، تحتكم 
عمى مجمكعة مف األسئمة، ككزعت بشكؿ شخصي عمى العينة المنتقاة بالنسبة لمشركات التي تمكف الباحث 
مف الكصكؿ إلييا، كاتبع الباحث ثنائية االستبياف كالمقابمة ألف ىذه الطريقة بتكاصؿ شخصي مع أفراد العينة 
كتسمح لو بتكضيح أم غمكض يعترم المستجيب عند اإلجابة، كما كتتميز بدقة المعمكمات المأخكذة، كلكف 

 .يؤخذ عمييا أنيا تتطمب جيدان كبيران لجمع المعمكمات

 :وصف أداة الدراسة: 4-4
 :استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات، كتككنت مف األقساـ اآلتية

 :كيتناكؿ استخبارات األعماؿ كمستكل نضجيا، كيتألؼ مف المحاكر اآلتية: القسم األول
 .أسئمة / 5/ أسئمة عامة عف استخبارات األعماؿ كيتألؼ مف : المحكر األكؿ
 .أسئمة/ 8/جكدة المعمكمات كيتألؼ مف : المحكر الثاني
 .أسئمة/ 7/إدارة البيانات الرئيسية كيتألؼ مف : المحكر الثالث
 .أسئمة/ 8/ىندسة تخزيف البيانات كيتألؼ مف : المحكر الرابع
 :كيتناكؿ صناعة القرارات االستثمارية كىك المتغير التابع، كيتألؼ مف المحاكر اآلتية: القسم الثالث

 .أسئمة/ 6/ صناعة القرار االستثمارم كيتألؼ مف مسؤكلية- 
 . أسئمة/ 8/جكدة القرار االستثمارم كيتألؼ مف - 

 ,.Tan et al)كضعيا باالعتماد عمى النمكذج المطكر مف قبؿ سؤاالن، تـ  (60)بمغ عدد أسئمة االستبانة 

.  الخاص بتقييـ نضج استخبارات األعماؿ كتـ تطكيرىا كتكييفيا مع كاقع شركات التأميف كبيئة البحث(2011
 ,Keren, & Bruin) عمى أبحاث عممية مثؿدأما األسئمة الخاصة بالقرارات االستثمارية تـٌ كضعيا باالعتما

، كمف ثـ تمت صياغة االستبانة بالشكؿ النيائي بعد القياـ باختبارات الصدؽ كالثبات، كقد كانت (2003
 :إجابات كؿ بند مف محاكر االستبانة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي كاآلتي

 .مقياس ليكرت الخماسي (3-4)               جدول 
 غير موافق مطمقاً  غير موافق محايد موافق موافق تماماً  التصنيف
 1 2 3 4 5 الوزن

                الجدول من إعداد الباحث
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 :صدق وثبات االستبانة – 4-5
 :قاـ الباحث بتقييـ االستبانة قبؿ تكزيعيا عمى عينة الدراسة كذلؾ لمتأكد مف صدقيا كثباتيا كاآلتي

 :قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بثبلث طرؽ :صدق االستبانة: 4/5/1
 :صالحية المحتوى: 1.1.5.4

عرض الباحث االستبانة عمى عدد مف المحكميف ذكك خبرة، كاستنادان إلى المبلحظات كالتكجييات التي 
ـٌ إعادة  أبداىا المحكمكف، قاـ الباحث بإجراء التعديبلت البلزمة التي اتفؽ عمييا رأم المحكميف، حيث ت

صياغة كبناء بعض الفقرات، كحذؼ بعضيا اآلخر، كنظران ألف صبلحية المحتكل ال تعتبر كافية لمحكـ عمى 
صبلحية المفيـك العاـ لبلستبانة، قاـ الباحث بإجراء اختبارات أخرل لتعزيز صبلحية المفيـك كىي صدؽ 

 .االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة  باإلضافة إلى الصدؽ البنائي

 :صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: 2.1.5.4
مكظفان  (15)قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتكزيعيا عمى عينة استطبلعية مككنة مف 

كذلؾ لحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحاكر كالدرجة الكمية لممحكر، كتستخدـ ىذه 
 .الطريقة لمتحقؽ مف صدؽ الفقرات لقياس األىداؼ المنشكدة لكؿ محكر

الجدكؿ اآلتي يكضح معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحاكر كالدرجة الكمية لممحكر، كالذم 
دالة عند مستكل  (0.956-0.607)المبينة كالتي تراكحت بيف  (ارتباط بيرسكف)يبيف أف معامبلت االرتباط 

 .كبذلؾ تعتبر فقرات المحاكر صادقة لمقياس (0.05)معنكية 
 . معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لممحور (4-4)جدول       

 الفقرات المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 مستوى نضج استخبارات األعمال

المحور 
أسئمة : األول

عامة عن 
استخبارات 
 األعمال

 0.00 0.923يعتبر مفيـك استخبارات األعماؿ كاضحان كمعرفان مف قبمي 

البرامج االلكتركنية   )يتـ تحديث أدكات استخبارات األعماؿ 
بشكؿ مستمر  (لجمع كتخزيف كتحميؿ البيانات

0.607 0.00 

تعتبر أدكات استخبارات األعماؿ المستخدمة حاليا في شركتنا 
أفضؿ كأحدث تكنكلكجيا متكفرة في السكؽ 

0.734 0.00 

األدكات المستخدمة حاليا تتناسب كطبيعة العمؿ، كتكفر القدرة 
البلزمة لمتشغيؿ 

0.695 0.00 

 0.00 0.610عمميات جمع البيانات عف المنافسيف كالعمبلء تتـ بطرؽ شرعية 
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كقانكنية 

 
 

المحور 
جودة : الثاني

 المعمومات
 
 

 

 0.00 0.954تـٌ تطكير معايير لقياس جكدة المعمكمات  

 0.00 0.886يتـ تقييـ جكدة المعمكمات بشكؿ دائـ كمستمر 

يقدـ نظاـ استخبارات األعماؿ الحالي معمكمات خالية مف 
األخطاء 

0.873 0.00 

 0.00 0.877تأتي المعمكمات التي تحتاجيا بحيث يسيؿ فيميا 

المعمكمات التي يكفرىا نظاـ االستخبارات الحالي معمكمات 
حديثة  

0.740 0.00 

يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات التي يكفرىا نظاـ االستخبارات 
الحالي حيف الطمب 

0.843 0.00 

عند االستفسار عف المعمكمات فإف زمف االستجابة يككف قصير 
جدا  

0.908 0.00 

 0.00 0.888المعمكمات التي يخرجيا النظاـ كاضحة كيمكف فيميا بسيكلة  

المحور 
إدارة  :الثالث

البيانات 
الرئيسية 
 

تـ إنشاء قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات الرئيسية لممنظمة 
 (الخ...معمكمات عف المنافسيف، العمبلء، السكؽ، أداء الشركة)

0.658 0.00 

البيانات كالمعمكمات الرئيسية يتـ نشرىا داخؿ المنظمة كلمختمؼ 
األقساـ ككؿه حسب حاجتو 

0.908 0.00 

 0.00 0.891البيانات كالمعمكمات الرئيسية متاحة بشكؿ دائـ  

يتـ عرض التغيرات المحظية في البيانات الرئيسية لممنظمة 
بشكؿ مباشر 

0.669 0.00 

تقتصر البيانات كالمعمكمات الرئيسية عمى البيئة الداخمية 
لممنظمة فقط 

0.809 0.00 

 0.00 0.800يتـ جمع البيانات الرئيسية عف المنافسيف بشكؿ دائـ كمستمر  

 0.00 0.930ىناؾ قسـ مستقؿ داخؿ الشركة إلدارة البيانات الرئيسية 

المحور 
: الرابع

ىندسة 
تخزين 

يستطيع العاممكف الحصكؿ عمى إجابات عف استفساراتيـ عف 
بيئة العمؿ الداخمية فقط  

0.863 0.00 

يكجد ترابط كثيؽ بيف مخازف البيانات المختمفة داخؿ المنظمة 
كخارجيا 

0.690 0.00 

يتـ استخداـ نظاـ التقارير المحظية لبلستفسار عف المتغيرات 
الداخمية الخاصة بالمنظمة 

0.927 0.00 
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يتـ استخداـ نظاـ التقارير المحظية لبلستفسار عف المتغيرات  البيانات
الخارجية الخاصة بالمنظمة 

0.905 0.00 

أدكات تخزيف البيانات تعمؿ كآلة مستمرة في دمج جميع مخازف 
 (خارج المنظمة)كالخارجية  (داخؿ المنظمة)البيانات الداخمية 

لمحصكؿ عمى الحقيقة 
0.661 0.00 

أنظمة تخزيف البيانات الحالية قادرة عمى تكفير االستجابة 
المحظية لطمبات البيانات التاريخية في أم كقت 

0.805 0.00 

كجكد قدرة معالجة سريعة لمبيانات كتحكيميا إلى معمكمات مف 
حيث أرشفتيا كتحميميا كجعميا متاحة لبلستخداـ عند الطمب 

عمى الفكر 
0.761 0.00 

 0.00 0.901يتـ حفظ البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف كسرم 

المحور 
: الخامس
القدرة 
 التحميمية

يقدـ نظاـ االستخبارات الحالي تحميؿ مفصؿ لمبيئة الخارجية 

لممنظمة لخدمة اإلدارة العميا فقط  
0.949 0.00 

يتـ تقديـ تحميؿ داخمي كامؿ لنقاط القكة كالضعؼ بالمنظمة 
لكافة المستكيات اإلدارية بشكؿ دكرم 

0.888 0.00 

 0.00 0.897يتـ تحميؿ العمبلء لمعرفة رغباتيـ كتطمعاتيـ 

يكجد نظاـ تحميؿ تفاعمي آلراء كرغبات الزبائف عبر شبكات 
التكاصؿ االجتماعي كالفيسبكؾ كالتكيتر 

0.861 0.00 

 0.00 0.766يتـ تحميؿ المنافسكف كخططيـ كاستراتيجياتيـ 

يتـ تحميؿ مكاقع المنافسيف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي 
بشكؿ دائـ كمستمر 

0.863 0.00 

 0.00 0.886ىناؾ تكامؿ حقيقي بيف تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممنظمة 

 صناعة القرار االستثماري

ور المح
أسئمة : األول

عامة عن  
صناعة القرار 

 ودوره فً نظام استخبارات األعمال الحالً ألهداف متفهم أنت
 صناعة القرار االستثماري

0.607 .016 

ٌتم االعتماد بشكل كبٌر على أدوات االستثمار قصٌرة األجل 
 (الخ...األوراق التجارٌة، أذون الخزٌنة، شهادات اإلٌداع، )

0.695 .004 

ٌتم االعتماد بشكل كبٌر على أدوات االستثمار طوٌلة األجل 
  (...األسهم، السندات، العقارات)

0.610 .016 

 0.00 0.923  االستثمار متنوع بٌن االستثمار طوٌل وقصٌر األجل
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 016. 0.607  السكريةتقتصر االستثمارات على الحدود المكانٌة للدولة االستثماري

العقارات ) االستثمار متنوع بٌن االستثمارات الحقٌقٌة
  (األسهم والسندات والمشتقات)  والمالٌة(واألراضً واألدوات

0.734 .002 

ور المح
: الثاني

مسؤولية 
صناعة القرار 
 االستثماري

يتـ إجراء المناقشات كاالستشارات بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية قبؿ 
اتخاذ القرار االستثمارم 

0.607 .016 

ىي المسؤكلة فقط عف اتخاذ القرارات  (مجمس اإلدارة)اإلدارة العميا 
االستثمارية 

0.695 .004 

ىناؾ تفكيض لئلدارة الكسطى التخاذ بعض القرارات االستثمارية 
بحدكد مالية معينة 

0.610 .016 

ىناؾ تفكيض لئلدارة الكسطى التخاذ بعض القرارات االستثمارية 
بحدكد زمنية معينة   

0.923 0.00 

تممؾ الفركع في المحافظات صبلحية اتخاذ قرار االستثمار بحدكد 
 (زمنية أك مالية)معينو 

0.607 .016 

 002. 0.734تعتبر سمسمة صناعة القرار االستثمارم طكيمة 

تتخذ القرارات االستثمارية بعد القياـ بدراسات الجدكل التفصيمية 
لممقترحات االستثمارية 

0.803 .000 

التسكيقية، الفنية، )تفكض ميمة القياـ بدراسات الجدكل التفصيمية 
لؤلقساـ صاحبة الصبلحية  (الخ...المالية،

0.683 .005 

ور المح
جودة : الثالث

القرار 
 االستثماري

 003. 0.710يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية بالمحظة المناسبة 

 000. 0.806يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية بالسرعة المناسبة 

يتـ اتخاذ القرار االستثمارم بعد الفيـ الكامؿ لممتغيرات المحيطة ببيئة 
االستثمار 

0.902 .000 

تحظى القرارات االستثمارية المتخذة بالقبكؿ كالتأييد مف كافة 
المستكيات اإلدارية 

0.956 .000 

 003. 0.710يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية بعد التقييـ الكامؿ لكافة البدائؿ المتاحة 

يتـ اتخاذ القرار االستثمارم بناءن عمى معمكمات تتصؼ بالجكدة 
 العالية

0.806 .000 

 000. 0.902  تساىـ القرارات االستثمارية المتخذة في تعظيـ القيمة السكقية لمشركة

 000. 0.956تتفؽ القرارات االستثمارية المتخذة مع األىداؼ اإلستراتيجية لممنظمة 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :    المصدر
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 :الصدق البنائي: 3.1.5.4
مكظفان  (15)قاـ الباحث بحساب الصدؽ البنائي لبلستبانة بتكزيعيا عمى عينة استطبلعية مككنة مف 

كذلؾ لحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر المتغير المستقؿ كالتابع كالدرجة الكمية لكؿ منيما، 
 .كتستخدـ ىذه الطريقة لمتحقؽ مف صدؽ المحاكر لقياس المتغير المراد قياسو

كالدرجة  (تابع كمستقؿ)كالجدكليف اآلتييف يكضحاف معامبلت االرتباط بيف كؿ محكر مف محاكر كؿ متغير 
 .الكمية لممتغير

 .معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير المستقل والدرجة الكمية لو (5-4)    جدول 
معامالت االرتباط بين كل محور من محاور 

ىندسة تخزين  جودة المعمومات المتغير المستقل والدرجة الكمية لو
 البيانات

إدارة البيانات 
 القدرة التحميمية الرئيسية

المقياس الكمي 
لعناصر استخبارات 

 األعمال

 789. 842. 852. 786. معامل ارتباط بيرسون
 000. 000. 000. 001. مستوى األىمية
 15 15 15 15 عدد المفردات

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :    المصدر

 ، كالذم يبيف معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير المستقل والدرجة الكمية لويكضح الجدكؿ السابؽ 
كبذلؾ  (0.05)دالة عند مستكل معنكية  (0.852-0.786)أف معامبلت االرتباط المبينة كالتي تراكحت بيف 
 .تعتبر كافة محاكر المتغير المستقؿ صادقة لقياسو

 .معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير التابع والدرجة الكمية لو (6-4)                   جدول 

معامالت االرتباط بين كل محور من محاور 
 المتغير التابع والدرجة الكمية لو

مسؤولية صناعة 
 القرار

 جودة القرار

المقياس الكمي 
لعناصر صناعة 

القرارات 
 االستثمارية

معامل ارتباط 
 بيرسون

.604 .730 

 002. 017. مستوى األىمية
 15 15 عدد المفردات

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :                المصدر

 ، كالذم يبيف معامالت االرتباط بين كل محور من محاور المتغير التابع والدرجة الكمية لويكضح الجدكؿ السابؽ 
كبذلؾ  (0.05)دالة عند مستكل معنكية  (0.730-0.604)أف معامبلت االرتباط المبينة كالتي تراكحت بيف 
 .تعتبر كافة محاكر المتغير التابع صادقة لقياسو
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 :ثبات االستبانة: 4/5/2
اعتمد الباحث في استخراج الثبات بداللة االتساؽ الداخمي، حيث قاـ بإجراء خطكات الثبات عمى العينة 
االستطبلعية نفسيا باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة، الذم يقيس نسبة تبايف اإلجابات 
كمدل الثبات كالترابط الداخمي ألسئمة االستبانة، بحيث تككف مع بعضيا البعض مجمكعة كاحدة مما يساعد 

 لردكد المستجيبيف تجاه أسئمة االستبانة، كعادة تتراكح قيمة معامؿ ألفا ةعمى مقدرتيا في إعطاء نتائج متكافؽ
ككمما اقتربت مف الكاحد كمما عكس قكة التماسؾ الداخمي لممقياس، كقد تـ إيجاد الثبات  (1-0)كركنباخ بيف 

 :بداللة االتساؽ الداخمي لمحاكر المتغيريف التابع كالمستقؿ كما ىك مكضح فيمايمي
 االتساق الداخمي لمحاور المتغير المستقل استخبارات األعمال (7-4)       جدول               

 معامل ألفا كرونباخ عنوان المحور

 0.605 جودة المعمومات

 0.643 إدارة البيانات الرئيسية

 0.690 ىندسة تخزين البيانات

 0.599 القدرة التحميمية

 0.819 الدرجة الكمية لمثبات

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :         المصدر         

 صناعة القرارات االستثماريةاالتساق الداخمي لمحاور المتغير التابع  (8-4)                   جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عنوان المحور

 0.7214 مسؤولية صناعة القرار االستثماري

 0.8230 جودة القرار االستثماري

 0.7073 الدرجة الكمية لمثبات

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :                المصدر

يبلحظ الباحث مف الجدكليف السابقيف أف قيـ معامؿ الثبات الكمية لممتغيريف المستقؿ كالتابع ىي قيـ 
في العمـك %( 60)مكجبة، كأف قيمتيا اختمفت مف متغير إلى آخر، باإلضافة إلى أنيا تفكؽ القيمة المقبكلة 

بالتالي فإف محاكر االستبانة أعطت مؤشرات جيدة كمطمئنة يمكف الكثكؽ بيا، بالتالي اعتبارىا االجتماعية، 
 .قابمة لمتحميؿ كمف ىنا يمكف القكؿ بأف اإلجابات تتميز بالصدؽ كالثبات
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 :المعالجات اإلحصائية- 4-6
 : (Descriptive Statistics)اإلحصاءات الوصفية: 4/6/1

يتناكؿ الباحث في ىذه الفقرة كصفان لمتغيرات الدراسة كذلؾ مف خبلؿ االستبيانات المكزعة كالصالحة 
 :، كالنتائج كمايمي(%85.77)بنسبة استجابة بمغت  (217)لمتحميؿ كالتي بمغ عددىا 

 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة العامة حول استخبارات األعمال- (1)
 :يبيف الجدكؿ اآلتي اإلحصاءات الكصفية الخاصة باألسئمة العامة حكؿ استخبارات األعماؿ

 اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة العامة حول استخبارات األعمال (9-4)    جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q4 
يعتبر مفيـك استخبارات األعماؿ 

 كاضحان كمعرفان مف قبمي

 34.6 75 غير موافق عمى اإلطالق

1.9493 .057030 

 39.2 85 غير موافق

 23.0 50 محايد

 3.2 7 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q5 

يتـ تحديث أدكات استخبارات 
البرامج االلكتركنية  )األعماؿ 

 (لجمع كتخزيف كتحميؿ البيانات
 بشكؿ مستمر

 38.7 84 غير موافق عمى اإلطالق

1.8433 .052800 

 38.7 84 غير موافق

 22.1 48 محايد

 5. 1 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q6 

 األعماؿ استخبارات أدكات تعتبر
 شركتنا في حاليا المستخدمة

 متكفرة تكنكلكجيا كأحدث أفضؿ
 السكؽ في

 47.5 103 غير موافق عمى اإلطالق

1.7696 .058880 

 32.3 70 غير موافق

 16.1 35 محايد

 4.1 9 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q7 

 المستخدمة حاليا األدكات
تتناسب كطبيعة العمؿ، كتكفر 

لمتشغيؿ  القدرة البلزمة

 42.9 93 غير موافق عمى اإلطالق

1.7880 .055480 

 38.7 84 غير موافق

 15.2 33 محايد

 3.2 7 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q8 

عمميات جمع البيانات عف 
تتـ بطرؽ المنافسيف كالعمبلء 

شرعية كقانكنية 

 1.8 4 غير موافق عمى اإلطالق

4.8848 .043360 

 1.4 3 غير موافق

 - - محايد

 - - موافق

 96.8 210 موافق إلى حد كبير

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
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 : تبيف اآلتيالخاصة باألسئمة العامة حكؿ استخبارات األعماؿعند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 
يعتبر مفيكـ استخبارات األعماؿ غير مفيكـ مف قبؿ أغمب العامميف في شركات التأميف السكرية، حيث - (أ)

 تمف إجمالي االستبيانا (%73.8 )السؤاؿ الرابعبمغت النسبة المئكية لعدـ المكافقة اإلجمالية عمى 
عمى ىذه  x̄مستجيب، كبمغ متكسط اإلجابات  (160)استبانو، أم ما مجمكعو  (217)المكزعة كالبالغ 

عف متكسط المجتمع  (0.057)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( أم تقابؿ عدـ المكافقة )(1.9)الفقرة 
 .المدركس

المتكفرة في  (البرامج االلكتركنية  لجمع كتخزيف كتحميؿ البيانات)تعتبر أدكات استخبارات األعماؿ - (ب)
( 1.8)شركات التأميف السكرية أدكات كتطبيقات قديمة حيث بمغ متكسط اإلجابة عمى السؤاؿ الخامس 

أم بعدـ المكافقة عمى تكفر أدكات عف متكسط المجتمع المدركس،  (0.052)كذلؾ بخطأ معيارم قدره 
كتطبيقات جديدة، باإلضافة إلى أنو ال يكجد أم تحديث ليا حيث بمغ متكسط اإلجابة عمى السؤاؿ 

عف متكسط  (80.058)كذلؾ بخطأ معيارم قدره  (كىك ما يقابؿ درجة عدـ المكافقة (1.7)السادس 
 .المجتمع المدركس

ال  تتناسب كطبيعة العمؿ، ك في شركات التأميف السكرية ال المستخدمة حالياأدكات استخبارات األعماؿ- (جػ)
كذلؾ بخطأ معيارم ( 1.78)، حيث بمغ متكسط اإلجابة عمى السؤاؿ السابع تكفر القدرة البلزمة لمتشغيؿ

 .أم بعدـ المكافقةعف متكسط المجتمع المدركس،  (0.055)قدره 
، تتـ بطرؽ شرعية كقانكنيةفي شركات التأميف السكرية عمميات جمع البيانات عف المنافسيف كالعمبلء - (د)

 المكزعة تمف إجمالي االستبيانا (%96.8)حيث بمغت النسبة المئكية لممكافقة اإلجمالية عمى ىذه الفقرة 
عمى ىذه  x̄مستجيب مكافؽ، كبمغ متكسط اإلجابات  (210)استبانو، أم ما مجمكعو  (217)كالبالغ 
عف متكسط  (0.0433)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( أم تقابؿ درجة المكافؽ إلى حد كبير )(4.88)الفقرة 

 .المجتمع المدركس
 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج جودة المعمومات- (2)

 .يبيف الجدكؿ اآلتي اإلحصاءات الكصفية الخاصة بمستكل نضج جكدة المعمكمات
 اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج جودة المعمومات (10-4)   جدول 

رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q9 
تـٌ تطكير معايير لقياس جكدة 

 المعمكمات

غير موافق عمى 
 41.0 89 اإلطالق

1.8018 0.05195 
 37.8 82 غير موافق

 21.2 46 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q10  غير موافق عمى يتـ تقييـ جكدة المعمكمات بشكؿ
 0.04447 1.7097 40.1 87 اإلطالق
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مستمركدائـ   48.8 106 غير موافق 

 11.1 24 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q11 

يقدـ نظاـ استخبارات األعماؿ 
معمكمات خالية مف الحالي 

 األخطاء

غير موافق عمى 
 45.6 99 اإلطالق

 39.6 86 غير موافق 0.05240 1.7097

 13.8 30 محايد

 0.9 2 موافق إلى حد كبير

Q12 
تأتي المعمكمات التي تحتاجيا 

بحيث يسيؿ فيميا 

غير موافق عمى 
 59.9 130 اإلطالق

 32.7 71 غير موافق 0.04761 1.4931

 6.5 14 محايد

 9. 2 موافق إلى حد كبير

Q13 

نظاـ المعمكمات التي يكفرىا 
 معمكمات االستخبارات الحالي
حديثة 

غير موافق عمى 
 48.4 105 اإلطالق

1.6912 0.05625 
 39.2 85 غير موافق

 8.3 18 محايد

 3.2 7 موافق

 0.9 2 موافق إلى حد كبير

Q14 

يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات 
نظاـ االستخبارات التي يكفرىا 
  حيف الطمبالحالي

غير موافق عمى 
 63.1 137 اإلطالق

1.4286 0.04212 
 31.8 69 غير موافق

 4.1 9 محايد

 0.9 2 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q15 

عند االستفسار عف المعمكمات 
فإف زمف االستجابة يككف قصير 

 جدا 

غير موافق عمى 
 51.2 111 اإلطالق

1.6774 0.05532 
 33.2 72 غير موافق

 12.4 27 محايد

 3.2 7 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q16 
المعمكمات التي يخرجيا النظاـ 
 كاضحة كيمكف فيميا بسيكلة

غير موافق عمى 
 49.3 107 اإلطالق

1.6221 0.04642 
 39.2 85 غير موافق

 11.5 25 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

 مستوى نضج جودة المعمومات

 10.6 23 (1-0)األول 

1.6417 0.03993 

 64.1 139 (2-1(الثاني 

 21.2 46 (3-2(الثالث 

 4.1 9 (4-3(الرابع 

 - - (5-4(الخامس 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
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 : تبيف اآلتيالخاصة بمستكل نضج جكدة المعمكماتعند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 
 ال يكجد أم معايير لقياس جكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ -(أ)

مف مجمكع االستبيانات  (%78.8)التاسع يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
مستجيب أشار إلى عدـ كجكد معايير لقياس جكدة المعمكمات في  (171)المقبكلة، أم ما مقداره 

 .أجابت بالحياد (%21.2)شركات التأميف السكرية، كالنسبة الباقية 
ال يكجد أم تقييـ لجكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ العاشر - (ب)

مف مجمكع االستبيانات المقبكلة،  (%88.9)يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
مستجيب أشار إلى عدـ كجكد تقييـ لجكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية،  (193)أم ما مقداره 
 .أجابت بالحياد (%11.1)كالنسبة الباقية 

المعمكمات التي تنتجيا تقنيات كأدكات ككسائؿ جمع البيانات عف البيئة الخارجية لممنظمة ليست خالية - (جػ)
يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ  (11)مف األخطاء، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ 

مستجيب أشار إلى عدـ خمك  (185)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%85.2)كانت 
البيانات كالمعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية مف األخطاء، كالنسبة الباقية أغمبيا حيادم، حيث 

كىك ما  (1.7097)عمى ىذه الفقرة  x̄، كبمغ متكسط اإلجابات مف المستجيبيف بالحياد (%13.8)أجاب 
 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.05)يقابؿ عدـ المكافقة، كبخطأ معيارم 

تنتج تقنيات كأدكات ككسائؿ جمع البيانات عف البيئة الخارجية لممنظمة معمكمات حديثة، فمف خبلؿ ال - (د)
مف  (%87.6)يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت  (13)تحميؿ السؤاؿ رقـ 

مستجيب أشار إلى عدـ خمك البيانات كالمعمكمات  (190)مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
مف  (%8.3)المجمعة عف البيئة الخارجية مف األخطاء، كالنسبة الباقية أغمبيا حيادم، حيث أجاب 

كىك ما يقابؿ عدـ المكافقة، كذلؾ  (1.69)عمى ىذه الفقرة  x̄، كبمغ متكسط اإلجابات المستجيبيف بالحياد
 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.056)بخطأ معيارم قدره 

ال تصؿ المعمكمات التي تنتجيا تقنيات كأدكات ككسائؿ جمع البيانات عف البيئة الخارجية لممنظمة - (ق)
يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ  (14)حيف الطمب، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ 

مستجيب أشار إلى عدـ  (206)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%94.9)كانت 
 .كصكؿ البيانات كالمعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية حيف الطمب

يقع مستكل نضج جكدة المعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية لشركات التأميف السكرية كفقان ليذه - (ك)
اإلحصاءات الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، حيث بمغ متكسط النضج في شركات التأميف كافةن 

عف متكسط المجتمع المدركس،  (0.03)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.64)كفقان لطريقة التحميؿ الكمي 
ال يكجد أم تقييـ لجكدة المعمكمات، كلكف تبدأ أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، حيث 

 .محاكالت لكضع تعريؼ أك تكضيح لمفيـك جكدة المعمكمات
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 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج إدارة البيانات الرئيسية- (3)
إدارة البيانات الرئيسية اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج  (11-4)   جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q17 

 
 

 بالبيانات تعريفية قائمة إنشاء تـ
 لممنظمة الرئيسية كالمعمكمات

 العمبلء، المنافسيف، عف معمكمات)
 )الخ...الشركة أداء السكؽ،

 
 
 

 44.2 96 غير موافق عمى اإلطالق

1.6590 0.04449 

 
 غير موافق

 
99 45.6 

 10.1 22 محايد

 - - موافق

  موافق إلى حد كبير
- 

- 

Q18 

البيانات كالمعمكمات الرئيسية يتـ نشرىا 
داخؿ المنظمة كلمختمؼ األقساـ ككؿه 

حسب حاجتو 

 43.3 94 غير موافق عمى اإلطالق

1.6636 0.04536 

 48.4 105 غير موافق

 6.9 15 محايد

 1.4 3 موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

Q19 
 متاحة الرئيسيةالبيانات كالمعمكمات 

 بشكؿ دائـ 

 37.3 81 غير موافق عمى اإلطالق

1.8065 0.04885 

 44.7 97 غير موافق

 18.0 39 محايد

 - - موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

Q20 
يتـ عرض التغيرات المحظية في 

  بشكؿ مباشرالبيانات الرئيسية لممنظمة

 51.6 112 غير موافق عمى اإلطالق

1.5853 0.04859 

 41.5 90 غير موافق

 3.7 8 محايد

 3.2 7 موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

Q21 
تقتصر البيانات كالمعمكمات الرئيسية 
 عمى البيئة الداخمية لممنظمة فقط

 44.2 96 غير موافق عمى اإلطالق

1.7696 0.05276 

 34.6 75 غير موافق

 21.2 46 محايد

 - - موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

Q22 
يتـ جمع البيانات الرئيسية عف 
 المنافسيف بشكؿ دائـ كمستمر 

 60.8 132 غير موافق عمى اإلطالق

1.5161 0.05230 

 31.3 68 غير موافق

 3.2 7 محايد

 4.6 10 موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

Q23 
ىناؾ قسـ مستقؿ داخؿ الشركة إلدارة 

 البيانات الرئيسية

 37.8 82 غير موافق عمى اإلطالق

 44.2 96 غير موافق 0.04899 1.8018

 18.0 39 محايد
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 - - موافق

 - - غير موافق عمى اإلطالق

 مستوى نضج إدارة البيانات الرئيسية
 4.1 9 (1-0)األول 

1.6860 0.03809 
 70.6 153 (2-1(الثاني 

 22.1 48 (3-2(الثالث 

 3.2 7 (4-3(الرابع 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :تبيف اآلتي إدارة البيانات الرئيسيةالخاصة بمستكل نضج عند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 

 المنافسيف، العمبلء، :معمكمات عف)قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات الرئيسية لممنظمة ال يكجد - (أ)
يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا  (17)، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ (السكؽ، أداء الشركة

مستجيب أشار إلى  (195)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%89.8)السؤاؿ كانت 
 .قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات الرئيسية لممنظمةعدـ كجكد  

يتبيف أف  (19)، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ  متاحة بشكؿ دائـ غيرالبيانات كالمعمكمات الرئيسية- (ب)
مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما  (%82)نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 

  غيرالرئيسيةمستجيب أشار إلى البيانات كالمعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية  (178)مقداره 
، كبمغ مف المستجيبيف بالحياد (%18)، كالنسبة الباقية أغمبيا حيادم حيث أجاب متاحة بشكؿ دائـ
كىك ما يقابؿ عدـ المكافقة، كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.8)عمى ىذه الفقرة  x̄متكسط اإلجابات 

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.048)
( 22)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ يتـ جمع البيانات الرئيسية عف المنافسيف بشكؿ دائـ كمستمر، ال - (جػ)

مف مجمكع االستبيانات المقبكلة،  (%92.1)يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
يتـ جمع البيانات الرئيسية عف المنافسيف بشكؿ دائـ  ال مستجيب أشار إلى أنو (200)أم ما مقداره 

كىك ما يقابؿ عدـ المكافقة، كذلؾ بخطأ  (1.51)عمى ىذه الفقرة  x̄كبمغ متكسط اإلجابات ، كمستمر
 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.052)معيارم قدره 

فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ ،  إلدارة البيانات الرئيسيةشركات التأميف السكرية قسـ مستقؿ داخؿ ال يكجد- (د)
مف مجمكع االستبيانات  (%82)يتبيف أف نسبة اإلجابة بعدـ المكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت  (23)رقـ 

شركات التأميف  قسـ مستقؿ داخؿ  ال يكجدمستجيب أشار إلى أنو (178)المقبكلة، أم ما مقداره 
كىك ما يقابؿ عدـ  (1.8)عمى ىذه الفقرة  x̄كبمغ متكسط اإلجابات  ، إلدارة البيانات الرئيسيةالسكرية

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.048)المكافقة، كذلؾ بخطأ معيارم قدره 
البيئة الخارجية لشركات التأميف السكرية كفقان ليذه  المتعمقة بإدارة البيانات الرئيسيةيقع مستكل نضج - (ق)

اإلحصاءات الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، حيث بمغ متكسط النضج في شركات التأميف كافةن 
عف متكسط المجتمع المدركس  (0.03)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.68)كفقان لطريقة التحميؿ الكمي 

ال يكجد خطة أك مسار كاضح أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، حيث في المستكل األكلي 
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كمحدد لتحديد البيانات الرئيسية التي تحتاجيا المنظمة كال بكيفية جمعيا، كفي نياية المستكل التكرارم 
يتـ إنشاء قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات األساسية كالمفتاحية لممنظمة، كيتـ استخداـ تطبيقات 
إلبقاء ىذه البيانات متاحة بشكؿ نسبي لئلدارة العميا فقط كلكف شركات التأميف السكرية لـ تبمغ ىذا 

 .المستكل بعد
 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج ىندسة تخزين البيانات- (4)

 اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج ىندسة تخزين البيانات (12-4)    جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q24 

يستطيع العاممكف الحصكؿ عمى 
إجابات عف استفساراتيـ عف 

فقطبيئة العمؿ الداخمية   

غير موافق عمى 
 10.6 23 اإلطالق

3.2120 0.07869 
 10.6 23 غير موافق

 41.9 91 محايد

 20.7 45 موافق

 16.1 35 موافق إلى حد كبير

Q25 

يكجد ترابط كثيؽ بيف مخازف 
البيانات المختمفة داخؿ المنظمة 

 كخارجيا

غير موافق عمى 
 6.9 15 اإلطالق

2.6498 0.07026 
 49.8 108 غير موافق

 21.2 46 محايد

 15.7 34 موافق

 6.5 14 موافق إلى حد كبير

Q26 

يتـ استخداـ نظاـ التقارير 
المحظية لبلستفسار عف 

المتغيرات الداخمية الخاصة 
 بالمنظمة

غير موافق عمى 
 20.7 45 اإلطالق

2.1014 0.05422 
 53.9 117 غير موافق

 20.7 45 محايد

 3.7 8 موافق

 9. 2 موافق إلى حد كبير

Q27 

يتـ استخداـ نظاـ التقارير 
المحظية لبلستفسار عف 

المتغيرات الخارجية الخاصة 
 بالمنظمة

غير موافق عمى 
 53.9 117 اإلطالق

 36.4 79 غير موافق 0.04781 1.5714

 8.3 18 محايد

 1.4 3 موافق

Q28 

أدكات تخزيف البيانات تعمؿ كآلة 
مستمرة في دمج جميع مخازف 

 (داخؿ المنظمة)البيانات الداخمية 
 (خارج المنظمة)كالخارجية 

 لمحصكؿ عمى الحقيقة

غير موافق عمى 
 20.3 44 اإلطالق

2.0645 0.04644 
 53.0 115 غير موافق

 26.7 58 محايد

Q29 

أنظمة تخزيف البيانات الحالية 
 البيانات عمى الكصكؿ إلىقادرة 

 المجمعة داخؿ التاريخية

غير موافق عمى 
 6.9 15 اإلطالق

 14.3 31 غير موافق 0.06955 3.2903

 28.6 62 محايد

 43.3 94 موافق
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 6.9 15 موافق إلى حد كبير  في أم كقتالمنظمة

Q30 

كجكد قدرة معالجة سريعة 
لمبيانات كتحكيميا إلى معمكمات 
مف حيث أرشفتيا كتحميميا 
كجعميا متاحة لبلستخداـ عند 

 الطمب عمى الفكر

 20.7 45 غير موافق

3.4608 0.06332 

 22.6 49 محايد

 46.5 101 موافق

 10.1 22 موافق إلى حد كبير

Q31 
يتـ حفظ البيانات المجمعة عف 

 العمبلء بشكؿ آمف كسرم

 0.9 2 غير موافق

4.5576 0.04119 
 3.2 7 محايد

 35.0 76 موافق

 60.8 132 موافق إلى حد كبير

 مستوى نضج ىندسة تخزين البيانات

 - - (1-0)األول 

2.8658 0.03698 

 6 149 (2-1(الثاني 

 68.7 46 (3-2(الثالث 

 25.3 55 (4-3(الرابع 

 - - (5-4(الخامس 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :تبيف اآلتيالخاصة بمستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات عند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 

، فقطيستطيع العاممكف الحصكؿ بشكؿ نسبي عمى إجابات عف استفساراتيـ عف بيئة العمؿ الداخمية - (أ)
%( 36.8)يتبيف أف نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت  (24)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ 

الحصكؿ عمى قدرتيـ عمى  مستجيب أشاركا إلى  (80)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ،  فقطإجابات عف استفساراتيـ عف بيئة العمؿ الداخمية

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.078)، كذلؾ بخطأ معيارم قدره (3.2120)
فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ ،  ترابط كثيؽ بيف مخازف البيانات المختمفة داخؿ المنظمة كخارجياال يكجد- (ب)

مف مجمكع  (%56.7) عمى ىذا السؤاؿ كانت  بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة (25)رقـ 
 ترابط كثيؽ بيف مخازف كجكد  عدـمستجيب أشاركا إلى (124)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 

 كلكف يبدك أف ىناؾ تطمعات لتحقيؽ ىذا الترابط حيث بمغت البيانات المختمفة داخؿ المنظمة كخارجيا،
كىك ما يشير إلى أف ىناؾ محاكالت حقيقية لتحقيؽ  (22.2)نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ 

 .ىذا الربط بيف مخازف البيانات الداخمية كالخارجية
استخداـ نظاـ التقارير المحظية لبلستفسار عف المتغيرات الخارجية في شركات التأميف السكرية يتـ ال - (جػ)

المكافقة عمى ىذا عدـ يتبيف أف نسبة اإلجابة ب (27)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، الخاصة بالمنظمة
 مستجيب أشاركا إلى  (196)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%90.3)السؤاؿ كانت 
كبمغ متكسط نظاـ التقارير المحظية لبلستفسار عف المتغيرات الخارجية الخاصة بالمنظمة، عدـ كجكد 

. عف متكسط المجتمع المدركس (0.047)، كذلؾ بخطأ معيارم قدره (1.57)اإلجابات عمى ىذه الفقرة 
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البيانات الكصكؿ إلى عمى بشكؿ نسبي  قادرة  في شركات التأميف السكريةأنظمة تخزيف البيانات الحالية- (د)
يتبيف أف نسبة  (29)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، في أم كقتالمجمعة داخؿ المنظمة التاريخية 

مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%50.2)اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
الحصكؿ عمى عمى تكفير االستجابة المحظية لطمبات أف ىناؾ قدرة مستجيب أشاركا إلى  (109)

 .البيانات التاريخية في أم كقت
يتبيف  (31)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، يتـ حفظ البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف كسرم- (ق)

مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما  (%95.8)أف نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
كبمغ يتـ حفظ البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف كسرم،  أنومستجيب أشاركا إلى  (208)مقداره 

عف متكسط المجتمع  (0.041)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 4.55)متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة 
. المدركس

 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه اإلحصاءات الكصفية ىندسة تخزيف البيانات فييقع مستكل نضج - (ك)
في المستكل الثالث، حيث بمغ متكسط النضج في شركات التأميف كافةن كفقان لطريقة التحميؿ الكمي 

عف متكسط المجتمع المدركس أم بالمستكل المعرؼ،  (0.036)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (2.86)
يستطيع العاممكف الحصكؿ عمى إجابات عف استفساراتيـ عف بيئة العمؿ الداخمية حيث في ىذا المستكل 

 عف ستخداـ ما يسمى نظـ تخزيف البيانات التفاعمية لتقديـ تقارير لحظيةفقط، كيتـ التييئة كاإلعداد ال
البيئة الداخمية كالخارجية كلكنيا ال تستخدـ، كما أنو في ىذا المستكل يتـ استخداـ تقنيات مناسبة لحفظ 

 .البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف
 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج القدرة التحميمية- (5)

 .(BI)يبيف الجدكؿ اآلتي اإلحصاءات الكصفية الخاصة بمستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ 
 اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج القدرة التحميمية (13-4)  جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q32 
يقدـ نظاـ االستخبارات الحالي تحميؿ 
 مفصؿ لمبيئة الخارجية لممنظمة 

 43.3 94 غير موافق عمى اإلطالق

1.6544 0.04310 

 
 غير موافق

 
104 47.9 

 8.8 19 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q33 

يتـ تقديـ تحميؿ داخمي كامؿ لنقاط 
القكة كالضعؼ بالمنظمة لكافة 
 المستكيات اإلدارية بشكؿ دكرم

 43.8 95 غير موافق عمى اإلطالق

1.6728 0.04660 
 46.5 101 غير موافق

 8.3 18 محايد

 1.4 3 موافق
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 - - موافق إلى حد كبير

Q34 
يتـ تحميؿ العمبلء لمعرفة رغباتيـ 

 كتطمعاتيـ

 36.4 79 غير موافق عمى اإلطالق

1.8433 0.05116 

 43.8 95 غير موافق

 18.9 41 محايد

 0.9 2 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q35 

يكجد نظاـ تحميؿ تفاعمي آلراء 
كرغبات الزبائف عبر شبكات التكاصؿ 

 االجتماعي كالفيسبكؾ كالتكيتر

 53.0 115 غير موافق عمى اإلطالق

1.6313 0.05436 

 35.0 76 غير موافق

 7.8 17 محايد

 4.1 9 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q36 
يتـ تحميؿ المنافسكف كخططيـ 

 كاستراتيجياتيـ

 46.5 101 غير موافق عمى اإلطالق

1.7742 0.05768 

 32.7 71 غير موافق

 17.5 38 محايد

 3.2 7 موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q37 

يتـ تحميؿ مكاقع المنافسيف عمى 
شبكات التكاصؿ االجتماعي بشكؿ 

 دائـ كمستمر

 60.8 132 غير موافق عمى اإلطالق

1.4470 0.04070 

 33.6 73 غير موافق

 5.5 12 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

Q38 
ىناؾ تكامؿ حقيقي بيف تحميؿ البيئة 

 الداخمية كالخارجية لممنظمة

 37.3 81 غير موافق عمى اإلطالق

1.8295 0.05032 

 42.4 92 غير موافق

 20.3 44 محايد

 - - موافق

 - - موافق إلى حد كبير

 مستوى نضج القدرة التحميمية

 5.5 12 (1-0)األول 

1.6932 0.03837 

 69.1 150 (2-1(الثاني 

 22.2 48 (3-2(الثالث 

 3.2 7 (4-3(الرابع 

 - - (5-4(الخامس 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :تبيف اآلتي (BI)الخاصة بمستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ عند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 

أم أغمب )ال تقدـ نظـ جمع البيانات المتكفرة في شركات التأميف السكرية تحميبلن مفصبلن لمبيئة الخارجية - (أ)
بعدـ يتبيف أف نسبة اإلجابة  (32)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، (تحميبلت البيئة الخارجية ضعيفة

( 198)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%91.2) عمى ىذا السؤاؿ كانت المكافقة
نظـ جمع البيانات المتكفرة في شركات التأميف السكرية ال تقدـ تحميبلن مفصبلن  أفمستجيب أشاركا إلى 

كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.654)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، لممنظمة لمبيئة الخارجية
  .عف متكسط المجتمع المدركس (0.043)
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بعدـ يتبيف أف نسبة اإلجابة  (34)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، تحميؿ العمبلء ضعيؼ كمحبط، - (ب)
( 174)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%80.2) عمى ىذا السؤاؿ كانت المكافقة

نظـ جمع البيانات المتكفرة في شركات التأميف السكرية ال تقدـ تحميبلن مفصبلن أف مستجيب أشاركا إلى 
عف  (0.05)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.84)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، لعمبلء المنظمة

  .متكسط المجتمع المدركس
 عبر شبكات التكاصؿ العمبلءنظاـ تحميؿ تفاعمي آلراء كرغبات ال يكجد في شركات التأميف السكرية - (جػ)

 بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (35)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، االجتماعي كالفيسبكؾ كالتكيتر
مستجيب أشاركا  (191)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%88)عمى ىذا السؤاؿ كانت 

كبمغ متكسط   االجتماعية،شبكاتاؿ نظاـ تحميؿ تفاعمي آلراء كرغبات الزبائف عبر عدـ كجكدإلى 
  .عف متكسط المجتمع المدركس (0.054)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.631)اإلجابات عمى ىذه الفقرة 

فمف خبلؿ تحميؿ في شركات التأميف السكرية، تكامؿ بيف تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية ال يكجد - (د)
مف مجمكع  (%79.7) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (38)السؤاؿ رقـ 

 نظاـ تكامؿ بيف تحميؿ البيئة عدـ كجكدمستجيب أشاركا إلى  (173)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
( 0.05)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.82)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة  ،الداخمية كالخارجية

  .عف متكسط المجتمع المدركس
 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ فييقع مستكل نضج - (ق)

اإلحصاءات الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، حيث بمغ متكسط النضج في شركات التأميف كافةن 
عف متكسط المجتمع المدركس  (80.03)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.69)كفقان لطريقة التحميؿ الكمي 

تككف القدرات التحميمية ضعيفة أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، حيث في المستكل األكلي 
 .كمحبطة بسبب كجكد بيانات قميمة كال تيتـ المنظمة بتحميميا

 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة بمستوى نضج استخبارات األعمال في كل شركة تأمين- (6)
يبيف الباحث في ىذه الفقرة مستكل نضج استخبارات األعماؿ في كؿ شركة تأميف عمى حدا كيقارنو مع 

 .التحميؿ العاـ السابؽ
 مستوى نضج استخبارات األعمال في كل شركة تأمين (14-4)جدول 

مستوى نضج  اسم الشركة
 جودة المعمومات

مستوى نضج 
إدارة البيانات 
 الرئيسية

مستوى نضج 
ىندسة تخزين 

 البيانات

مستوى نضج 
 القدرة التحميمية

مستوى نضج 
استخبارات 
 األعمال الكمي

المؤسسة العامة السكرية 
لمتأميف 

1.31 

 

1.36 

 

2.64 

 

1.35 

 

1.66 

 

المؤسسة العامة 
 لمتأمينات االجتماعية

1.31 

 

1.37 

 

2.63 

 

1.35 

 

1.66 

 

 2.28شركة اإلتحاد العربي 

 

2.32 

 

3.53 

 

2.32 

 

2.61 
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إلعادة التأميف 

 1.78الشركة المتحدة لمتأميف 

 

1.84 

 

3.06 

 

1.85 

 

2.14 

 

الشركة السكرية العربية 
لمتاميف 

2.32 

 

2.23 

 

3.27 

 

2.35 

 

2.54 

 

 1.84الشركة الكطنية لمتأميف 

 

1.86 

 

2.91 

 

1.88 

 

2.12 

 

الشركة السكرية الدكلية 
آركب -لمتأميف

1.56 

 

1.60 

 

2.88 

 

1.65 

 

1.92 

 

شركة التأميف العربية 
سكريا 

2.16 

 

2.29 

 

3.14 

 

2.14 

 

2.43 

 

الشركة السكرية الككيتية 
لمتأميف 

1.84 

 

1.92 

 

2.96 

 

1.92 

 

2.16 

 

شركة الثقة السكرية 
لمتأميف 

2.13 

 

2.17 

 

3.35 

 

2.17 

 

2.45 

 

شركة المشرؽ العربي 
لمتأميف 

1.30 

 

1.37 

 

2.58 

 

1.37 

 

1.65 

 

 1.89شركة أدير لمتأميف 

 

1.94 

 

3.09 

 

1.94 

 

2.21 

 

شركة اإلتحاد التعاكني 
لمتأميف 

2.10 

 

2.14 

 

3.23 

 

2.14 

 

2.40 

 

شركة العقيمة لمتأميف 
التكافمي 

2.28 

 

2.23 

 

3.23 

 

2.49 

 

2.55 

 

الشركة السكرية 
 1.61 1.35 2.57 1.29 1.25اإلسبلمية 

 2.1425 1.8838 3.0037 1.8606 1.8228 المتوسط

 0.09346 0.10162 0.07770 0.09707 0.10140 معامل االختالف

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :  المصدر
 :يخمص الباحث إلى مايميعند القياـ بالدراسة الكصفية لمجدكؿ السابؽ 

يقع مستكل نضج جكدة المعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية لشركات التأميف السكرية كفقان ليذه - (أ)
اإلحصاءات الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، حيث بمغ متكسط متكسطات النضج في شركات 

عف  (0.1)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.82)التأميف كافةن كفقان لطريقة التحميؿ أإلفرادم لمشركات 
متكسط المجتمع المدركس، أم بيف المستكىيف األكلي كالتكرارم، كىذا يتفؽ مع التحميؿ اإلجمالي 

 .لمبيانات الذم أجراه الباحث سابقان 
 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه اإلحصاءات  المتعمقة فيإدارة البيانات الرئيسيةيقع مستكل نضج - (ب)

الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، حيث بمغ متكسط متكسطات النضج في شركات التأميف كافةن كفقان 
عف متكسط المجتمع  (0.09)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.86)لطريقة التحميؿ أإلفرادم لمشركات 
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المدركس أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، كىذا يتفؽ مع التحميؿ اإلجمالي لمبيانات الذم 
 .أجراه الباحث سابقان 

 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه اإلحصاءات الكصفية ىندسة تخزيف البيانات فييقع مستكل نضج - (جػ)
في نياية المستكل الثالث، حيث بمغ متكسط متكسطات النضج في شركات التأميف كافةن كفقان لطريقة 

عف متكسط المجتمع المدركس أم  (0.077)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (3)التحميؿ أإلفرادم لمشركات 
 . بالمستكل المعرؼ، كىذا يتفؽ مع التحميؿ اإلجمالي لمبيانات الذم أجراه الباحث سابقان 

 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ فييقع مستكل نضج - (د)
اإلحصاءات الكصفية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني ، حيث بمغ متكسط متكسطات النضج في شركات 

عف  (0.1)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (1.88)التأميف كافةن كفقان لطريقة التحميؿ أإلفرادم لمشركات 
متكسط المجتمع المدركس أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، كىذا يتفؽ مع التحميؿ 

 .اإلجمالي لمبيانات الذم أجراه الباحث سابقان 
 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه اإلحصاءات نظـ استخبارات األعماؿ الكمي فييقع مستكل نضج - (ق)

، حيث بمغ متكسط متكسطات النضج في شركات (المستكل التكرارم)الكصفية في المستكل الثاني 
عف  (0.09)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ، (2.14)التأميف كافةن كفقان لطريقة التحميؿ أإلفرادم لمشركات 

 .متكسط المجتمع المدركس
قاـ الباحث بإجراء اختبار التقديرات الحصينة لمكسط الحسابي لمتأكيد اإلضافي عمى صحة كدقة التحميؿ 

 :السابؽ لمستكل نضج استخبارات األعماؿ، كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي
 M-Estimatorsالتقديرات الحصينة لمستوى نضج استخبارات األعمال  (15-4)          جدول 

-Huber's M المتوسطات الحصينة
Estimator(a) 

Tukey's 
Biweight(b) 

Hampel's M-
Estimator(c) 

Andrews' 
Wave(d) 

مستوى نضج استخبارات 
 األعمال الكمي

2.1741 2.1605 2.1445 2.1606 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :           المصدر
تتفؽ مع التحميؿ الذم  (2.17-2.14)يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف تقديرات مستكل النضج تتراكح بيف 

، ككفقا لنمكذج الدراسة فإف ىذا المستكل مف النضج ال يمبي (2.14)أجراه الباحث كالذم كانت نتيجتو 
متطمبات شركات التأميف مف البيانات كالمعمكمات عف البيئة الخارجية التي تعمؿ بيا، كيجب رفع مستكل 

 .اكتشاؼ حاالت الغش كالتقديرات الخاطئة لؤلضرارالنضج لتتمكف مف 
 
 :اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة العامة حول صناعة القرار االستثماري- (7)

صناعة القرار االستثماري اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة العامة حول  (16-4)  جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري
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Q39 

نظاـ  ألىداؼ متفيـ أنت
استخبارات األعماؿ الحالي كدكره 
في صناعة القرار االستثمارم 

غير موافق عمى 
 32.7 71 اإلطالق

 54.4 118 غير موافق 043940. 1.8018

 12.9 28 محايد

Q40 

يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى 
أدكات االستثمار قصيرة األجؿ 

األكراؽ التجارية، أذكف الخزينة، )
(الخ...شيادات اإليداع،   

غير موافق عمى 
 2.8 6 اإلطالق

4.0323 .057830 
 9. 2 غير موافق

 15.2 33 محايد

 52.5 114 موافق

 28.6 62 موافق إلى حد كبير

Q41 

يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى 
أدكات االستثمار طكيمة األجؿ 

  (...األسيـ، السندات، العقارات)

غير موافق عمى 
 37.8 82 اإلطالق

 30.4 66 غير موافق 058340. 1.9539

 30.4 66 محايد

 1.4 3 موافق

Q42 
االستثمار متنكع بيف االستثمار 

 طكيؿ كقصير األجؿ 

غير موافق عمى 
 38.2 83 اإلطالق

 40.1 87 غير موافق 056640. 1.8710

 18.0 39 محايد

 3.7 8 موافق

Q43 
تقتصر االستثمارات عمى الحدكد 

 المكانية لمدكلة السكرية
 2.3 5 موافق

 97.7 212 موافق إلى حد كبير 010210. 4.9770

Q44 

االستثمار متنكع بيف االستثمارات 
العقارات كاألراضي )الحقيقية 
األسيـ )كالمالية  (كاألدكات

  (كالسندات كالمشتقات

 33.6 73 غير موافق عمى اإلطالق

2.1382 .072130 

 33.2 72 غير موافق

 21.2 46 محايد

 9.7 21 موافق

 2.3 5 موافق إلى حد كبير

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :  المصدر
 : تبيف اآلتيالخاصة باألسئمة العامة حكؿ صناعة القرار االستثمارمعند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 

ال يكجد ىناؾ تفيـ ألىداؼ كدكر نظـ جمع البيانات عف البيئة الخارجية في عممية صناعة القرارات - (أ)
 عمى ىذا السؤاؿ بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (39)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ االستثمارية، 

عدـ مستجيب أشاركا إلى  (189)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%87.1)كانت 
تفيـ ألىداؼ كدكر نظـ جمع البيانات عف البيئة الخارجية في عممية صناعة القرارات االستثمارية،  كجكد

عف متكسط المجتمع  (0.043)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.8)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة 
  .المدركس

األكراؽ التجارية، أذكف الخزينة، )يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار قصيرة األجؿ - (ب)
يتبيف أف  (40)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ  في شركات التأميف السكرية، (الخ...شيادات اإليداع، 

مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%81.1)نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت 
كبمغ ، يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار قصيرة األجؿأنو  مستجيب أشاركا إلى (176)
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عف متكسط المجتمع  (0.057)، كذلؾ بخطأ معيارم قدره (4.03)متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة 
. المدركس

في  (...األسيـ، السندات، العقارات)يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار طكيمة األجؿ ال - (جػ)
 عمى بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (41)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ شركات التأميف السكرية، 

مستجيب أشاركا  (148)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%68.2)ىذا السؤاؿ كانت 
، كالنسبة المتبقية أغمبيا محايد يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار طكيمة األجؿال أنو إلى 

كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.95)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة  ،(%30.4)حيث بمغت 
. عف متكسط المجتمع المدركس (0.058)

فمف خبلؿ تحميؿ ال يكجد تنكيع بيف االستثمارات طكيمة كقصيرة األجؿ في شركات التأميف السكرية، - (د)
مف مجمكع  (%78.3) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (42)السؤاؿ رقـ 

تنكيع بيف االستثمارات  ال يكجدأنو مستجيب أشاركا إلى  (170)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
كبمغ متكسط اإلجابات عمى  ،(%18)، كالنسبة المتبقية أغمبيا محايد حيث بمغت طكيمة كقصيرة األجؿ

. عف متكسط المجتمع المدركس (0.056)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.87)ىذه الفقرة 
فمف خبلؿ تحميؿ ، تقتصر االستثمارات في شركات التأميف السكرية عمى الحدكد المكانية لمدكلة السكرية- (ق)

مف مجمكع  (%100)يتبيف أف نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت  (43)السؤاؿ رقـ 
االستثمارات في شركات التأميف   أفمستجيب أشاركا إلى (217)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 

، كذلؾ بخطأ (4.9)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، السكرية تقتصر عمى الحدكد المكانية لمدكلة
. عف متكسط المجتمع المدركس (0.01)معيارم قدره 

فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ ال يكجد تنكيع بيف االستثمارات الحقيقية كالمالية في شركات التأميف السكرية، - (ك)
مف مجمكع  (%66.8) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (44)رقـ 

تنكيع بيف االستثمارات  ال يكجدأنو مستجيب أشاركا إلى  (146)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
ف كاف ىناؾ بعض اإلجابات التي أشارت إلى كجكد مثؿ ىذا التنكيع، حيث بمغت  الحقيقية كالمالية، كا 

كبمغ متكسط  ،(%21.2)كالنسبة المتبقية محايدة حيث بمغت  (%12)نسبة المكافقة عمى ىذا السؤاؿ 
. عف متكسط المجتمع المدركس (0.072)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 2.13)اإلجابات عمى ىذه الفقرة 

 
 
 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة حول مسؤولية صناعة القرار االستثماري- (8)

صناعة القرار االستثماري اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة حول مسؤولية  (17-4)    جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري

Q45  04748. 1.6452 48.4 105غير موافق عمى يتـ إجراء المناقشات 
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كاالستشارات بيف مختمؼ 
المستكيات اإلدارية قبؿ اتخاذ 

 القرار االستثمارم

 اإلطالق
 38.7 84 غير موافق

 12.9 28 محايد

Q46 

 (مجمس اإلدارة)اإلدارة العميا 
 ىي المسؤكلة فقط عف اتخاذ

  القرارات االستثماريةكافة

 5.5 12 محايد

4.4470 .04070 
 44.2 96 موافق

 50.2 109 موافق إلى حد كبير

Q47 

ىناؾ تفكيض لئلدارة الكسطى 
التخاذ بعض القرارات 

 االستثمارية بحدكد مالية معينة

غير موافق عمى 
 17.5 38 اإلطالق

 58.5 127 غير موافق 04822. 2.0968

 20.7 45 محايد

 3.2 7 موافق

Q48 

ىناؾ تفكيض لئلدارة الكسطى 
التخاذ بعض القرارات 

االستثمارية بحدكد زمنية معينة 
  

غير موافق عمى 
 44.7 97 اإلطالق

 36.9 80 غير موافق 05524. 1.7650

 15.7 34 محايد

 2.8 6 موافق

Q49 

تممؾ الفركع في المحافظات 
صبلحية اتخاذ قرار االستثمار 

(زمنية أك مالية)بحدكد معينو   

غير موافق عمى 
 35.5 77 اإلطالق

 44.7 97 غير موافق 05419. 1.8756

 16.6 36 محايد

 3.2 7 موافق

Q50 
تفوض مهمة القٌام بدراسات 
الجدوى إلى مكاتب خاصة 
 لالستشارات الفنٌة والمالٌة 

 1.4 3 غير موافق

4.4424 .04272 
 3.2 7 محايد

 45.2 98 موافق

 50.2 109 موافق إلى حد كبير

Q51 

تتخذ القرارات االستثمارية بعد 
القياـ بدراسات الجدكل 

 التفصيمية لممقترحات االستثمارية

 9. 2 غير موافق

4.3963 .04380 
 6.0 13 محايد

 45.6 99 موافق

 47.5 103 موافق إلى حد كبير

Q52 

تفكض ميمة القياـ بدراسات 
التسكيقية، )الجدكل التفصيمية 

لؤلقساـ  (الخ...الفنية، المالية،
  في الشركةصاحبة الصبلحية

غير موافق عمى 
 24.0 52 اإلطالق

 44.7 97 غير موافق 05753. 2.1336

 25.3 55 محايد

 6.0 13 موافق

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :   المصدر
 

 : تبيف اآلتيالخاصة باألسئمة حكؿ مسؤكلية صناعة القرار االستثمارمعند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 
 في يتـ إجراء المناقشات كاالستشارات بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية قبؿ اتخاذ القرار االستثمارمال - (أ)

 عمى بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (45)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ شركات التأميف السكرية، 
مستجيب أشاركا  (189)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%87.1)ىذا السؤاؿ كانت 
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يتـ إجراء المناقشات كاالستشارات بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية قبؿ اتخاذ القرار أنو ال إلى 
عف  (0.047)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.64)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، االستثمارم

 .متكسط المجتمع المدركس
فمف خبلؿ ، القرارات االستثماريةكافة ىي المسؤكلة عف اتخاذ  (مجمس اإلدارة)اإلدارة العميا تعتبر - (ب)

مف مجمكع  (%94.4)يتبيف أف نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ كانت  (46)تحميؿ السؤاؿ رقـ 
اإلدارة العميا  ىي المسؤكلة عف أف  مستجيب أشاركا إلى (205)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 

، كذلؾ بخطأ معيارم قدره (4.4)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، القرارات االستثماريةكافة اتخاذ 
. عف متكسط المجتمع المدركس (0.04)

فمف خبلؿ تحميؿ ال يكجد تفكيض لئلدارة الكسطى التخاذ القرارات االستثمارية بحدكد مالية أك زمنية، - (جػ)
مف مجمكع  (%78.8) كانت ييما عؿبعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (48-47) رقـ يفالسؤاؿ

ال يكجد تفكيض لئلدارة الكسطى أنو مستجيب أشاركا إلى  (171)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
 .التخاذ القرارات االستثمارية بحدكد مالية أك زمنية

فمف خبلؿ ، تممؾ الفركع في المحافظات صبلحية اتخاذ قرار االستثمار بحدكد معينو زمنية أك ماليةال - (د)
مف  (%80.2) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (49)تحميؿ السؤاؿ رقـ 

 ال الفركع في المحافظاتأف مستجيب أشاركا إلى  (174)مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، تممؾ صبلحية اتخاذ قرار االستثمار بحدكد معينو زمنية أك مالية

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.054)كذلؾ بخطأ معيارم ( 1.87)
تفكض ميمة القياـ بدراسات الجدكل إلى مكاتب خاصة لبلستشارات يتـ في شركات التأميف السكرية - (ق)

يتبيف أف نسبة اإلجابة بالمكافقة عمى ىذا السؤاؿ  (50)فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ ، الفنية كالمالية
يتـ أنو  مستجيب أشاركا إلى (207)مف مجمكع االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره  (%95.4)كانت 

كبمغ متكسط ، تفكض ميمة القياـ بدراسات الجدكل إلى مكاتب خاصة لبلستشارات الفنية كالمالية
. عف متكسط المجتمع المدركس (0.042)، كذلؾ بخطأ معيارم قدره (44.4)اإلجابات عمى ىذه الفقرة 

فمف شركات التأميف، تفكض ميمة القياـ بدراسات الجدكل التفصيمية لؤلقساـ صاحبة الصبلحية في ال - (ك)
%( 68.7) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (52)خبلؿ تحميؿ السؤاؿ رقـ 

 %(.25.3)، كالنسبة الباقية أغمبيا محايد حيث بمغت مف مجمكع االستبيانات المقبكلة
 

 : اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة حول جودة القرار االستثماري- (9)
القرار االستثماري اإلحصاءات الوصفية الخاصة باألسئمة حول جودة  (18-4)    جدول 
رقم 
النسبة  التكرار الفقرة السؤال

الخطأ  المتوسط المئوية
 المعياري
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Q53 
يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية 

 بالمحظة المناسبة

 36.9 80 غير موافق عمى اإلطالق

 41.9 91 غير موافق 0.05074 1.8433

 21.2 46 محايد

Q54 
يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية 

 بالسرعة المناسبة

 31.3 68 غير موافق عمى اإلطالق

2.1382 0.04571 
 40.6 88 غير موافق

 9.2 20 محايد

 18.9 40 موافق

Q55 

يتـ اتخاذ القرار االستثمارم بعد 
الفيـ الكامؿ لممتغيرات المحيطة 

 ببيئة االستثمار

 28.6 62 غير موافق عمى اإلطالق

2.2304 0.04566 
 41.0 89 غير موافق

 9.2 20 محايد

 21.2 46 موافق

Q56 

تحظى القرارات االستثمارية 
المتخذة بالقبكؿ كالتأييد مف كافة 

 المستكيات اإلدارية

 48.8 106 غير موافق عمى اإلطالق

1.9078 0.04980 
 27.6 60 غير موافق

 7.4 16 محايد

 16.2 35 موافق

Q57 

يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية 
بعد التقييـ الكامؿ لكافة البدائؿ 

 المتاحة

 24.4 53 غير موافق عمى اإلطالق

2.3870 0.05419 
 40.1 87 غير موافق

 7.8 17 محايد

 27.7 60 موافق

Q58 

يتـ اتخاذ القرار االستثمارم بناءن 
عمى معمكمات تتصؼ بالجكدة 

 العالية

 50.7 110 غير موافق عمى اإلطالق

1.8986 0.04825 
 28.1 61 غير موافق

 1.8 4 محايد

 19.4 42 موافق

Q59 

تساىـ القرارات االستثمارية 
المتخذة في تعظيـ القيمة 

 السكقية لمشركة 

 20.3 44 غير موافق عمى اإلطالق

2.4838 0.04425 
 39.2 85 غير موافق

 12.4 27 محايد

 28.1 61 موافق

Q60 

تتفؽ القرارات االستثمارية 
المتخذة مع األىداؼ 
 اإلستراتيجية لممنظمة

 16.6 36 غير موافق عمى اإلطالق

2.6589 0.05313 
 35.0 76 غير موافق

 14.3 31 محايد

 34.1 74 موافق

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :   المصدر
 : تبيف اآلتيالخاصة باألسئمة حكؿ جكدة القرار االستثمارمعند القياـ بالدراسة الكصفية لمبنكد 

فمف خبلؿ تحميؿ  في شركات التأميف السكرية، يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية بالمحظة المناسبةال - (أ)
مف مجمكع  (%78.8) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (53)السؤاؿ رقـ 

 القرارات االستثمارية صنعيتـ أنو ال مستجيب أشاركا إلى  (171)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 
( 0.05)كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( 1.84)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة ، بالمحظة المناسبة

 .عف متكسط المجتمع المدركس
 تراكحت اإلجابات بيف عدـ اتخاذ القرارات االستثمارية بالسرعة المناسبةالمتعمؽ ب (54)بالنسبة لمسؤاؿ - (ب)

أما نسبة  (%71.9)المكافقة كالمكافقة، حيث بمغت نسبة عدـ المكافقة اإلجمالية عمى ىذا السؤاؿ 
، كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أنو ال يتـ صنع القرارات االستثمارية بالسرعة (%18.9)المكافقة فبمغت 
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كالذم يعتبر  (2.1)المناسبة في شركات التأميف السكرية حيث بمغ متكسط اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 
قريبان مف حالة عدـ المكافقة، كىذا المتكسط يختمؼ عف متكسط المجتمع الحقيقي بخطأ معيارم قدره 

 .كىك يعتبر مقدار خطأ بسيط كال يذكر (0.045)
 قبؿ اتخاذ القرار الفيـ الكامؿ لممتغيرات المحيطة ببيئة االستثمارالمتعمؽ ب (55)بالنسبة لمسؤاؿ - (جػ)

االستثمارم، تراكحت اإلجابات بيف عدـ المكافقة كالمكافقة، حيث بمغت نسبة عدـ المكافقة اإلجمالية عمى 
، كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أنو ال يتـ اتخاذ (%21.2)أما نسبة المكافقة فبمغت  (%69.6)ىذا السؤاؿ 

، حيث بمغ متكسط اإلجابة الفيـ الكامؿ لممتغيرات المحيطة ببيئة االستثمارالقرارات االستثمارية بعد 
كالذم يعتبر قريبان مف حالة عدـ المكافقة، كىذا المتكسط يختمؼ عف متكسط  (2.23)عمى ىذا السؤاؿ 

 .كىك يعتبر مقدار خطأ بسيط كال يذكر (0.045)المجتمع الحقيقي بخطأ معيارم قدره 
فمف خبلؿ تحميؿ ، تحظى القرارات االستثمارية المتخذة بالقبكؿ كالتأييد مف كافة المستكيات اإلداريةال - (د)

مف مجمكع  (%76.4) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة  (56)السؤاؿ رقـ 
ال القرارات االستثمارية المتخذة أف مستجيب أشاركا إلى  (166)االستبيانات المقبكلة، أم ما مقداره 

كالذم ( 1.9)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة  ،تحظى بالقبكؿ كالتأييد مف كافة المستكيات اإلدارية
 عف متكسط المجتمع المدركس (0.04) كذلؾ بخطأ معيارم قدره يعتبر قريبان مف حالة عدـ المكافقة،

 . كىك يعتبر مقدار خطأ بسيط كال يذكر
 اتخاذ القرارات االستثمارية بعد التقييـ الكامؿ لكافة البدائؿ المتاحةالمتعمؽ ب (57)بالنسبة لمسؤاؿ - (ق)

تراكحت اإلجابات بيف عدـ المكافقة كالمكافقة، حيث بمغت نسبة عدـ المكافقة اإلجمالية عمى ىذا السؤاؿ 
، كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ أنو ال يتـ اتخاذ القرارات (%27.7)أما نسبة المكافقة فبمغت  (64.5%)

 حيث بمغ متكسط بعد التقييـ الكامؿ لكافة البدائؿ المتاحةاالستثمارية في شركات التأميف السكرية 
كالذم يعتبر قريبان مف حالة عدـ المكافقة، كىذا المتكسط يختمؼ عف  (2.3)اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 

 .كىك يعتبر مقدار خطأ بسيط (0.054)متكسط المجتمع الحقيقي بخطأ معيارم قدره 
ال يتـ اتخاذ القرارات االستثمارية بناءن عمى معمكمات تتصؼ بالجكدة العالية، فمف خبلؿ تحميؿ السؤاؿ - (ك)

مف مجمكع االستبيانات  (%78.8) عمى ىذا السؤاؿ كانت بعدـ المكافقةيتبيف أف نسبة اإلجابة ( 58)
 كذلؾ كالذم يعتبر قريبان مف حالة عدـ المكافقة،( 1.89)كبمغ متكسط اإلجابات عمى ىذه الفقرة المقبكلة، 

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.04)بخطأ معيارم قدره 

 :(Inferential Statistics)اإلحصاءات االستنتاجية : 6/4/2
كىي تمؾ التي تمكننا مف الحصكؿ عمى استنتاجات مف بيانات العينة كتعميميا عمى المجتمع المدركس، 

 Parametric & Non-parametric)كيمكف تقسيـ اإلحصاءات االستنتاجية إلى إحصاءات معممية كال معممية 

Statistics) كتستخدـ اإلحصاءات المعممية إذا كانت العينة التي تـٌ جمع البيانات منيا قد سحبت مف مجتمع ،
يتبع التكزيع الطبيعي باإلضافة إلى أنيا يستخدـ إذا كانت أسئمة المقياس الذم استخدـ لجمع البيانات نسبية 
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أما اإلحصاءات البلمعممية فبل يشترط الستخداميا أف يككف المجتمع مكزعان تكزيعان طبيعيان، . أك فئكية
كتستخدـ في حالة المقاييس االسمية كالترتيبية، كمف أجؿ دقة االختبارات قاـ الباحث باختبار عينة الدراسة 

 :لمعرفة نكع اإلحصاء الكاجب تطبيقو، كذلؾ كما يأتي
 اختبار التوزيع الطبيعة لعينة الدراسة بالنسبة لكافة محاور المتغير التابع والمستقل (19-4)جدول    

Test of Normality 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

مستوى نضج جودة 
 المعمومات

.172 15 0.200(*) .890 15 .066 

مستوى نضج إدارة البيانات 
 الرئيسية

.174 15 0.200(*) .883 15 .052 

مستوى نضج ىندسة تخزين 
 البيانات

.153 15 0.200(*) .944 15 .429 

مستوى نضج القدرة 
 التحميمية

.172 15 0.200(*) .909 15 .132 

مستوى نضج استخبارات 
 األعمال

.174 15 0.200(*) .889 15 .066 

مسؤولية صناعة القرار 
 االستثماري

.120 15 0.200(*) .966 15 .794 

 534. 15 951. (*)0.200 15 117. جودة القرار االستثماري

صناعة القرار االستثماري 
 الكمية

.164 15 0.200(*) .930 15 .271 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :    المصدر
 ككذلؾ (0.05) مف أكبر مأ (0.2)كؼ فرم أف قيمة اختبار ككلمجركؼ سـ مف الجدكؿ السابؽيبلحظ

 كىذا يعنى  أنيا غير دالة (0.05) مف أكبر مأ (0.79- 0.052) شابيرك تتراكح بيف االختبار اآلخرقيمة 
 يتبع التكزيع الطبيعي، كبما أف تكزيع عينة الدراسة طبيعي كالمقياس الذم استخدمة  التكزيعأفمما يؤكد 

بالتالي يمكف تطبيؽ االختبارات المعممية الختبار  (مقياس ليكرت الخماسي)الباحث في الدراسة مقياس فئكم 
 .كمعامؿ ارتباط بيرسكف كاالنحدار (T-test)الفركض كىذه االختبارات ىي اختبار 

 
 

 :اختبار الفرضيات
ال توجد فروق ذات داللة معنوية إحصائية بين مستوى نضج استخبارات األعمال في : الفرضية األولى

 من النضج (المرتفع)شركات التأمين السورية والمستوى الخامس 
لمعينة  (T( )One – Sample T –test)الختبار ىذه الفرضية إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

، كذلؾ لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو معنكية إحصائية عمى تكفر (0.05)الكاحدة عند مستكل داللو 
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مف نضج جكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية، عممان أفِّ القيمة النظرية المحسكبة  مرتفعةمستكيات 
، كالجدكؿ التالي يكضح نتائج (قيمة مرجعية) أم المستكل الخامس مف النضج  (5)في االختبار ىي 

 : االختبار
 اختبار معنوية الداللة لتوفر مستوى جيد من نضج استخبارات األعمال  (20-4)جدول 

 (One-Sample T-
Test) 

Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 1.9597- 2.3946- 3.1772- 000. 14 21.471- مستوى نضج جودة المعمومات

مستوى نضج إدارة البيانات 
 الرئيسية

-22.041 14 .000 -3.1394 -2.3476 -1.9312 

مستوى نضج ىندسة تخزين 
 البيانات

-12.822 14 .000 -1.9963 -1.1630 -.8297 

 1.8983- 2.3342- 3.1162- 000. 14 20.824- مستوى نضج القدرة التحميمية

مستوى نضج استخبارات 
  الكمياألعمال

-19.875 14 .000 -2.8575 -2.0579 -1.6570 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال )اختبار الفرضية الفرعية األولى والقائمة- (أ/1)

، نبلحظ مف (النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل نضج جكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية
بمقدار  (=Test Value 5)الجدكؿ السابؽ أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج المرتفع 

كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج جكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية،  (3.1772)
نقبؿ لذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.00) ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة كبما أف ىذا االختبار

تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات )الفرضية السابقة، كنرفض الفرضية البديمة التي تقكؿ بأنو 
 .(مف نضج جكدة المعمكمات في شركات التأميف السكرية مرتفعة

 مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال )اختبار الفرضية الفرعية الثانية والقائمة- (ب/1)
، نبلحظ (النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في شركات التأميف السكرية

 (=Test Value 5)مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج المرتفع 
كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج إدارة البيانات الرئيسية في شركات   (3.1394)بمقدار 

كىك أقؿ مف  (0.00) ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة التأميف السكرية، كبما أف ىذا االختبار
تكجد داللة معنكية إحصائية )نقبؿ الفرضية السابقة، كنرفض الفرضية البديمة التي تقكؿ بأنو لذلؾ  (0.05)

 .(مف نضج إدارة البيانات الرئيسية في شركات التأميف السكرية مرتفعةعمى تكفر مستكيات 
 مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال )اختبار الفرضية الفرعية الثالثة والقائمة- (جـ/1)

، نبلحظ (النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات في شركات التأميف السكرية
 (=Test Value 5)مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج المرتفع 
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كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج ىندسة تخزيف لبيانات في شركات   (1.9963)بمقدار 
كىك أقؿ مف  (0.00) ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة التأميف السكرية، كبما أف ىذا االختبار

تكجد داللة معنكية إحصائية )نقبؿ الفرضية السابقة، كنرفض الفرضية البديمة التي تقكؿ بأنو لذلؾ  (0.05)
 .(مف نضج ىندسة تخزيف لبيانات في شركات التأميف السكرية مرتفعةعمى تكفر مستكيات 

 مستكل بيف إحصائية معنكية داللة ذات فركؽ تكجد ال )اختبار الفرضية الفرعية الرابعة والقائمة- (د/1)
، نبلحظ مف (النضج مف( المرتفع )الخامس كالمستكل نضج القدرة التحميمية في شركات التأميف السكرية

بمقدار  (=Test Value 5)الجدكؿ السابؽ أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج المرتفع 
كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج القدرة التحميمية في شركات التأميف السكرية، كبما  (3.1162)

نقبؿ الفرضية لذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.00) ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة أف ىذا االختبار
مف نضج القدرة  مرتفعةتكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات )السابقة، كنرفض الفرضية البديمة 

 . (التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ في شركات التأميف
ال توجد فروق ذات داللة معنوية إحصائية بين مستوى )اختبار الفرضية األساسية األولى والقائمة : (1-1)

، نالحظ (من النضج (المرتفع)نضج استخبارات األعمال في شركات التأمين السورية والمستوى الخامس 
 (=Test Value 5)من الجدول السابق أن متوسط مستوى النضج الفعمي أقل من مستوى النضج المرتفع 

في شركات استخبارات األعمال  من نضج مرتفعوىذا يعني أنو ال يتوفر مستوى  (2.8575)بمقدار 
وىو أقل من  (0.00) ذو داللة إحصائية حيث مستوى الداللة التأمين السورية، وبما أن ىذا االختبار

توجد داللة  معنوية )نقبل الفرضية األساسية األولى، ونرفض الفرضية البديمة التي تقول لذلك  (0.05)
في شركات التأمين السورية استخبارات األعمال إحصائية عمى وجود فروق بين توفر مستوى نضج 

 .(والمستويات المرتفعة من النضج
يبيف الباحث أف ىذه التحميبلت االستنتاجية تتفؽ مع التحميبلت الكصفية التي أجراىا الباحث سابقان، كالتي 
أظيرت بأف مستكل نضج استخبارات األعماؿ في شركات التأميف السكرية يقع في المستكل الثاني مف النضج 
حيث ال يكجد أم تقييـ لجكدة المعمكمات، كلكف تبدأ محاكالت نشطة كفعالة لكضع تعريؼ أك تكضيح لمفيـك 

جكدة المعمكمات، كيكجد إرادة كتصميـ لكضع قائمة لمبيانات الرئيسة لممنظمة التي تيـ بيئتيا الداخمية 
كالخارجية كلكنيا ال تبصر النكر في ىذا المستكل مف النضج، كالتحميؿ يككف محمي لؤلقساـ كلخدمة اإلدارة 

 .العميا فقط، باإلضافة لتحميؿ ضعيؼ لبعض متغيرات البيئة الخارجية
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مستوى نضج استخبارات األعمال ): الفرضية األساسية الثانية

 (وصناعة القرارات االستثمارية
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين )الفرضية الفرعية األولى من الفرضية األساسية الثانية - (أ/2)

 ،(مستوى نضج جودة المعمومات المقدمة من نظم استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية
كذلؾ عند  (Person Correlation)الختبار ىذه الفرضية إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 
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لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو معنكية إحصائية عمى كجكد عبلقة االرتباط بيف  (0.05)مستكل داللو 
مستكل نضج جكدة المعمكمات كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية، كالنتائج في الجدكؿ 

 :التالي
 (أ/2)معامالت االرتباط الختبار الفرضية  (21-4)جدول 

 المتغيرات
 معامل ارتباط 
 بيرسون

 الدالة التفسيرية
R Square 

 الدالة التفسيرية المعدلة
Adjusted R Square 

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

مستوى 
 األىمية

مستوى نضج جودة 
مسؤولية )المعمومات مع 

 (صناعة القرار االستثماري
0.434 0.188 0.157 1.55200 0.008 

مستوى نضج جودة 
جودة )المعمومات مع 

 ( االستثماريالقرار
0.388 0.150 0.141 1.81426 0.014 

مستوى نضج جودة 
صناعة )المعمومات مع 

 (القرارات االستثمارية ككل
0.401 0.160 0.152 3.01740 0.006 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :يستنتج الباحث مف الجدكؿ السابؽ مايمي

تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات كمسؤكلية صناعة القرارات االستثمارية حيث أف - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة، كىذه  (0.434)معامؿ االرتباط 

، (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.008)العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
%( 18.8)أف مستكل نضج جكدة المعمكمات يشرح أك يفسر  (R Square)كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية 

 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي مسؤكلية صناعة القرار االستثمارم
تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات كجكدة القرارات االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة القكة، كىذه العبلقة ذات  (0.388)

، كيبلحظ مف (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.014)داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
مف التغير  (%15)أف مستكل نضج جكدة المعمكمات يشرح أك يفسر  (R Square)خبلؿ الدالة التفسيرية 

 .المكجكد في المتغير التابع الفرعي جكدة القرار االستثمارم
تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات كصناعة القرارات االستثمارية بشكؿ إجمالي حيث - 

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة، كىذه  (0.401)أف معامؿ االرتباط 
، (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.006)العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

%( 16)أف مستكل نضج جكدة المعمكمات يشرح أك يفسر  (R Square)كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية 
مف التغير المكجكد في المتغير التابع اإلجمالي صناعة القرارات االستثمارية، كبناءن عمى ىذه االستنتاجات 

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج ) والتي تقول (أ/2)يقبل الباحث الفرضية الفرعية 
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يرفض الفرضية ، ك(جكدة المعمكمات المقدمة مف نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية
 :البديمة التالية

ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات المقدمة مف نظـ استخبارات )
 .(األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين )الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية األساسية الثانية - (ب/2)
الختبار  (مستوى نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظم استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية

كذلؾ عند مستكل  (Person Correlation)ىذه الفرضية إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 
لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو معنكية إحصائية عمى كجكد عبلقة االرتباط بيف مستكل  (0.05)داللو 

نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف 
 : السكرية، كالنتائج في الجدكؿ التالي

 (ب/2)معامالت االرتباط الختبار الفرضية الفرعية  (22-4)جدول 

 المتغيرات
 معامل ارتباط 
 بيرسون

 الدالة التفسيرية
R Square 

 الدالة التفسيرية المعدلة
Adjusted R Square 

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

مستوى 
 األىمية

مستوى نضج إدارة البيانات 
مسؤولية )الرئيسية مع 

 (صناعة القرار االستثماري
0.368 0.135 0.127 1.49824 0.005 

مستوى نضج إدارة البيانات 
 القرارجودة )الرئيسية مع 
 (االستثماري

0.411 0.168 0.159 1.77878 0.010 

مستوى نضج إدارة البيانات 
صناعة )الرئيسية مع 

 (القرارات االستثمارية ككل
0.333 0.110 0.101 2.91877 .0 004 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :يستنتج الباحث مف الجدكؿ السابؽ مايمي

تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كمسؤكلية صناعة - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف  (0.368)القرارات االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف مستكل  (0.005)بأنيا عبلقة ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
أف مستكل نضج إدارة البيانات  (R Square)، كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)الداللة القياسي 

مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي مسؤكلية صناعة القرار  (%13.5)الرئيسية يشرح أك يفسر 
 .االستثمارم

تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كجكدة القرارات - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا  (0.411)االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف مستكل الداللة  (0.01)عبلقة ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
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أف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية  (R Square)، كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)القياسي 
 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي جكدة القرار االستثمارم (%16.8)يشرح أك يفسر 

تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف  (0.333)االستثمارية بشكؿ إجمالي حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف  (0.004)المتغيريف بأنيا ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
أف مستكل نضج إدارة  (R Square)، كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)مستكل الداللة القياسي 

مف التغير المكجكد في المتغير التابع اإلجمالي صناعة القرارات  (%11)البيانات الرئيسية يشرح أك يفسر 
تكجد عبلقة ) والتي تقول (ب/2)يقبل الباحث الفرضية الفرعية االستثمارية، كبناءن عمى ىذه االستنتاجات 

ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة 
 :ويرفض الفرضية البديمة التالية، (القرارات االستثمارية

ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات )
 . (األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين )الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية األساسية الثانية - (جـ/2)
الختبار  (مستوى نضج ىندسة تخزين البيانات في نظم استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية

كذلؾ عند مستكل  (Person Correlation)ىذه الفرضية إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 
لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو إحصائية معنكية عمى كجكد عبلقة االرتباط بيف مستكل  (0.05)داللو 
 كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف ىندسة تخزيف البيانات في نظـ استخبارات األعماؿنضج 

 : السكرية، كالنتائج في الجدكؿ التالي
 (جـ/2)معامالت االرتباط الختبار الفرضية الفرعية  (23-4)جدول 

 معامل ارتباط  المتغيرات
 بيرسون

 الدالة التفسيرية
R Square 

 الدالة التفسيرية المعدلة
Adjusted R Square 

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

مستوى 
 األىمية

مستوى نضج ىندسة 
مسؤولية )تخزين البيانات و

 (صناعة القرار االستثماري
0.476 0.226 0.212 1.44332 0.003 

مستوى نضج ىندسة 
جودة )تخزين البيانات و

 ( االستثماريالقرار
0.387 0.149 0.132 1.79368 0.012 

مستوى نضج ىندسة 
صناعة )تخزين البيانات و

 (القرارات االستثمارية ككل
0.424 0.179 0.168 2.88052 0.003 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :يستنتج الباحث مف الجدكؿ السابؽ مايمي
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 كمسؤكلية ىندسة تخزيف البيانات في نظـ استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف  (0.476)صناعة القرارات االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف  (0.003)المتغيريف بأنيا ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
ىندسة أف مستكل نضج  (R Square)، كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)مستكل الداللة القياسي 

مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي مسؤكلية صناعة  (%22.6)يشرح أك يفسر تخزيف البيانات 
 .القرار االستثمارم

كجكدة القرارات االستثمارية حيث أف معامؿ ىندسة تخزيف البيانات تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة، كىذه العبلقة  (0.387)االرتباط 

، كنبلحظ (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.012)ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
%( 14.9)يشرح أك يفسر ىندسة تخزيف البيانات أف مستكل نضج  (R Square)مف خبلؿ الدالة التفسيرية 

 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي جكدة القرار االستثمارم
 كصناعة القرارات االستثمارية بشكؿ إجمالي ىندسة تخزيف البياناتتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا ضعيفة، كىذه  (0.424)حيث أف معامؿ االرتباط 
، (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.003)العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

يشرح أك يفسر ىندسة تخزيف البيانات أف مستكل نضج  (R Square)كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية 
مف التغير المكجكد في المتغير التابع اإلجمالي صناعة القرارات االستثمارية، كبناءن عمى ىذه  (17.9%)

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف ) والتي تقول (جـ/2)يقبل الباحث الفرضية الفرعية االستنتاجات 
ويرفض ، ( في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثماريةىندسة تخزيف البياناتمستكل نضج 

 :الفرضية البديمة التالية
 في نظـ استخبارات ىندسة تخزيف البياناتال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج )

 .  (األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين )الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية األساسية الثانية - (د/2)

الختبار ىذه الفرضية ( مستوى نضج القدرة التحميمية لنظم استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية
كذلؾ عند مستكل داللو  (Person Correlation)إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 

لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو إحصائية معنكية عمى كجكد عبلقة االرتباط بيف مستكل نضج  (0.05)
 كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية، كالنتائج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ

 : في الجدكؿ التالي
 (د/2)معامالت االرتباط الختبار الفرضية الفرعية  (24-4)جدول 

 معامل ارتباط  المتغيرات
 بيرسون

 الدالة التفسيرية
R Square 

 الدالة التفسيرية المعدلة
Adjusted R Square 

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

مستوى 
 األىمية

 0.017 1.63349 0.100 0.110 0.332مستوى نضج القدرة 
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مسؤولية )التحميمية و
 (صناعة القرار االستثماري

مستوى نضج القدرة 
 القرارجودة )التحميمية و
 (االستثماري

0.344 0.118 0.101 1.86224 0.020 

مستوى نضج القدرة 
صناعة القرارات )التحميمية و
 (االستثمارية

0.361 0.130 0.121 3.15986 0.011 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر
 :يستنتج الباحث مف الجدكؿ السابؽ مايمي

 كمسؤكلية صناعة القرارات القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا  (0.332)االستثمارية حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف مستكل  (0.017)عبلقة ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
القدرة التحميمية أف مستكل نضج  (R Square)، كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)الداللة القياسي 

مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي مسؤكلية  (%11) يشرح أك يفسر لنظـ استخبارات األعماؿ
 .صناعة القرار االستثمارم

كجكدة القرارات االستثمارية القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة،  (0.344)حيث أف معامؿ االرتباط 

أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.020)كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
القدرة التحميمية لنظـ استخبارات أف مستكل نضج  (R Square)، كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)

 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي جكدة القرار االستثمارم (%11.8)يشرح أك يفسر األعماؿ 
 كصناعة القرارات القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف  (0.361)االستثمارية بشكؿ إجمالي حيث أف معامؿ االرتباط 
أصغر  (0.011)المتغيريف بأنيا عبلقة ضعيفة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

القدرة أف مستكل نضج  (R Square)، كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)مف مستكل الداللة القياسي 
مف التغير المكجكد في المتغير التابع اإلجمالي  (%13) يشرح أك يفسر التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ

والتي  (د/2)يقبل الباحث الفرضية الفرعية الرابعة صناعة القرارات االستثمارية، كبناءن عمى ىذه االستنتاجات 
تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ ) تقول

 :ويرفض الفرضية البديمة التالية، (كصناعة القرارات االستثمارية
ال تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ كصناعة )

 .  (القرارات االستثمارية
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توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مستوى نضج : )اختبار الفرضية األساسية الثانية: (2-2)
الختبار ىذه الفرضية إحصائيان قاـ الباحث باستخداـ ، (استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية

باإلضافة لبلنحدار الخطي لمنمكذج ككؿ كذلؾ عند مستكل  (Person Correlation)اختبار ارتباط بيرسكف 
لمتعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ داللو معنكية إحصائية عمى كجكد عبلقة االرتباط بيف مستكل  (0.05)داللو 
 كصناعة القرارات االستثمارية في شركات التأميف السكرية، كالنتائج في الجدكؿ استخبارات األعماؿنضج 
 : التالي
 ومسؤولية وجودة القرارات االستثمارية (BI)معامالت االرتباط الختبار العالقة بين مستوى نضج  (25-4)جدول 

 معامل ارتباط  المتغيرات
 بيرسون

 الدالة التفسيرية
R Square 

 الدالة التفسيرية المعدلة
Adjusted R Square 

الخطأ المعياري 
 لمتقدير

مستوى 
 األىمية

مستوى نضج استخبارات 
مسؤولية صناعة )األعمال و

 (القرار االستثماري
0.669 0.448 0.405 1.52573 0.006 

مستوى نضج استخبارات 
 القرارجودة )األعمال و
 (االستثماري

0.627 0.393 0.347 1.80025 0.012 

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر

 :يستنتج الباحث مف الجدكؿ السابؽ مايمي
 كمسؤكلية صناعة القرارات االستثمارية حيث أف استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة متكسطة القكة،  (0.669)معامؿ االرتباط 
أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.006)كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

 يشرح أك استخبارات األعماؿأف مستكل نضج  (R Square)، كيبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية (0.05)
 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي مسؤكلية صناعة القرار االستثمارم (%44.8)يفسر 
كجكدة القرارات االستثمارية حيث أف معامؿ استخبارات األعماؿ تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - 

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة متكسطة القكة، كىذه  (0.627)االرتباط 
، (0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.012)العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

يشرح أك يفسر استخبارات األعماؿ أف مستكل نضج  (R Square)كنبلحظ مف خبلؿ الدالة التفسيرية 
 .مف التغير المكجكد في المتغير التابع الفرعي جكدة القرار االستثمارم (39.3%)

نمكذج استخبارات )الختبار الفرضية األساسية الثانية يجب إيجاد االنحدار المتعدد ألبعاد النمكذج األربعة 
 :مع صناعة القرارات االستثمارية كالنتائج مبينة في الجداكؿ التالية (األعماؿ
 االرتباط بين استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثماري (26-4)جدول         

معامل  النموذج
 االرتباط

الدالة 
 التفسيرية

الدالة التفسيرية 
 المعدلة

الخطأ المعياري 
 مستوى الداللة لمتقدير
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1 0.758 0.575 0.405 3.04694 0.045 

مستكل نضج جكدة المعمكمات، مستكل نضج إدارة البيانات  :(المتغيرات المستقمة) أبعاد النموذج
 مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات، مستكل نضج القدرة التحميمية الرئيسية،

 صناعة القرارات االستثمارية: المتغير التابع
 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :        المصدر

 (ANOVA)تحميل االنحدار  (27-4)جدول         

Model  
Sum of 

Squares 
 دالة االختبار مربع المتوسطاتدرجات الحرية 

F 
Sig. 

1 

 

Regression 125.746 4 31.436 3.386 0.045 

Residual 92.838 10 9.284   

Total 218.584 14    

مستكل نضج جكدة المعمكمات، مستكل نضج إدارة البيانات  :(المتغيرات المستقمة) أبعاد النموذج
 مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات، مستكل نضج القدرة التحميمية الرئيسية،

 صناعة القرارات االستثمارية: المتغير التابع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :         المصدر

 :يستنتج الباحث مف الجدكليف السابؽ مايمي
 وصناعة القرارات االستثمارية حيث أن معامل استخبارات األعمالتوجد عالقة ارتباط بين مستوى نضج - 

وىو ارتباط موجب، وتوصف العالقة بين المتغيرين بأنيا عالقة قوية، وىذه العالقة  (0.758)االرتباط 
، (0.05)أصغر من مستوى الداللة القياسي  (0.045)ذات داللة إحصائية حيث أن مستوى الداللة 

 (بأبعاده األربعة) استخبارات األعمالأن مستوى نضج  (R Square)ويالحظ من خالل الدالة التفسيرية 
الموجود في المتغير التابع صناعة القرار االستثماري، وبناًء ( التباين)من التغير (%57.5)يشرح أو يفسر 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة )عمى ىذه االستنتاجات يقبل الباحث الفرضية األساسية الثانية والتي تقول 
، ويرفض الفرضية البديمة (معنوية بين مستوى نضج استخبارات األعمال وصناعة القرارات االستثمارية

 :التالية
ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين مستوى نضج استخبارات األعمال وصناعة القرارات )

 . (االستثمارية
 :الجدكؿ اآلتي يبيف معادلة انحدار المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع الكمي كىك كما يأتي

 ثوابت معادلة االنحدار (28-4)جدول    

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 

(Enter) 
  
  

(Constant) 13.858 15.811  .877 .041 

نضج جكدة 
 المعمكمات

8.439 31.542 0.839 0.268 0.04 
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نضج إدارة 
 البيانات الرئيسية

9.201 19.792 0.875 0.465 0.02 

نضج ىندسة 
 تخزيف البيانات

7.183 9.262 0.547 0.776 0.03 

نضج القدرة 
 التحميمية

10.704 18.398 0.564 0.854 0.01 

 صٕبػخ اٌمشاساد االعزثّبس٠خ المتغير التابع

 SPSSإعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي :   المصدر
مف الفرضية األساسية يبيف الباحث بأنو مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يمكف اختبار الفركض الفرعية األربعة 

 :كذلؾ كما يأتيالثانية 

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية )الختبار الفرضية الفرعية األكلى مف الفرضية األساسية الثانية - (أ/2)
، (بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات المقدمة مف نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية

كىذا بأف لمستكل نضج جكدة المعمكمات أثر عمى صناعة القرارات االستثمارية،  (23-4)يبلحظ مف الجدكؿ 
 الفرضية الفرعية نقبؿلذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.04)األثر ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة 

 . كترفض الفرضية البديمةاألكلى 
تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة )الختبار الفرضية الفرعية الثانية مف الفرضية األساسية الثانية - (ب/2)

 (معنكية بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية
 أثر عمى صناعة القرارات االستثمارية، إدارة البيانات الرئيسيةبأف لمستكل نضج  (23-4)يبلحظ مف الجدكؿ 

الفرضية الفرعية نقبؿ لذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.02)كىذا األثر ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة 
 . الفرضية البديمةنرفض ك الثانية

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية )الختبار الفرضية الفرعية الثالثة مف الفرضية األساسية الثانية - (جػ/2)
يبلحظ  ( في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثماريةىندسة تخزيف البياناتبيف مستكل نضج 

كىذا أثر عمى صناعة القرارات االستثمارية،  بأف لمستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات (23-4)مف الجدكؿ 
الفرضية الفرعية نقبؿ لذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.03)األثر ذك داللة إحصائية حيث مستكل الداللة 

 . الفرضية البديمةنرفض ك الثالثة
تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية )الختبار الفرضية الفرعية الرابعة مف الفرضية األساسية الثانية - (د/2)

يبلحظ مف  ( في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة القرارات االستثماريةالقدرة التحميميةبيف مستكل نضج 
كىذا األثر ذك أثر عمى صناعة القرارات االستثمارية،  بأف لمستكل نضج القدرة التحميمية (23-4)الجدكؿ 

 الرابعة الفرضية الفرعية نقبؿلذلؾ  (0.05)كىك أقؿ مف  (0.01)داللة إحصائية حيث مستكل الداللة 
 . كنرفض الفرضية البديمة
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 (بيرسكف)جاءت متكافقة مع نتائج تحميؿ معامؿ االرتباط  (أنكفا)يبلحظ الباحث بأف نتائج تحميؿ االنحدار 
كىذا ما يعزز مف صحة النتائج، حيث تـٌ رفض كافة الفرضيات الفرعية مف الفرضية األساسية الثانية كفقان 

 .لكبل الطريقتيف، كقبكؿ الفرضيات البديمة
 :كمايمي (Xn عمى Y)يمكف تشكيؿ معادلة انحدار  (23-4)كمف الجدكؿ 

 
 

 :حيث
Y :صناعة القرارات االستثمارية. 

X1 :مستكل نضج جكدة المعمكمات. 
 X2 :مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية. 
 X3 :مستكل نضج ىندسة تخزيف البيانات. 
 X4:   بمعنى أف زيادة مستكل نضج القدرة التحميمية بمقدار كاحد سيؤدم إلى )مستكل نضج القدرة التحميمية

 .(مع بقاء المتغيرات األخرل ثابتة/ 24.55= 10.7 + 13.85/الزيادة في المتغير التابع بمقدار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= 13.85 + 8.4X1 + 9.2X2 + 7.2X3 +10.7X4 
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 الفصل اخلامس
 النتائج والتوصيات
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 :نتائج الدراسة: 5-1
 :تكصمت ىذه الدراسة إلى جممة مف النتائج عمى الصعيديف النظرم كالعممي، كىي كمايمي

 :النتائج العممية- (أوالً )

 :يبيف الباحث بأف نتائج الدراسة العممية صالحة لمتعميـ عمى الشركات محؿ الدراسة فقط، كىذه النتائج ىي

 ،تتـ بطرؽ شرعية كقانكنيةفي شركات التأميف السكرية عمميات جمع البيانات عف المنافسيف كالعمبلء (- 1)
مف  (%96.8)كىذا يبدك كاضحان مف اإلجابات حيث بمغت النسبة المئكية لممكافقة اإلجمالية عمى ىذه الفقرة 

مستجيب مكافؽ، كبمغ متكسط  (210)استبانو، أم ما مجمكعو  (217) المكزعة كالبالغ تإجمالي االستبيانا
كذلؾ بخطأ معيارم قدره ( أم تقابؿ درجة المكافؽ إلى حد كبير )(4.88)عمى ىذه الفقرة  x̄اإلجابات 

 .عف متكسط المجتمع المدركس (0.0433)
ال يكجد في شركات التأميف السكرية أم معايير لقياس جكدة المعمكمات حتى أنو ال يكجد أم تقييـ ليا، (- 2)

كالمعمكمات التي تنتجيا تقنيات كأدكات ككسائؿ جمع البيانات عف البيئة الخارجية لممنظمة ليست خالية مف 
 حيث تبيف أف نسبة اإلجابات،تحميؿ كىذا يبدك كاضحان مف األخطاء باإلضافة إلى أنيا ال تصؿ حيف الطمب، 

مف مجمكع االستبيانات  (%78.8)اإلجابة بعدـ المكافقة عمى كجكد معايير لتقييـ جكدة المعمكمات كانت 
مستجيب أشار إلى عدـ كجكد معايير لقياس جكدة المعمكمات في شركات  (171)المقبكلة، أم ما مقداره 

 .أجابت بالحياد (%21.2)التأميف السكرية، كالنسبة الباقية 
يقع مستكل نضج جكدة المعمكمات المجمعة عف البيئة الخارجية لشركات التأميف السكرية بيف - (3)

 .المستكىيف األكؿ كالثاني مف النضج، أم بيف المستكل األكلي كالمستكل التكرارم
 المنافسيف، العمبلء، السكؽ، أداء :معمكمات عف)قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات الرئيسيةال يكجد (- 4)

يقع مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية المتعمقة بالبيئة الخارجية ك في شركات التأميف السكرية، (الشركة
لشركات التأميف السكرية بيف المستكىيف األكؿ كالثاني، أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، حيث 
في المستكل األكلي ال يكجد خطة أك مسار كاضح كمحدد لتحديد البيانات الرئيسية التي تحتاجيا المنظمة كال 
بكيفية جمعيا، كفي نياية المستكل التكرارم يتـ إنشاء قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات األساسية كالمفتاحية 

لممنظمة، كيتـ استخداـ تطبيقات إلبقاء ىذه البيانات متاحة بشكؿ نسبي لئلدارة العميا فقط كلكف شركات 
. التأميف السكرية لـ تبمغ ىذا المستكل بعد

البيانات الكصكؿ إلى عمى بشكؿ نسبي  قادرة  في شركات التأميف السكريةأنظمة تخزيف البيانات الحالية(- 5)
يتـ حفظ البيانات المجمعة عف العمبلء ، باإلضافة إلى أنو في أم كقتالمجمعة داخؿ المنظمة التاريخية 

 .بشكؿ آمف كسرم
أم  شركات التأميف السكرية  في المستكل الثالث، ىندسة تخزيف البيانات فييقع مستكل نضج - (6)

يستطيع العاممكف الحصكؿ عمى إجابات عف استفساراتيـ عف بيئة بالمستكل المعرؼ، حيث في ىذا المستكل 
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ستخداـ ما يسمى نظـ تخزيف البيانات التفاعمية لتقديـ تقارير فقط، كيتـ التييئة كاإلعداد الالعمؿ الداخمية 
 عف البيئة الداخمية كالخارجية كلكنيا ال تستخدـ، كما أنو في ىذا المستكل يتـ استخداـ تقنيات مناسبة لحظية

 .لحفظ البيانات المجمعة عف العمبلء بشكؿ آمف
ال تقدـ نظـ جمع البيانات عف البيئة الخارجية المتكفرة في شركات التأميف السكرية تحميبلن مفصبلن لمبيئة (- 7)

نظاـ تحميؿ ال يكجد في ىذه الشركات الخارجية، كيعتبر تحميؿ العمبلء ضعيفان كمحبطان، باإلضافة إلى أنو 
 . عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي كالفيسبكؾ كالتكيترالعمبلءتفاعمي آلراء كرغبات 

 شركات التأميف السكرية بيف المستكىيف القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿ فييقع مستكل نضج (- 8)
تككف القدرات أم بيف ما يعرؼ بالمستكىيف األكلي كالتكرارم، حيث في المستكل األكلي األكؿ كالثاني، 

 .التحميمية ضعيفة كمحبطة بسبب كجكد بيانات قميمة كال تيتـ المنظمة بتحميميا
 شركات التأميف السكرية كفقان ليذه اإلحصاءات نظـ استخبارات األعماؿ الكمي فييقع مستكل نضج (- 9)

 ككفقا لنمكذج الدراسة فإف ىذا المستكل مف النضج ال يمبي ،(المستكل التكرارم)الكصفية في المستكل الثاني 
متطمبات شركات التأميف مف البيانات كالمعمكمات عف البيئة الخارجية التي تعمؿ بيا، كيجب رفع مستكل 

 .اكتشاؼ حاالت الغش كالتقديرات الخاطئة لؤلضرارالنضج لتتمكف مف 
األكراؽ التجارية، أذكف الخزينة، )يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار قصيرة األجؿ (- 10)

يتـ االعتماد بشكؿ كبير عمى أدكات االستثمار  كال في شركات التأميف السكرية (الخ...شيادات اإليداع، 
 تقتصر ال يكجد تنكيع بيف االستثمارات طكيمة كقصيرة األجؿ، ك(...األسيـ، السندات، العقارات)طكيمة األجؿ 

 .االستثمارات في شركات التأميف السكرية عمى الحدكد المكانية لمدكلة السكرية
 صبلحية اتخاذ قرار االستثمار بحدكد معينو  السكرية في المحافظات شركات التأميفتممؾ فركعال - (11)

 .زمنية أك مالية
 في يتـ إجراء المناقشات كاالستشارات بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية قبؿ اتخاذ القرار االستثمارمال (- 12)

تحظى بالقبكؿ كالتأييد مف كافة ال القرارات المتخذة  األمر الذم يؤدم إلى أف ىذه شركات التأميف السكرية
 .المستكيات اإلدارية

صالحان لتقييـ مستكل نضج استخبارات األعماؿ، كتبيف ذلؾ بعد تطبيؽ  (EBIMM)يعتبر نمكذج - (12)
 .اختبارات الصدؽ كالثبات عميو، كىذا يعتبر تأكيد إضافي عمى صبلحيتو

 :النتائج العممية الخاصة باختبار الفروض- 
 في شركات جكدة المعمكماتال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج (- 1)

 يبلحظ مف الدراسة العممية أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج ، حيثالتأميف السكرية
كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج جكدة  (3.1772)بمقدار  (=Test Value 5)المرتفع 

 .المعمكمات في شركات التأميف السكرية
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 في إدارة البيانات الرئيسيةال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج (- 2)
أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل   يبلحظ مف الدراسة العممية، حيثشركات التأميف السكرية

كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج   (3.1394)بمقدار  (=Test Value 5)النضج المرتفع 
 .إدارة البيانات الرئيسية في شركات التأميف السكرية

 في ىندسة تخزيف البياناتال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج (- 3)
أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل   يبلحظ مف الدراسة العمميةحيث ،شركات التأميف السكرية

كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف نضج   (1.9963)بمقدار  (=Test Value 5)النضج المرتفع 
 .ىندسة تخزيف لبيانات في شركات التأميف السكرية

القدرة التحميمية لنظـ استخبارات ال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج (- 4)
أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ   يبلحظ مف الدراسة العمميةحيث ، في شركات التأميف السكريةاألعماؿ

كىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل مرتفع مف  (3.1162)بمقدار  (=Test Value 5)مف مستكل النضج المرتفع 
 .نضج القدرة التحميمية في شركات التأميف السكرية

ال تكجد داللة معنكية إحصائية عمى تكفر مستكيات مرتفعة مف نضج استخبارات األعماؿ في شركات (- 5)
 يبلحظ مف الدراسة العممية أف متكسط مستكل النضج الفعمي أقؿ مف مستكل النضج ، حيثالتأميف السكرية

استخبارات  مف نضج مرتفعكىذا يعني أنو ال يتكفر مستكل  (2.8575)بمقدار  (=Test Value 5)المرتفع 
 .في شركات التأميف السكريةاألعماؿ 

تكجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف مستكل نضج جكدة المعمكمات المقدمة مف نظـ استخبارات (- 6)
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ  (0.677)حيث أف معامؿ االرتباط  األعماؿ كصناعة القرارات االستثمارية

العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة متكسطة القكة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
(0.006.) 
تكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج إدارة البيانات الرئيسية في نظـ استخبارات األعماؿ كصناعة - (7)

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة  (0.702)القرارات االستثمارية بشكؿ إجمالي حيث أف معامؿ االرتباط 
أصغر  (0.004)بيف المتغيريف بأنيا عبلقة قكية، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

 (.0.05)مف مستكل الداللة القياسي 
 كصناعة القرارات االستثمارية بشكؿ ىندسة تخزيف البياناتتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - (8)

كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة  (0.712)إجمالي حيث أف معامؿ االرتباط 
 (.0.003)قكية، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

 كصناعة القرارات القدرة التحميمية لنظـ استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - (9)
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف  (0.637)االستثمارية بشكؿ إجمالي حيث أف معامؿ االرتباط 

( 0.011)المتغيريف بأنيا عبلقة متكسطة القكة، كىذه العبلقة ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 
 (.0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي 
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 كصناعة القرارات االستثمارية حيث أف استخبارات األعماؿتكجد عبلقة ارتباط بيف مستكل نضج - (10)
كىك ارتباط مكجب، كتكصؼ العبلقة بيف المتغيريف بأنيا عبلقة قكية، كىذه العبلقة  (0.758)معامؿ االرتباط 

 (.0.05)أصغر مف مستكل الداللة القياسي  (0.045)ذات داللة إحصائية حيث أف مستكل الداللة 

 :التوصيات: 5-2
 :مف خبلؿ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج يمكف تقديـ مجمكعة مف التكصيات العممية كالعممية كىي

مف التغير المكجكد في المتغير  (%57.5) (بأبعاده األربعة) استخبارات األعماؿيفسر مستكل نضج - (1)
غير مفسرة، يكصي الباحث الباحثيف اآلخريف بالبحث في  (%42.5)التابع صناعة القرار االستثمارم، كيبقى 

ىذه النسبة الغير مفسره كما ىي المتغيرات التي تفسرىا كأف يبحث الباحثكف اآلخركف بالعبلقة بيف مستكل 
 .نضج إدارة المشركع كصناعة القرارات االستثمارية

( Business Intelligence)يكصي الباحث بالمزيد مف الدراسات التي تفرؽ بيف نظـ استخبارات األعماؿ - (2)
، بحيث تستطيع المنظمات كشركات األعماؿ التمييز بيف (Industrial Espionage)كنظـ التجسس االلكتركني 

 .التطبيقات القانكنية كالغير قانكنية
 لجمع المخصصةالبرامج االلكتركنية األدكات كالتطبيقات ك)ضركرة تحديث أدكات استخبارات األعماؿ - (3)

 تتناسب كطبيعة العمؿ كتكفر القدرة البلزمة المتكفرة في شركات التأميف السكرية بحيث (كتحميؿ البيانات
 .لمتشغيؿ

تقييـ جكدة المعمكمات لما ليا مف تأثير مباشر عمى جكدة القرارات االستثمارية، كذلؾ ضركرة االىتماـ ب- (4)
 .مف خبلؿ كضع معايير لقياس مستكل جكدتيا

 التي تحتاجيا شركات التأميف، باإلضافة إلى قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات الرئيسيةضركرة كضع - (5)
 .شركات التأميف السكرية إلدارة البيانات الرئيسية داخؿ ةمستقؿأك فركع ـ اقسأ  إيجادضركرة

لبلستفسار كالتفاعمية نظـ التقارير المحظية يكصي الباحث شركات التأميف السكرية بضركرة استخداـ (- 6)
 .عف المتغيرات الخارجية الخاصة بالمنظمة

 شركات التأميف السكرية مف المستكل نظـ استخبارات األعماؿ الكمي فيضركرة االرتقاء بمستكل نضج - (7)
 ىذا المستكل مف النضج ال يمبي متطمبات إلى مستكىات أعمى، كذلؾ نظران ألف (المستكل التكرارم)الثاني 

اكتشاؼ شركات التأميف مف البيانات كالمعمكمات عف البيئة الخارجية التي تعمؿ بيا بالشكؿ الذم يمكنيا مف 
 .حاالت الغش كالتقديرات الخاطئة لؤلضرار

أدكات ك أدكات االستثمار قصيرة األجؿ يكصي الباحث شركات التأميف السكرية بضركرة التنكيع بيف- (8)
 .االستثمار طكيمة األجؿ

 في  بيف مختمؼ المستكيات اإلدارية قبؿ اتخاذ القرار االستثمارم كاالستشارات إجراء المناقشاتضركرة(- 9)
 .مف كافة المستكيات اإلداريةكقبكليا  ىاتأييد بالشكؿ الذم يؤدم إلى شركات التأميف السكرية
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 صبلحية  السكرية في المحافظات شركات التأميف فركعيرل الباحث بأنو ال يكجد مانع مف تفكيض- (10)
 .، كيكصي بذلؾاتخاذ قرار االستثمار بحدكد معينو زمنية أك مالية

بعدان إضافيان كىك آلية جمع البيانات،  (EBIMM)يقترح الباحث أف تتضمف أبعاد النضج في نمكذج - (11)
كما ىي األدكات كالتطبيقات التي تستخدـ في كؿ مستكل مف مستكيات النضج ىذا، بحيث تتمكف المنظمات 

 .التي تطبؽ ىذا النمكذج معرفة ما المتكفر لدييا مف أدكات كتطبيقات كما الذم تحتاجو
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 (استبانو الدراسة...)(1)ممحق رقم 

 الجميورية العربية السورية
 جامعة تشرين

 كمية االقتصاد الثانية
 ماجستير إدارة األعمال

 قائمة استبانو لمسادة  موظفي اإلدارة العميا متخذي القرارات االستثمارية 

 ورؤساء الدوائر واألقسام في شركات التأمين السورية 

 تحية طيبة..... السيدة الكريمة / السيد الكريم 

بدايةن أتقدـ ببالغ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ ككريـ تجاكبكـ عمى الكقت الذم ستخصصكنو لقراءة ىذه 
 .اإلستبانو كاإلجابة عمى األسئمة الكاردة فييا

حيث إف التقدـ العممي ال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ ربط الجكانب النظرية بالجكانب العممية كالتطبيقية، 
 :كبما أف الباحث يقـك بإعداد بحث بعنكاف

 ((تقييم مستوى نضج استخبارات األعمال ودوره في صناعة القرارات االستثمارية))
 ((دراسة مسحية عمى شركات التأمين السورية))

كمف أجؿ التمكف مف إتماـ ىذه الدراسة فإف تعاكنكـ الفعاؿ في قراءة فقرات اإلستبانو المرفقة كاختيار 
 .اإلجابة المناسبة التي تعكس رأيكـ الحقيقي، يساىـ بشكؿ كبير في الحصكؿ عمى نتائج دقيقة كصحيحة

أكد أف أحيط سيادتكـ عممان بأف كؿ ما تدلكف بو مف آراء أك كجيات نظر أك بيانات ستككف مكضع اىتماـ 
الباحث كستعامؿ بسرية تامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط، كخاصةن كأنو ليس مطمكبان تسجيؿ 

كمف ثـ الخركج بمقترحات . االسـ، كسكؼ يتـ تحكيؿ اإلجابات إلى مؤشرات رقمية تستخدـ في التحميؿ
 ةكتكصيات مف شأنيا العمؿ عمى تحسيف صناعة القرارات االستثمارية  لديكـ بما ينعكس إيجابا عمى المنظـ

 .ككؿ
 (....................................)إذا كنتـ ترغبكف بالحصكؿ عمى نتائج البحث يرجى تدكيف البريد االلكتركني - 

 مع جزيل الشكر لكم
األستاذ المشرف                                                          طالب الماجستير              

 األستاذ الدكتور محمد عباس ديوب                                              والء حسين زريقا
 

 

Syrian Arab Republic   

Tishreen University 

Faculty of Economics II 

Business Administration Master 
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 :استخبارات األعمال: القسم األول
: إلى أم مدل تكافؽ العبارات التالية

غير موافق  :أسئمة عامة حول استخبارات األعمال 2-1
 عمى اإلطالق

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا

4 
ٌعتبر مفهوم استخبارات األعمال واضحاً ومعرفاً 

      من قبلً

5 

البرامج  )ٌتم تحدٌث أدوات استخبارات األعمال 
بشكل  (االلكترونٌة  لجمع وتخزٌن وتحلٌل البٌانات

 مستمر
     

6 

تعتبر أدوات استخبارات األعمال المستخدمة حالٌا 
 أفضل وأحدث تكنولوجٌا متوفرة فًتنا فً شرك

السوق 

     

7 
 المستخدمة حالٌا تتناسب وطبٌعة العمل، األدوات

للتشغٌل  وتوفر القدرة الالزمة
     

8 
تتم عملٌات جمع البٌانات عن المنافسٌن والعمالء 

 بطرق شرعٌة وقانونٌة
     

 : تقييم مستوى نضج أبعاد استخبارات األعمال: 2-2
غير موافق  جودة المعمومات أوالً 

 عمى اإلطالق
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا
     تـٌ تطكير معايير لقياس جكدة المعمكمات   9
     مستمر كيتـ تقييـ جكدة المعمكمات بشكؿ دائـ  10

11 
معمكمات خالية يقدـ نظاـ استخبارات األعماؿ الحالي 

      مف األخطاء

     تأتي المعمكمات التي تحتاجيا بحيث يسيؿ فيميا  12

13 
 نظاـ االستخبارات الحاليالمعمكمات التي يكفرىا 

     معمكمات حديثة  

14 
نظاـ التي يكفرىا يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات 

      حيف الطمب االستخبارات الحالي

15 
عند االستفسار عف المعمكمات فإف زمف االستجابة 

     يككف قصير جدا  

16 
المعمكمات التي يخرجيا النظاـ كاضحة كيمكف فيميا 

       بسيكلة

غير موافق  إدارة البيانات الرئيسية ثانياً 
 عمى اإلطالق

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا

17 

 الرئيسيةتـ إنشاء قائمة تعريفية بالبيانات كالمعمكمات 
معمكمات عف المنافسيف، العمبلء، السكؽ، ) لممنظمة

 (الخ...أداء الشركة
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18 
البيانات كالمعمكمات الرئيسية يتـ نشرىا داخؿ المنظمة 

     كلمختمؼ األقساـ ككؿه حسب حاجتو 

      متاحة بشكؿ دائـ  الرئيسيةالبيانات كالمعمكمات  19

20 
يتـ عرض التغيرات المحظية في البيانات الرئيسية 

       بشكؿ مباشرلممنظمة

21 
تقتصر البيانات كالمعمكمات الرئيسية عمى البيئة 

      الداخمية لممنظمة فقط

22 
يتـ جمع البيانات الرئيسية عف المنافسيف بشكؿ دائـ 

      كمستمر 

      ىناؾ قسـ مستقؿ داخؿ الشركة إلدارة البيانات الرئيسية 23

غير موافق  ىندسة تخزين البيانات ثالثاً 
 عمى اإلطالق

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا

24 
ٌستطٌع العاملون الحصول على إجابات عن 

 استفساراتهم عن بٌئة العمل الداخلٌة فقط
     

25 
 بٌن مخازن البٌانات المختلفة  وثٌقٌوجد ترابط

 داخل المنظمة وخارجها
     

26 
ٌتم استخدام نظام التقارٌر اللحظٌة لالستفسار عن 

 المتغٌرات الداخلٌة الخاصة بالمنظمة
     

27 
ٌتم استخدام نظام التقارٌر اللحظٌة لالستفسار عن 

 المتغٌرات الخارجٌة الخاصة بالمنظمة
     

28 

كآلة مستمرة فً دمج تعمل أدوات تخزٌن البٌانات 
 (داخل المنظمة)الداخلٌة جمٌع مخازن البٌانات 

 للحصول على الحقٌقة (خارج المنظمة)والخارجٌة 
     

29 
 عمى الكصكؿ إلىأنظمة تخزيف البيانات الحالية قادرة 

       في أم كقت المجمعة داخؿ المنظمةالبيانات التاريخية

30 

وتحوٌلها إلى وجود قدرة معالجة سرٌعة للبٌانات 
 وجعلها متاحة وتحلٌلهامن حٌث أرشفتها معلومات 

لالستخدام عند الطلب على الفور 

     

31 
ٌتم حفظ البٌانات المجمعة عن العمالء بشكل آمن 

 وسري
     

 القدرة التحميمية رابعاً 
غير موافق 
 عمى اإلطالق

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا

32 
 مفصل للبٌئة تحلٌلٌقدم نظام االستخبارات الحالً 

  الخارجٌة للمنظمة
     

33 
تقدٌم تحلٌل داخلً كامل لنقاط القوة والضعف ٌتم 

  بشكل دوريبالمنظمة لكافة المستوٌات اإلدارٌة
     

      ٌتم تحلٌل العمالء لمعرفة رغباتهم وتطلعاتهم 34

35 
ٌوجد نظام تحلٌل تفاعلً آلراء ورغبات الزبائن عبر 

الفٌسبوك والتوٌتر كشبكات التواصل االجتماعً 
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      ٌتم تحلٌل المنافسون وخططهم واستراتٌجٌاتهم 36

37 
ٌتم تحلٌل مواقع المنافسٌن على شبكات التواصل 

 االجتماعً بشكل دائم ومستمر
     

38 
هناك تكامل حقٌقً بٌن تحلٌل البٌئة الداخلٌة 

 والخارجٌة للمنظمة
     

  :صناعة القرارات االستثمارية: القسم الثاني

غير موافق  :أسئمة عامة عن صناعة القرار االستثماري 3-1
 عمى اإلطالق

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا

39 
نظام استخبارات األعمال  ألهداف متفهم أنت

  ودوره فً صناعة القرار االستثماريالحالً
     

40 

ٌتم االعتماد بشكل كبٌر على أدوات االستثمار 
األوراق التجارٌة، أذون الخزٌنة، )قصٌرة األجل 

 (الخ...شهادات اإلٌداع، 

     

41 
ٌتم االعتماد بشكل كبٌر على أدوات االستثمار 

  (...األسهم، السندات، العقارات)طوٌلة األجل 
     

42 
االستثمار متنوع بٌن االستثمار طوٌل وقصٌر 

  األجل
     

43 
تقتصر االستثمارات على الحدود المكانٌة 

  السكريةللدولة
     

44 

 االستثمار متنوع بٌن االستثمارات الحقٌقٌة
  والمالٌة(العقارات واألراضً واألدوات)

  (األسهم والسندات والمشتقات)

     

3-2 
غير موافق  : االستثمارية القراراتةعا صنأبعاد

 عمى اإلطالق
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 جدا
  مسؤولية صناعة القرار االستثماري 3-2-1

45 

ٌتم إجراء المناقشات واالستشارات بٌن مختلف 
المستوٌات اإلدارٌة قبل اتخاذ القرار 

 االستثماري
     

46 
هً المسإولة  (مجلس اإلدارة)اإلدارة العلٌا 

 القرارات االستثمارٌةكافة عن اتخاذ فقط 
     

47 
التخاذ بعض لإلدارة الوسطى هناك تفوٌض 

القرارات االستثمارٌة بحدود مالٌة معٌنة 
     

48 
التخاذ بعض لإلدارة الوسطى هناك تفوٌض 

   القرارات االستثمارٌة بحدود زمنٌة معٌنة
     

49 
تملك الفروع فً المحافظات صالحٌة اتخاذ 

 (زمنٌة أو مالٌة)قرار االستثمار بحدود معٌنه 
     

50 
تفوض مهمة القٌام بدراسات الجدوى إلى 
 مكاتب خاصة لالستشارات الفنٌة والمالٌة 

     

51 
تتخذ القرارات االستثمارٌة بعد القٌام بدراسات 

 الجدوى التفصٌلٌة للمقترحات االستثمارٌة
     

52 
تفوض مهمة القٌام بدراسات الجدوى التفصٌلٌة 

لألقسام  (الخ...التسوٌقٌة، الفنٌة، المالٌة،)
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 صاحبة الصالحٌة فً الشركة

  جودة القرار االستثماري 3-2-2

53 
ٌتم اتخاذ القرارات االستثمارٌة باللحظة 

 المناسبة
     

54 
ٌتم اتخاذ القرارات االستثمارٌة بالسرعة 

 المناسبة
     

55 
ٌتم اتخاذ القرار االستثماري بعد الفهم الكامل 

 للمتغٌرات المحٌطة ببٌئة االستثمار
     

56 
تحظى القرارات االستثمارٌة المتخذة بالقبول 

 والتؤٌٌد من كافة المستوٌات اإلدارٌة
     

57 
ٌتم اتخاذ القرارات االستثمارٌة بعد التقٌٌم 

 الكامل لكافة البدائل المتاحة
     

58 
ٌتم اتخاذ القرار االستثماري بناًء على 

 معلومات تتصف بالجودة العالٌة
     

59 
تساهم القرارات االستثمارٌة المتخذة فً تعظٌم 

  القٌمة السوقٌة للشركة
     

60 
تتفق القرارات االستثمارٌة المتخذة مع األهداف 

 اإلستراتٌجٌة للمنظمة
     

 شكرا جزيال لحسن لتعاونكم 
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Abstract 

Business intelligence popped in the past few years, (especially after the golden launch of the 

social networks in the middle of the year 2005) as an essential foundation for organizations that 

want to success and to continue in the business world, through providing them the appropriate 

data and information about the environment in which they operate, from the growing importance 

of (BI), the researcher study in this letter the role played by the level of business intelligence 

systems maturity in the process of investment decisions making in the Syrian insurance 

companies, and so on the grounds that investment decisions is the first step to success in the 

business world.  

The study problem includes the following main question (a) what is the nature of the 

relationship between the level of business intelligence maturity in the Syrian insurance 

companies? and the investment decisions making, and through studying this problem, the study 

sought to achieve a set of objectives, the most important of it is determining the level of  business 

intelligence maturity in Syrian insurance companies, as well as  clarifying the nature of  

relationship between  business intelligence maturity and  investment decisions making. 

This researcher adopt descriptive approach (survey) in his study based on both problem and 

objectives. The study population included  all the Syrian insurance companies, and the researcher 

uses the questionnaire as a tool for collecting primary data, where he adapted questionnaire 

developed in advance to assess the maturity level of Business intelligence prepared by (Tan, et 

al., 2011), and to answer the questions and objectives of the study, the researcher does  the proper 

descriptive analysis to preliminary data ( frequencies, the percentage, the  mean and standard 

error of estimation), and to validate the hypothesis, the researcher applying some inferential  

statistics  on the data collected by the survey, the most important person correlation coefficient 

and T-test using the program SPSS (SPSS.18). The most important findings of the research are: 

 (1) - The maturity level of the business intelligence in the Syrian insurance companies is at the 

second level ( Repeatable level ), according to a study model this level of maturity does not 

meet the requirements of the insurance companies of data and information about the external 

environment in which it operates, we suggest that they  must raise the level of maturity to be 

able to detect cases of fraud and erroneous estimates of the damage. 

(2) - There is a correlation between the maturity level of business intelligence and investment 

decision making, as the correlation coefficient ( 0.758 ), a positive correlation, and described 

the relationship between the two variables as a strong relationship, and this relationship is 

statistically significant as the level of significance ( 0.045 ) is smaller than the significance 

level standard ( 0.05) .  

Keywords: Business Intelligence, Business Intelligence maturity,  Investment Decision Making. 
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