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على قبول االشراف على  ":بن حليمة خرية"أتقدم بالشكر اجلزيل  اىل أستاذيت احملرتمة 
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  هذا املضمون يعرب عن رأي صاحبها.                                                                         
 



 

 

 

 



 خطة البحث                                                    

 
 
 

 

 املقدمة العامة  
 الفصل األول: التأطري النظري لنظام املعلومات و أثره على األداء يف املؤسسة

 متهيد
 املفاهيم العامة لنظام املعلومات املبحث األول:

 أثر نظام املعلومات على أداء املؤسسة املبحث الثاين:
 خالصة

 دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى لظهرة الفصل الثاين:
 متهيد

 تقدمي عام ملؤسسة املطاحن الكربى لظهرة املبحث األول:
 تشخيص عام لنظام معلومات و األداء املؤسسي جملمع متيجي املبحث الثاين:

 خالصة
 اخلامتة العامة

 



 مقدمة عامة
 

1 
 

   مقدمة عامة                 

من تطورات تكنولوجطر وتنرفاط   تاررة   ي ايحمط  ااحر ي لمؤسسا  بدبر صاربهاراملان التحوالت والتغًنات         

ررجط  لمؤسسا ب و مر صاربهار  من فرص  ي معرف  كل جدصد  ي الهطئ  الداخمط  واخلكدت ةمى برج  املاًن بأ

طور اهلرئل  ي تكنولوجط  املعمومرت و االتارالتب اليت أصهحت تشكل ةنارا الت   وهتدصداتب و الاهب ىو

     رئطاطر  ي تقرصر جنرح تمك املسسارت.  

فقد أصهح ىذا العار صاؤى" بعار املعمومرت" واملسس ا  الن رجح  ىي القردرة ةمى حتاطل كل مر ترصده         

ق األداء املتفو ق صتطمب توفر جمؤوة  من املقو مرت  ي مقدمتار تأكطد ب  وإن حتقطاملنرسب من املعمومرت  ي الوقت

نظرم إدارة املوارد الهشرص  ؛ لذا اةتؤدت جل املسسارت ةمى  النظم املعمومرتط   ب وحمرول  كفرءة   جودة املنتجب و

القطرديب لزصردة فعرلط   و ىذه النظم دورا  ي الر ب  بٌن املاتوى الت نفطذي و  طم هرت كل وظطف ب وتسدىأقمؤتار  ومت

 حتاٌن األداء املسس اريت.  

صن من معرف  مر جيري       وىذا صعين أن تاؤطم وبنرء نظم املعمومرت الن رجح ب أصهح ضرورة ممح   دتك ن املاًن 

ات  ي  الهطئ   ي وظرئف املسس ا ب وىو مر صاؤح بتحدصد نقرط القو ةب ونقرط الض عفب وحتمطل مر حيدث من تغًن 

 خلررجط  .الداخمط   و ا

وال بنفس األسرلطب ونظم  الر صرديب إىل مركزفؤن الواضح أن املسس ا  ال تكتفي برألداء العردي لموصول      

 ألن  مواكه  الت غطًن و انتارج مارر الهحث والت طوصر هنجو التحدصث و الت جدصد. املعتردةب

 دبر صتالءم ب وحتاطنولتغًنات ايحمط  بو الئمىن نظرم املعمومرت مملسس ارت تهومن ىذا املنطمق جيب ةمى ا   

 ىذه األخًنة كأداة وابتطرجرت  املسس ا  من املعمومرت بو استخدامرت تكنولوجط    لتحاٌن أداءىرب نظرا ألمهط  
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  كأداة لتقرصر ومرتط  لتحاٌن الت اطًن و حتقطق الت ؤطزب ألن معظم ماسو ي املسسارت ال صدركون أمهط  تهين النظم املعم

 جنرح املسسا  و تفوقار.

 اشكالية البحث:_1

 وبنرءً ةمى مر تقدم ديكن طرح االشكرلط  الترلط ؟ 

 كيف يؤثر النظام المعلوماتي على األداء المؤسسي؟_

 تتفرع ضؤن ىذه االشكرلط  مجم  من التارؤالت:

 _ مرىي األسس العرم  لنظرم املعمومرت؟

 _مرذا نعين برألداء ؟ ومر مقومرتو؟

 _ ىل النظرم املعمومريت وسطم  لتحقطق األداء املتفوق؟

 _ مر واقع النظرم املعمومريت  ي مسسا  املطربن الكربى لظارة؟ ومر أثره ةمى األداء؟

 _ الفرضيات:2

الترلط  بهبدف املنرقش ب و رق ب ومن أجل تفاًن االشكرلط  ب ديكن صطرغ  الفرضطرت  ي ضوء العرض الاط    

 اختطرر صحتار ب واليت ديكن تمخطاار كراليت:

بدأت تاتخدم مسخرا   ي بعض املسسارت اجلزائرص  بعد وةى املاًنصن بدصث   نظرم املعمومرت أداةأسرلطب   _ 

 بأمهطتار.
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قب  ي ظل تهين نظرم _ توفر املورد الهشري الفعرلب صعد الاهب  ي قدرة املسسارت ةمى حتقطق األداء املتفو 

 املعمومرت فعرل.

 :_ أهمية البحث3

تتؤثل أمهط  املوضوع  ي ابراز أثر نظرم املعمومرت ةمى حتاٌن  املوقع التنرفاي الذي صكاهار الر صردة من خالل    

 حتاٌن أدائار وصوال ملر صاؤى األداء املتفوق.

 م  لتاؤطم النظم. راالدارة ااحدصث  إلرسرء مفرىطم العضرورة اثهرت أمهط  دراس  تطهطق األسموب املعمومريت  ي 

 _أهداف البحث:4

 _حمرول   رب  اجلرنب النظري دبر ىو واقع  ي املسسارت اجلزائرص .

 _ ابراز نظرم املعمومرت كؤدخل من مداخل حتقطق األداء العر ي.

 يت ىي نتطج  ألفضل أداء.رد النظم وبنرء املطزة التنرفاط ب ال_ حمرول  اجيرد الام  بٌن أثر اةتؤ

 _ مبررات اختيار الموضوع:5

 أىم األسهرب اليت دفعتنر الختطرر ىذا  املوضوع مر صمي:

 فعرلط  و جنرة  ملواجا  التحدصرت و ظروف ايحمطط  بو.نظرا ألمهطتو الهرلغ  اليت تكاب املسسارت _ 

 مهط  النظرم املعمومريت  ي اخترذ القرارات املنرسه ._ابراز أ

 طؤوح املسسارت العارص   ي تطهطق أفضل املنرىج الت اطًن ألنو جوىر ذلك التفوق  ي األداءب_
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 _ المنهج المستخدم في البحث:6

 ي اطرر القطرم بتحمطل و معرجل  االشكرلط ب و هبدف اختهرر صح  الفرضطرت املقرتب ب استخدمنر  ي حبثنر    

الهطرنرت و املعمومرت و معرجلتارب بغرض استنهرط املفرىطم و  ناج الوصفي الذي صتم من خاللو مجع وحتمطلامل

 األسس املكون  لالطرر النظري و التطهطقي ملوضوع الهحث.

 إلسقرط  مر جرء  ي اجلرنب النظري ةمى مسسا  املطربن الكربى لظارة.استخدام مناج دراس  ااحرل   بإضرف 

 الدراسة: _ صعوبات7

راس  املطدانط  ب أصن واجانر صعوب   ي اجراء الرتبص لمفرتة املطموب  ب و كذا صعوب  ترتكز الاعوب  أسرسر  ي الد   

 رب و تنرقض  ي املعمومرت املقدم .ااحاول ةمى بعض املعططرت والهطرنرت ب و كذلك كن ىنرك تضر

 _ هيكل البحث:8

اجلوانب النظرص ب والثرين فال انطالقر من كل مر سهق مت تقاطم الهحث اىل فامٌنب األول نظري خيص ةرض   

 تطهطقي .

أىم  " بطث ةؤمنر ةمى اةطرءالتأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداءاملعنون ب"  الفصل األول:

 األسس واملفرىطم النظرص  لنظرم املعمومرت و ةالقتو برألداء.

مريت و ةالقتو برألداء املسساي جملؤع صتضؤن اجلرنب التطهطقي الذي صشخص واقع النظرم املعمو الفصل الثاني:

 متطجيب

 فطار أىم النترئج املتوسل الطار. وأخًنا ختتم خبردت  ةرم ب تعرض
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 مقدمة الفصل:

نظاـ العلومة أى  مور  سبللهو ادلسسةة ، م  للاؿ توررىا عل  ادليف عصر الثورة ادلعلوماتية، اصبحت 

 يليح ذلا ذبميع ادلعلومات ومعاجللها واسلعماذلا دبا يللاءـ وحاجياهتا. الذي علومايادل

حث واللطوير ع  ادليزة اليت دلوؿ يف رلاؿ البالومع كل اللغريات البيئية اليت ررضت عل  ادلسسةات 

تضم  ذلا البقاء واالسلمرارية يف الةاحة االقلصا ية، وتهةبها ادلقعد الريا ي وربقيق ما يعرؼ باأل اء ادللميز يف 

 ظل تورر األنظمة ادلعلوماتية بادلسسةة.

راسة سبهيدية  وم  للاؿ ىذا الفصل ادلعنوف بنظاـ ادلعلومات وأثره عل  األ اء يف ادلسسةة، تطرقت إذل 

يف ربقيق وأثرىا نظاـ ادلعلومات  واقع تطوره م  للاؿ ره  ربدياتوصوال إذل  ،تلعلق بنظاـ ادلعلومات واأل اء

 األ اء الفعاؿ يف ادلسسةة.
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I. المبحث األول: مفاهيم عامة لنظام المعلومات 

اليت زا ت م  رعالية أ اء  اتتقنيو  اليبمع الللاؼ األس ادلسسةاتبعد توحد األرهار ووجهات النظر 

ؽ عنها دبا يةم  الهنولوجية للمعلومات، وانبثالثورة الاال ارية يف ادلسسةة العامة واخلاصة، ونظرا للطور الوحدات 

  Management Systèmes Informationعادل ا ارة النظ  ادلعلوماتية 

 المطلب األول: عموميات حول نظام المعلومات -1

  اء ادلسسةة.ألهارات وتطوير ادللوماي منظور حركي إلبراز قدرات و عادلنظاـ اليعلرب 

 الفرع األول: مفهوم النظام ومكوناته -1-1

"رلموعة م  العناصر ادللفاعلة اليت تشهل كلا ملهاملا، لذلك رهو  (1)يعرؼ النظاـ عل  أنو - أ

  رلموعة األجزاء ادلًتابطة اليت تلعامل كوحدة واحدة حني تلفاعل مهوناتو".

 (2)يلة  باخلصائص اللالية: وىو

 النظ  يلهيف مع اللغريات البيئية هبدؼ ربقيق اللوازف بني النظاـ والبيئة. -

 النظ  ذلا  ورة حياة تنلهي بشهل تدرغلي ولذلك ىي ربلاج حملفزات دلقاومة حالة الفناء. -

 النظ  ملدالل ذلا عدة رروع إال أهنا ترتبط وتلهامل مع بعضها. -

 

 

 

 

                                                           
1
، 0222، عًاٌ، 1، انذاس انعهًُح وانذونُح وداس انثمافح نُشش وانرىصَع، انطثعح : يذخم نتحهٍم وتصًٍى نظى انًعهوياث االعًالد/ عًاد انظثاغ - 

 .7ص 
2
 .02، ص 0222د/ اتشاهُى عهطاٌ: َظى انًعهىياخ االداسَح، يذخم انُظى، داس انجايعُح االعكُذسَح،  - 
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 (1)وىي تلمثل ريما يلي: : مكونات النظام - ب

عدات ورأاماذلا، ادلادلدللات: نظاـ ررعي قائ  عل  ربديد األىداؼ النظاـ وتشمل ادلوا  اخلاـ،  -1

 وار  البشرية ... اخلادل

اذل عمليات اللشغيل: تعين سلللف اللفاعلات اليت تةري عل  مدللات النظاـ هبدؼ ربويلها  -2

 .ػلد  وغلمع عناصره سلرجات، ورق نظاـ

مدى صلاح علومة ادلرتدة اليت تهشف ادلادلخرجات: ىو الناتج النهائي لنظاـ، والعنصر ادله   -3

كنظاـ تقين "رادلسسةة ، الذاي م  للاؿ اجلهد ادلبذوؿ تورر الضبطاألىداؼ، أو ربديد موقع للل وتعاجل ورق 

 Open système 2"ادلفلوحة اقلصا ي يف اطار قانوين وتهنولوجي موحد يلـز ادلسسةة عل  أف تلبع األنظمة

          للقياـ بلحليل و راسة ادلدللات وربويلها إذل سلرجات.

 يبني ادلسسةة كنظاـ مفلوح -1-الشهل رق  

 

 

 

 

 لتغذية العكسيةا

 

 .30ادلصدر: عبد الرزاؽ ب  حبيب، اقلصا  وتةيري ادلسسةة، ص 

 

                                                           
1
 .11انظثاغ: يشجع عاتك، ص  د/ عًاد - 

2
 .02، ص 0222 – 0222، دَىاٌ يطثىعاخ جايعُح تٍ عكُىٌ، انطثعح انشاتعح، اقتصاد وتسٍٍر انًؤسستد/ عثذ انشصاق تٍ حثُة:  - 

 البٌئة الداخلٌة
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجاتالمخ

 

 سلع -

 خدمات -

 

 

 

 المدخالت

 المعدات -

 المواد الخام -

 األفراد -

 المعلومات -

 التكنولوجٌا -

 األموال -

 العملٌات -

 التحوٌالت -
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 الفرع الثاني: ماهية معلومة -1-2

ة ع  بيانات مت تصنيفها بشهل يةمح باسلخدامها، واالسلفا ة منها ىي عبار (1)علومة:ادلتعريف  - أ

 بعد معاجللها أي "ىي بيانات ذلا صفة ادلصداقية تقدـ لغرض معني"

 علوماتادليبني نظاـ معاجلة  -2-الشهل 

 

 

 

 .99، نظ  ادلعلومات اال ارية، ص القند ليجيادلصدر: عامر 

 الشهل اللارل:رللخص يف  ادلعلومات أما بالنةبة خلصائص

 علوماتادليبني لصائص  -3-الشهل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 .56ادلصدر: زلمد سعيد ليشبة، نظ  معلومات مفاىي  وتهنولوجيا، ص 

                                                           
1
 .102، ص 0222، داس انكُىص وانًعشفح انعهًُح، عًاٌ، اتجاهاث انحذٌثت فً ادارة انًعرفت وانًعهوياثجًال َىعف تذَش،  - 

 بياناتال بياناتالمعالجة  معموماتال

 التغذية العكسية

 خصائص معمومات

 الصالحية

 الوضوح
 قابمية المراجعة

 امكانية الوصول

 قابمية القياس

 الشمول
 وقيتالت

 الدقة

 عدم التغير

 المرونة
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 قيمة المعلومات: - ب

حيث أف القيمة تًتكب م  عنصري   ،تلوقف صلاحية نظاـ ادلعلومات عل  قيمة ادلعلومات اليت يوررىا

 (1)علا:

علومة االشموؿ، ادلاس كمية ادلعلومات دبجموعة م  مقاييس خلصائص كمية ادلعلومات: ؽله  قي -1

قصد بو سعة احلج  وكمية ادلعلومات ادللاحة للاسلخداـ يقابلية الوصوؿ، ... (، إضارة إذل مقياس احلج  الذي 

 بواسطة ادلةلفيدي  م  نظاـ ادلعلومات.

ومات، و رجة الثقة هبا، كما أهنا جو ة ادلعلومات: تهوف بهيفية اليت ؽله  هبا اسلخداـ ىذه معل -2

 يز وادللائمة والوضوح.الدقة، قابلية القياس، عدـ اللح تقاس خبصائص ىي: اللوقيت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .22، ص 1222، داس انكرة انمىيُح، نظى انًعهوياث يفاهٍى وتكنونوجٍاد/ يحًذ ععُذ خُشثح،  - 
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 الفرع الثالث: تكنولوجيا المعلومات -1-3

 (1)تعريف تكنولوجيا المعلومات: - أ

ا تةاعد إ ارة ادلسسةة واليت م  للاذل ،"عبارة ع  رلموعة األ وات تةلعمل م  أجل بناء نظ  ادلعلومات

 عل  اسلخداـ ادلعلومات لللبية احلياجاهتا ريما ؼلص ازباذ القرارات".

 (2)وىي تلمثل يف:  عناصر تكنولوجيا المعلومات: - ب

  ادلهونات ادلا ية لألجهزة: واليت تةلعمل يف ا لاؿ البيانات ومعاجللها، واسلخراج ادلعلومات اليت

 أل اء كما ىو مطلوب.تةلخدـ لصناعة القرار وللقياـ با

  ربرلية: ىي رلموعة م  برامج النظاـ واللشغيل وبررليات اللطبيق.المهونات 

  لخزي : ىي رلموعة م  الوسائط اليت تةلخدـ يف زبزي  ادلقدار اذلائل م  ادلعلومات.التهنولوجيا 

 واقع ونقل تصاالت: وىي رلموعة الوسائط ادلا ية والربرلية واليت تقـو بربط ادلالتهنولوجيا ا

 ادلعلومات ريما بينها االشبهات(.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .120، ص 0222، داس انجايعُح االعكُذسَح، نظى انًعهوياث االدارٌت فً ينظًاث يعاصرةثاتد عثذ انشحًاٌ ادسَظ،  - 

2
 .0210ياٌ  22فٍ  عاعح، 20:00، يقانت عن تكنونوجٍا انًعهوياثَاذاشا عُغً، َشش  - 
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 الفرع الرابع: نظام المعلومات -1-4

 (1) مفهوم نظام المعلومات: - أ

"ىو رلموعة البيانات واألررا  واالجراءات وادلا يات والربرليات اليت تعمل مع بعضها البعض للحقيق 

 ىدؼ إ ارة ادلعلومات".

 (2) وتلمثل أىدارو ريما يلي:

يف نظاـ ملهامل، ما يةمح بلدرق البيانات وادلعلومات بني  ،  الفرعية للمنظمة مع بعضهاربط النظ -

 تلك النظ .

 دؼ العاـ للمنظمة.اذلادلةاعدة يف ربط النظ  الفرعية ب -

 يف مجيع ادلةلويات اللنظيمية م  للاؿ تورري اللقارير اللازمة. ،ةاندة يف عملية صنع وازباذ القرارادل -

 لية تداوؿ البيانات وادلعلومات وحفظها.الرقابة عل  عم -

 (3) وتللخص روائده يف العناصر اللالية:

 ربديد قنوات االتصاؿ بني وحدات اال ارية. -

 وتقيي  األنشطة وتعديل االضلرارات. ،اللنبس بادلةلقبل -

 لائمة.ادلعلومة ادلناسب وبادلهتيئة الظروؼ الزباذ القرار رعاؿ يف وقت  -

 علومات وتزويد ادلةلفيدي  ع  اللطورات احلديثة.رقابة عل  ادلالو  حفظ -

 

 

                                                           
1
 .102، ص 0220، داس انثمافح نُشش وانرىصَع، عًاٌ، عهى انًعهوياثد/ عًاد عثذ انىهاب انظثاغ،  - 

2
 .70، ص 0222، يشكض االعكُذسَح نهكراب، نظى انًعهوياث االدارٌتأحًذ فىصٌ يهىخُح،  - 

3
 .02، ص 0220ح نهرًُُح االداسَح، انماهشج، ، انًُشىساخ انعشتُ، نظى إدارة انًعهوياثعالء عثذ انشصاق انغانٍ - 
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 موارد نظام المعلومات: - ب

 (1) يقـو النظاـ باسلخداـ مخةة موار  أساسية ىي:

 ىناؾ نوعني م  ادلوار  البشرية اللازمة لنظاـ ادلعلومات: موارد البشرية:ال -1

  ة أو يةلعملوف سلرجاتو ادلةلخدمني النهائيني: ى  األررا  الذي  يةلخدموف النظاـ بطريقة مباشر

 اجملهزة بواسطة اآللري .

 :األلصائيوف يف نظ  ادلعلومات ويلضم  ما يلي 

 ةلخدـ النهائي.ادلنظ  ادلعلومات ورقا للمعلومات ادللوررة م  الزلللي النظاـ: يقـو بلصمي   -

 ربامج باسلخداـ اللفاصيل اليت يوررىا زللل النظاـ.المطوري الربامج: بناء  -

 اـ: يةاعد يف تشغيل وملابعة وصيانة نظ  ادلعلومات.مشغل النظ -

 وىي تلضم  ما يلي: الموارد المادية -2

 .نظ  احلاسب: تض  وحدة اللشغيل ادلركزية 

 .األجهزة ادلهملة: تض  الشاشة، الفأرة، الطابعة، ... اخل 

  راص الضوئية.البيانات عليها مثل األوراؽ، األقالوسائط: مجيع الوسائل ادللموسة واليت يل  تشغيل 

 تشمل مجيع اللعليمات للشغيل البيانات وىي: :موارد البرمجيات -3

 .برامج تشغيل النظاـ: تلحه  يف تشغيل نظاـ ادلعلومات 

 .برامج اللطبيقات: زبص رئة معينة م  ادلةلخدمني 

 .االجراء: سبثل اللعليمات اللشغيل ادلوجهة دلةلخدمي نظاـ ادلعلومات 

                                                           
1
نُشش وانرىصَع، االعكُذسَح، ص ، داس انجايعح نطثع وايقذيت فً نظى انًعهوياث االدارٌتد/ يُال يحًذ انكشَذٌ، د/ جالل إتشاهُى انعُذ،  - 

02,02. 
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سسةة، وعا ة ما يل  لبيانات مور ا تنظيميا ىاما ينبغي ا ارتو بفعالية يف ادلتعلرب ا موارد البيانات: -4

االحلفاظ بو، وتقـو ىذه األلرية بًتكيز عل  العديد م  الةجلات اليت يل  االحلفاظ هبا يف ملفات منفصلة 

  الل إطار موحد ؼلدـ العديد م  اللطبيقات.

 وتشمل موار  االتصاؿ عل : سسةةياـ ادلأصبحت شبهات االتصاؿ ضرورية لق موارد الشبكات: -5

 وسائط اتصاؿ: مثل األلياؼ الضوئية. -

اليت تةاى  يف  تعدات والربامج وادلوار  والبيانانظ  تدعي  الشبهات: تض  مجيع األررا  وادل -

 اسلخداـ االتصاالت.

 يبني ظلوذج لنظاـ ادلعلومات ويوضح أى  ادلوار  واألنشطة. -4-الشهل رق  

 
 .24 / مناؿ زلمد الهر ي، جلاؿ ابراىي  العيد، مقدمة يف نظ  معلومات اال ارية، ص ادلصدر: 
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 المطلب الثاني: دواعي استعمال نظام المعلومات -2

 الفرع األول: خصائص نظام المعلومات -2-1

 (1)نظاـ ادلعلوماي بعدة لصائص نذكر منها: اليلملع 

 والرقابة  الل ادلسسةة. ،اللخطيط واللنةيق ت ع  نظاـ ادلعلومات لهل م  عمليا 

 .تهامل األنظمة الفرعية موجو  ريو 

  يلملع باحلداثة أي يل  اللحديث للمعلومة باسلمرار واررازىا باسلغلاؿ ما يصلح والغاء ما ال ينفع

 للفا ي اللضخي  وانقاص م  تهلفة اسلخراج ادلعلومات.

 يط.سبلع بادلرونة باسلجابة لللغريات احلاصلة نظرا للقلبات احمل 

 .تورري ادلعلومات اللازمة يف الوقت ادلناسب خلدمة ملخذي القرارات 

 يةمح بػػ:و كما أنو يلة  

 معررة احلاضر. -

 اللنبس. -

 ره  ما ػلدث. -

 االعلاـ الةريع. -

 كما غلب أف يهوف:

 ملأقلما مع طبيعة ادلسسةة. -

 رعاال م  حيث اجلو ة واللهلفة. -

                                                           
1
تًٍز فً انًؤسست تحقٍق األداء انً هوياث االدارٌت فًأثر نظاو انًعععىدٌ، يزكشج ذخشج نُُم شهادج ياجُغرش، وفاء و - 

 .00ص؛جايعح لاطذٌ يشتاح، وسلهح؛، لغى عهىو انرغُُش، ذخظض َظاو يعهىياخ ويشالثح انرغُُش االقتصادٌت
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 وماتنشاطات واجراءات نظام المعل الفرع الثاني: -2-2

 (1)يعلمد نظاـ ادلعلومات عل  االنشطة واالجراءات اللالية: 

  دللات ادلطلوبة م  البيانات: وىي عبارة ع  القياـ بد لاؿ أنواع البيانات وادلعلومات ادلتأمني

 لوحة مفاتيح، ادلاسح الضوئي ... اخل. مثل: ناسبةادلادلةًتجعة، م  للاؿ أ وات ا لاؿ 

 ملية معاجلة البيانات ادلدللة وربويلها إذل نلائج ومعلومات قابلة للاسلخداـ ادلعاجلة: وىي القياـ بع

 Processeurواجلزء ادلةلخدـ ىو ادلعاجل  ،نطقية، أو أي نوع معاجلةادلةابية و احلومفيدة انطلاقا م  عمليات 

 وىو  ماغ احلاسوب.

  يها م  صناع القرار أو علومات ادلطلوبة دلةلخدمادلخرجات: وىي تأمني ادلخرجات م  ادلتأمني

ةلخدمني، حيث يل  نقل ادلعلومات بعد معاجللها م  وحدة ادلعاجلة ادلركزية إذل إحدى وسائل ادلغريى  م  

 الشاشة، الطابعة، ... اخل. :االلراج ادلناسبة مثل

  لهوف مدللات دلعاجلات لاللغذية العهةية: حيث أف الهثري م  ادلعلومات اليت يل  الراجها

 عمل نظاـ ادلعلومات.أل اء و بغرض احلصوؿ عل  سلرجات سلللفة أو أكثر حداثة، وىي عبارة ع  تقيي   جديدة،

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .02ص  ،0222داس انًغُشج نهُشش وانرىصَع وانطثاعح، عًاٌ،  ، نظى انًعهوياث االدارٌتعايش اتشاهُى لُذَهجٍ، عالء انذٍَ عثذ انمادس انخثاتٍ - 
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 الفرع الثالث: مبررات الحاجة إلى نظم المعلومات -2-3

 يل  اللجوء إذل نظ  ادلعلومات احملوسبة نظرا لعدة مربرات:

 الةرعة: يف القياـ بهل االجراءات؛ 

  ت الوقوع يف اخلطر وبنفس الريل ؛حلماالاالدقة: معاجلة كل 

 ؿ تقليص وقت ادلعاجلة واالسًتجاع؛تورري اجلهد: م  للا 

   علومات.ادلكمية ادلعلومات: أي معاجلة أكرب حج  شله  م 

 (1)إضارة إذل مربرات ألرى تلمثل يف: 

 تطوير وربةني عملية صنع القرار؛احلاجة إذل  

 ادلعلومات؛ ا م  للاؿ نظ  ؽله  احلصوؿ عليهادلزايا اللنارةية اليت 

 ة اليت يلة  هبا احمليط.يالبقاء يف الةاحة االقلصا ية نظرا لظروؼ البيئ 

 الفرع الرابع: األنواع الرئيسية لنظام المعلومات -2-4

 (2)وىي:  اذل ادلعلومة زبللف بالللاؼ حاجة أررا  ادلسسةة

  ف، كجمع البيانات، توكيد عدة وظائ إلصلازنظ  ادلعلومات اللشغيلية: نظاـ معاجلة معاملات

 .علومات، توكيد ادلخرجات م  طرؼ األررا  الذي  يديروف الفعاليات اليوميةادلللات، معاجلة دادل

  نظاـ ادلعلومات اال ارية: هتدؼ إذل تزويد ادلدراء دبعلومات تةلخدـ يف حل ادلشاكل، وتغذية نظاـ

االت اال ارية السلخدامها يف اجملل  اللخطيط يف مجيع طبوعة، وتقارير تةاعد عادلادلعلومات، كما يورر وثائق 

 نظ   ع  القرار.

                                                           
1
 .02عايش اتشاهُى لُذَهجٍ، عالء انذٍَ عثذ انمادس انخثاتٍ، يشجع عاتك، ص  - 

2
 .102د/ عايش عثذ انىهاب انظثاغ، يشجع عثك ركشِ، ص  - 
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  نظ   ع  القرار: ػللوي عل  رلموعة الربامج ادلًتابطة مثل نظاـ اللخطيط ادلارل ادللهاملIFPS ،

ةلويات اال ارية تةلفيد م  نظ   ع  القرار، وبشهل أى  ادلةلوى اللهليهي، قصد وضع ظلاذج ادلرالللاؼ 

 ليل لصناعة القرار.اللح

 يبني ادلةلويات اال ارية وأنواع القرارات واحلاجة ادلعلوماتية -5-الشهل رق  

 
 .125ادلصدر: عما  عبد الوىاب الصباغ، عل  معلومات، ص 

 

 

 مستوى االدارة العلٌا

 مستوى االدارة التكتٌكٌة

 مستوى االدارة التشغٌلٌة
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 وي لنط  اسنا  اللنفيذيوف: يورر ادلعلومات اليت ػللاجها اللنفيذيوف مثل اللخطيط اال اري وىو ػل

ة م  البيانات وادلعلومات اليت تةلخدـ بصفة مشًتكة للوليد نظاـ ادلعلومات يف األقةاـ عل  حجـو ىائل

 الوظيفية.

 ة: ىو نوع م  برامج اللطبيقية تةلخدـ لصناعة القرارات يف حقل معني لللبية ري نط  اخلب

 االحلياجات ادلعلوماتية.

 ا االتصاالت اليت ساعلت يف نظ  معلومات ادلهلب: نليجة للقبل ادلنظمات للحواسيب وتهنولوجي

 تطوير نظاـ معلومات مهلب، وذلك للغيري طريقة معاجلة البيانات وادلعلومات  وف أف يغا روا م  مهاتبه .
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 المطلب الثالث: طرق بناء نظم المعلومات ورقابتها -3

 الفرع األول: مصادر تصميم نظم المعلومات -3-1

الفئة اللنظيمية، أما  لنظ  إذل رلموعلني تشهل اجملموعة األوذلؽله  تقةي  أطراؼ ادلشاركة يف بناء ا

 (1) اجملموعة الفنية وىي سبثل يف اجملموعلني اآلتيلني:

 وتنقة  إذل: المجموعة التنظيمية: - أ

 اخلطة االسًتاتيجية للمنظمة، وكذا تقدـ اللمويل والدع  لبناء النظاـ،  تورر  ارة العليا: حيثالا

نظاـ مع اخلطة االسًتاتيجية للمسسةة، وعدـ اللأكد يس ي إذل رشل النظاـ يف األجل وتأكدىا م  سباشي ال

 الطويل.

 وف عقو  الشراء للربامج واحلواسباجملموعة ادلهنية: مثاؿ ذلك األررا  القانونيني الذي  يلول. 

 م   اال ارة الوسط : تقع عليها مةسولية االرصاح ع   ورة القرارات وعمليات صنع القرار لهلا

 للني وادلصممني.احمل

   اال ارة االشرارية: باعلبارىا أف ىذا ادلةلوى اللنظيمي قد يهوف أكثر األطراؼ اسلخداما لنظ

لذا غلب عل   ؛ادلعلومات، ولهي تقـو نظ  ادلعلومات بدورىا يف جعل وظائف ذلك ادلةلوى أكثر رعالية وكفاءة

 ارة ادلعلومات اليت يطلبوهنا أثناء ادلقابلات الشخصية معه .اال ارة االشرارية امدا  احملللني وادلصممني به

 

 

 

 

                                                           
1
 .12، ص 1222، يطثعح انكهُح انضساعُح، انماهشج، نظاو يعهوياث تسوٌقٍتأيُُح يحًىد حغٍ يحًىد،  - 
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 وتنقة  إذل: المجموعة الفنية: - ب

اال ارة العليا يف تشغيل البيانات: يلوذل ىسالء مهاـ اللنةيق بني النظاـ ادلفلوح والنظ  األلرى  الل  -

للنفيذ مشروع تطوير  اللواـزوؿ عل  ادلسسةة، كما تقع عليه  مةسولية احلصوؿ عل  تأييد اال ارة العليا واحلص

 النظاـ.

مديرية ادلشروع: يلوذل مدير ادلشروع اللأكد م  تورر ادلوار  ادلطلوبة وادللاحة لبناء النظاـ، وكذا  -

 اللأكد م  تنفيذ النظاـ بنجاح وسبه  األررا  منو.

واإلجراءات اللازمة احمللل الرئيةي: يقـو زللل النظ  بلحديد ملطلبات النظاـ اجلديد وادلفاىي   -

 للطوير النظاـ والوصوؿ إذل اللصمي  الفعلي لو.

ادلربرلوف: تقـو تلك اجملموعة بهلابة وتشفري وربقيق االتصاؿ والربط بني أجزاء النظاـ حبيث يصبح  -

 صاحل للعمل واللشغيل.
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 الفرع الثاني: تطور وبناء نظم المعلومات -3-2

تلك ادللعلقة بأسلوب بناء نظ  ادلعلومات، وكيفية  (1) :ذي القرار ىيم  أى  اللةاؤالت اليت تواجو ملخ

مية لة والربامج  وف اللخطيط و راسة عاللخطيط ذلا، وما ىي مراحل تطويرىا، ردف انفاؽ ادللايني يف شراء األجهز 

ما حبد ذاتو، رلا حلياجات وادللطلبات الهفيلة بلطوير وبناء نظ  ادلعلومات، ألف ىذه األلرية أصبحت علما قائال

 ؽله  ربقيق االسلفا ة ادلثل  م  النظ  ادلعلوماتية إال إذا مت تطويرىا ورق ادلنهج العلمي الناجح.

 تلبع عملية تطوير النظاـ ادلعلوماي أسلوبا علميا يلهوف م  ادلراحل احملد ة يف الشهل اللارل:

 يبني مراحل زبطيط وتطوير نظ  ادلعلومات. -6-الشهل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .287ادلصدر: نعي  ابراىي  الظاىر، النظ  اال ارية، ص 

                                                           
1
 .027، ص 0222جذاس نهكراب انعانًٍ نهُشش وانرىصَع، األسدٌ،  ى االدارٌت،اننظَعُى اتشاهُى انظاهش،  - 

 التخطٌط ووضع السٌاسات. - أ

  لنظم المعلومات. االستراتٌجًالتخطٌط 

 تحدٌد السٌاسات وخطط لنظم المعلومات. 

 التصمٌم العام وتقوٌمه 

 التقوٌم التفصٌلً للنظام 

 فٌذ النظامبناء وتن 

 تطوٌر النظم - ب

 تعرٌف وتحدٌد المشكل 

 دراسة الجدوى 

 تحلٌل النظام 

المتابعة 

 والتقوٌم
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 الفرع الثالث: تشغيل وصيانة وإدارة النظام -3-3

وتشغيل األجهزة ورحصها، تشغل الربامج وصيانة وضع ادلعايري  ىذه ادلرحلة عملية تركيب وتوصيل؛تشمل 

 م  أجلها. واألساليب اللازمة إل ارة النظاـ، وضماف ربقيق األىداؼ اليت طور

وتزامنا مع "مراحل بناء النظ  ادلعلوماتية عمليلاف علا ادللابعة واللقومي، وعلا هتدراف إذل ضماف ربقيق اخلطط 

 (1)ادلعلمدة اليت ربقق األىداؼ ادلوضوعة".

وشلا ال شك ريو أف تطور وبناء نظ  جيدة للمعلومات لو علاقة مباشرة بنمو وتطوير العمل بادلسسةة وقفا 

 يز أ ائها.للم

ألف احلاجة إذل انلاج معلومات أصبح م  ملطلبات األساسية للبقاء واالسلمرارية، وليس رقط للحةني  

 كفاءة، بل مةاعدة ادلةلويات اال ارية يف كارة األنشطة والقرارات اليت يلطلبها تطبيق النظاـ.

فاظ عل  مهونات نظاـ أما عملية األم  واحلماية ضد كل االلللاالت تفرض رلموعة م  نقاط للح

 (2) ادلعلومات، ووجب تورر اخلصائص اآلتية:

 الهماؿ: غلب أف يهوف نظاـ ملهامل مع اسلمرارية يف العمل حىت ولو أف ىناؾ جزء ال يعمل منو. -

 قابلية للمراجعة: سهولة االللبار واللأكد م  أ اء النظاـ، أي قابل للمراجعة لللأكد م  رعاليلو. -

م  أى  الوسائل اليت ذبعل النظاـ قابل لرقابة ىو مصداقية معلومة وتقةي  النظاـ إذل قابلية للرقابة:  -

 نظ  ررعية.

 

 

 

                                                           
1
 .022َعُى اتشاهُى انظاهش، يشجع عاتك، ص  - 

2
 .70، ص 0210، داس انُاصوسٌ، عًاٌ، انطثعح انعشتُح، ، نظاو يعهوياث انتسوٌقٍت )يذخم التخار انقرار(خانذ انماشٍ - 
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 الفرع الرابع: الرقابة على النظم المعلوماتية -3-4

عملية الّةيطرة عل  األنشطة والعمليات ادلخططة، أما الرقابة عل  نظ  معلوماتية رهي تض   ىي الرقابة

 لنظاـ وتنفيذه ومراجعلو.اللخطيط وربليل وتصمي  ا

 (1) تلمثل يف: و كما أف ذلا أعلية بالغة يف تةيري ادلسسةة

 اللأثري ادلباشر عل  كفاءة ورعالية األ اء وعمل نظاـ ادلعلومات. -

 ضماف محاية وسلامة النظاـ دبخللف موار ه. -

 كما أف للرقابة أبعا  عل  نظاـ ادلعلومات، وىي:

وكشف االضلرارات بصفة مةلمرة، هبدؼ ربةني األ اء ولفض البعد األوؿ: مراقبة ومراجعة  -

 اللهاليف.

 البعد الثاين: ما يلعلق بأم  وسلامة أجهزة والربامج. -

 البعد الثالث: ربليل منارع وتهاليف بشهل شامل وكامل. -

  تلضم  الرقابة مزيج م :

 رلة وىي تشمل عل :تعمل عل  اللأكد م  رعالية العمليات اخلاصة بدجراء الرب  الرقابة العامة: -

اذلدؼ م  تلك الرقابة ىو اللأكد م  أف نظ  ادلعلومات مبنية عل   الرقابة على عملية تطبيق النظام:

 احلاسب ويل  ذلك م  للاؿ النقاط اللالية:

تقـو اال ارة العليا ببناء معايري لرقابة مشروع النظاـ للاؿ مرحلة اللخطيط، وتشهل جلنة نظاـ  -

 د قيو  واألىداؼ لاصة بالنظاـ.حديادلعلومات لل

                                                           
1
 .022ع عثك ركشِ، ص د/ عًاد عثذ انىهاب انظثاغ، يشج - 
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تقـو اال ارة العليا خبلق توجو نظ  ادلعلومات ادلبنية عل  احلاسب لدى ادلةلخدـ، وذلك ع  طريق  -

 اللعريف عل  احلياجات ادلةلخدـ م  ادلعلومات يف ادلرحلة األوذل م  اللحليل واللصمي .

ظاـ ادلعلومات، وكذلك وضع معايري تقـو اال ارة بلحديد معايري األ اء اليت تةلخدـ للقيي  ن -

 اللصمي  واللشغيل لنظ  ادلعلومات ادلبنية عل  احلاسب واليت سبثل إطارا لقبوؿ أ اء لدمات ادلعلومات.

قياـ اال ارة بلحديد اللبارات قبوؿ النظاـ، وكذلك ربديد ملطلبات أجازت لهل برامج قبل اضارلو  -

 إذل مهلبة الربرليات.

 اـ قبل تركيبو للأكد م  مقابللو دلعايري األ اء.مراجعة اال ارة لنظ -

 وضع اجراءات الصيانة وتعديل نظاـ ادلعلومات ادلبين عل  احلاسب م  طرؼ سللصني. -

 1  الرقابة على التصميم:

يل  بناء لصائص ومعايري عل  تصمي  النظاـ م  للاؿ زلللي النظ ، واجلدير بالذكر أف قيمة الرقابة 

 طلفاض  رجة ادلخاطر أثناء اللشغيل مع مراعاة أال تزيد تهلفة الرقابة ع  ادلنارع ادلًتتبة عليها.وأعليلها تظهر يف ا

  رقابة البرمجيات:

 تغطي الرقابة بررليات تشغيل النظاـ، واليت تقـو بلنظي  ا ارة موار  احلاسب للةهيل اللنفيذ اللطبيقي.

 :Hardwareالرقابة على مكونات مادية: 

 ماك  اليت يوجد هبا احلاسب بالطريقة اليت تةمح لألررا  ادلرلص ذل  باللعامل مع احلاسب.غلب محاية األ

  الرقابة على تشغيل الحاسب: -

 تةاعد عل  اللأكد م  أف اجراءات الربرلة ملناسقة، وتطبق بطريقة صحيحة عل  زبزي  وتشغيل البيانات.

 الرقابة على أمن البيانات: -

                                                           
.00،ص 1222، داس انًشَخ، عًاٌ، انطثعح األونٍ، ، نظى انًعهوياث االدارٌت_ يُكهُىد ساًَىَذ

1
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 اـ األمثل للبيانات، ومحايلها ضد الللف والةرقة، وما إذل ذلك.تضم  اللأكد م  اسلخد

  الرقابة االدارية: -

 تض  كل معايري والقواعد واالجراءات ومبا ئ الرقابة.

 تصنف مراجعة اللطبيقية إذل ما يلي: :الرقابة على التطبيقات -

 :الرقابة على مدخالت 

 وؽله  ربقيقها ع  طريق:

 Input Authorizationادلدللات ادلعلمدة  -

 Data Conversionربويل البيانات  -

 Batch Control Totalsرقابة رلاميع م  للاؿ الدرعات  -

 Editsاللحرير واالعدا   -

 :الرقابة على التشغيل 

 وتلضم  األنواع اللالية:

 Run Control Total رقابة اجملاميع -

 Computer Matching مضاىاة احلاسب -

 Programmed Edit Checks رحص زلرر الربرلة -

 :الرقابة على المخرجات  Out Put Control 

 وتلضم  ما يلي:

 توازف رلموع مدللات مع رلموع ادلخرجات والعمليات. -

 ة تنفيذ لطوات اللشغيل للحديد مدى قياـ الوظائف بطرؽ الصحيحة.امراع -
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ع مراجعة تقارير سلرجات لللأكد م  أف اجملاميع واللشهيل واللفاصيل صحيحة وملطابقة م -

 ادلدللات.
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II. حث الثاني: أثر نظام المعلومات على أداء المؤسسة. المب 

يعلرب نظاـ ادلعلوماي منظور حركي يربز قدرات ومهارات اليت ربة  األ اء وتقلص م  اضلرارات اليت تنشأ 

اجد أساليب دللابعة وتقيي  يف العمل، باسلخداـ كارة الطرؽ واللقنيات اليت تعلمد أرضل نظاـ ادلعلوماي مع تو 

 األ اء وتفاعلات ادلور  البشري معها.

 المطلب األول: عموميات حول األداء -1

 ادلسسةة إذل ربقيق األىداؼ بأرضل أ اء شله  وأكثر واقعية ع  الوضع احلارل. تةع 

 الفرع األول: مفهوم األداء ومكوناته -1-1

 (1)تعريف األ اء:  - أ

نعين باأل اء " رجة ربقيق واسباـ ادلهاـ ادلهونة لوظيفة الفر ، ويعهس كيفية اليت ػلقق هبا الفر  ملطلبات 

 الوظيفة، وعليو يل  اللمييز بني األ اء واجلهد".

 ريقاس عل  أساس النلائج اليت حققها الفر .راجلهد يشري عل  الطاقة ادلبذولة، أما األ اء 

 (2)لي: مهوناتو: ويلهوف م  ما ي - ب

  الفعالية: ىي أ اة مراقبة يف ادلسسةة، م  حيث أهنا معيار يعهس مدى ربقيق ادلسسةة ألىدارها

 ادلةطرة.

 أو ىي قدرة ادلسسةة عل  القياـ وربقيق نشاطها ادلرتقب والوصوؿ إذل األىداؼ ادلنشو ة.

 وتقاس الفعالية بالعلاقة اللالية:

 

                                                           
1
، يزكشج ذخشج نُُم شهادج ياعرش، جايعح يغرغاَى، عهىو انرغُُش، دور نظاو انًعهوياث انًحاسبً فً تحسٍن أداء انًؤسستتٍ ًَُُح أيُُح:  - 

 .0، ص 0211-0210
2
، داس انفجش نهُشش كتاب كايبرج فً االدارة انعايت ينظًاث انحوكًت واألداءنىساَظ أوذم، كُُث ياثُش، ذشجًح عثذ انحكى أحًذ انحشايٍ:  - 

 .12، ص 0210، انماهشج، 1وانرىصَع، انطثعح انعشتُح 

100× الفعالية = ) قيمة المخرجات الفعمية / قيمة المخرجات المتوقعة (   
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 مثل للموار  ادلسسةاتية بأقل تهلفة شلهنة  وف حصوؿ أي الهفاءة: تعرؼ عل  أهنا االسلخداـ األ

 ىدر.

 تقاس الهفاءة بالعلاقة: و

 

 

 الفرع الثاني: أبعاد األداء -1-2

 (1)ىناؾ بعدي  لأل اء وعلا: 

البعد اللنظيمي لأل اء: ىو رلموعة الطرؽ والهيفيات ادلعلمدة يف اجملاؿ اللنظيمي م  طرؼ ادلسسةة  -

ابلداء م  قياس رعالية سلللف االجراءات وتأثريىا عل  األ اء، للعرؼ عل  اضلرارات يف  للوصوؿ إذل اذلدؼ العاـ،

 الوقت مناسب ومعاجللها.

البعد االجلماعي لأل اء: يللمس ىذا اجلانب مدى الرضا االررا  يف ادلسسةة، ودبخللف ادلةلويات  -

ا ية والفعالية االجلماعية وزواؿ كل اآلثار ما ػلقق جو ة يف اللةيري م  للاؿ ربقيقها لهل م  الفعالية االقلص

 الةلبية عل  ادلدى البعيد.

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .02، ص 0220، يذَشَح انُشش نجايعح لانًح، إدارة انًوارد انبشريحًذاوٌ وعُهح،  - 

المدخالت/  المخرجات=   الكفاءة  
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 الفرع الثالث: تصنيف األداء -1-3

 يل  تصنيف األ اء حةب رلموعة م  معايري إذل:

 (1) حةب معيار اللنظيمي: وينقة  األ اء حةب ىذا ادلعيار إذل: - أ

 بلدرق وليات احملد ة وما يلعلق وبادلةس  ،األ اء اال اري: يلعلق بأ اء ادلسسةة ضم  ىياكل

 ادلعلومات.

 .أ اء العمليات: يلعلق بهفاءة اسلخداـ ادلوار  للحقيق األىداؼ 

  األ اء االسًتاتيجي: ىو الليار ادلسسةة لبيئلها ورعالية تهييفها مع بيئلها اليت مت الليارىا للعمل

 ضمنها.

 حةب معيار الشمولية: وينقة  ىذا ادلعيار إذل: - ب

 هلي: ىو حصيلة االصلازات اليت ساعلت ريو سلللف عناصر والوظائف واألنظمة الفرعية األ اء ال

 موجو ة يف ادلسسةة للوصوؿ إذل األىداؼ كاالسلمرارية، زيا ة االنلاجية، ظلو، اللوسع ... اخل.

  .األ اء اجلزئي: ىو ناتج ع  اصلاز الذي حققو كل نظاـ ررعي بادلسسةة 

 ذج ع  اسلخداـ نظاـ ادلعلوماتيوضح ظلو  -7-والشهل رق  

 

 

 

نظاـ معلومات عل  ادلسسةة أثر اسلخداـ مسسبر بعنواف  عبد النور مةاوي، أ/ ىدى ب  زلمد؛دلصدر:  / ا

 لصا ية، جامعة قةنطينة.االق

                                                           
1
 .21حًذاوٌ وعُهح، يشجع عاتك، ص  - 

 استخدام  نظام المعلومات

 األداء االداري لوظٌفًاألداء ا األداء المالً األداء التسوٌقً
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 الفرع الرابع: تعريف إدارة األداء وأهميتها: -1-4

للخطيط وتنظي  وتوجيو أ اء بات عرؼ إ ارة األ اء عل  أهنا عملية تةيري اجلهو  م  قبل ادلسسةات - أ

 ادلسسةة، وتقييمو دبخللف معايري ومقاييس ادلنلهجة، للوصوؿ إذل األىداؼ ادلةطرة.

 (1) أعلية إ ارة األ اء: تلجل  يف ما يلي: - ب

دؼ االسًتاتيجي للمسسةة، بلهامل أعلية اسًتاتيجية: اللأكد م  أف كل اجلهو  موجهة يف ربقيق اذل -

 ني وأىداؼ ادلسسةة، وتعزيز سلوؾ اإلغلايب.ىداؼ كل م  العاملأ

 أعلية إ ارية:  ع  صناعة القرارات اإل ارية بلورر معلومات بهفاءة. -

مث ربديد نقاط الضعف  دة ع  أ اء ادلسسةة واألررا ، وم أعلية معلوماتية: تورري ادلعلومات ادلرت -

 ومعاجللها واالسلفا ة م  نقاط القوة.

علومات اليت يوررىا تقيي  األ اء عل  تطوير أ اء ادلسسةة واألررا ، م  للاؿ أعلية تطويرية: تةاعد ادل -

 تصحيح كل اضلرارات األ اء سواء كاف كلي أو جزئي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .102، ص 0222، 0، داس وائم نهُشش، انطثعح إدارة انًوارد انبشرٌتعهُهح يحًذ عثاط،  - 
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 المطلب الثاني: تقييم األداء: -2

 الفرع األول: مفهوم تقييم األداء -2-1

ققة بادلعايري اليت سبق ربديدىا "قياس األ اء الفعلي ومقارنة النلائج احمل (1):يعرؼ تقيي  األ اء عل  أنو

 وادلةلمدة م  األىداؼ ادللوقعة وربديد االضلرارات، ووضع اخلطط اللازمة للحةني األ اء".

 :8وىناؾ ثلاث مةلويات للقيي  األ اء يف ادلسسةة ورقا للشهل رق  

  

 

  

 

 

 

 .407زىري ثابت، كيف يل  تقيي  الشركات والعاملني، ص /ادلصدر:  

 -1-أ اء عملية تلضم  ما ىو موضح يف اجلدوؿ رق تقيي   أف إذف

 اللقومي اللقدير القياس

قياس األ اء احملقق مقارنة  -

 بادلعايري احملد ة

إعطاء قيمة األ اء واحله  عليو  -

 ورقا للمعايري ادلوضوعة

 إغلا  نقاط ضعف ومعاجللها -

 تعزيز نقاط القوة. -

 .الباحثادلصدر: م  إعدا  

 

                                                           
1
 .022، ص 0210، 0، داس انجايعح االعكُذسَح، انطثعح إدارة انًوارد انبشرٌتأحًذ ياهش،  - 

 ثالث مستويات لتقييم األداء

 التقييم عمى المستوى الكمي 
 تقييم أداء المنشأة

التقييم عمى المستوى 
 الوظيفي لجزئي

 تقييم اإلدارة/ القسم

 التقييم عمى مستوى الفرد
 تقييم مستوى العاممين
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 أهمية تقييم األداء الفرع الثاني: -2-2

 (1) للقيي  األ اء أعلية كبرية تلمثل يف:

 اللحقق م  االسلخداـ األمثل للموار  ادللاحة. -

 اللأكد م  اللزاـ ادلسسةة بلحقيق األىداؼ ادلةطرة. -

 ربقيق اللنةيق بني سلللف نشاطات ادلسسةة. -

 ربقيق معايري اجلو ة عل  أساس ادلواصفات ادلوضوعة. -

 أ اة مةاعدة عل  ازباذ القرار. يى تقيي  األ اء -

 الًتويج دلمارسة مفهـو حق ادلةاءلة. -

  اإل اري وتطوره.ريتقيي  األ اء كأ اة زلفزة عل  اللغي -

 الفرع الثالث: مؤشرات قياس األداء في المؤسسة -2-3

 (2) تنقة  مسشرات قياس األ اء إذل:

، وتهوف يف معظ  األحياف ذات ىي ادلقاييس اليت يعرب عنها عل  أساس رياضي المقاييس الكمية: - أ

 طبيعة مالية أو يهوف عل  أساس الزم ، وىي تعلمد األرقاـ اإلحصائية للداللة عل  الواقع ادلسسةي.

 

                                                           
1
، دساعح حانح انجضائش، يزكشج ياعرش ذخظض إداسج ًؤسساث انصغٍرة وانًتوسطتيقوياث تحقٍق األداء انًتًٍز نهفاطًح انضهشاء عثادٌ،  - 

 .22، ص 0227أعًال، جايعح ععذ دحهة تانثهُذج، 
2
 .27-22وفاء يغعىدٌ، يشجع عثك ركشِ، ص  - 
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تةم  بادلقاييس اللينة ألهنا ذات طبيعة تلعلق برضا الزبائ  ورضا العماؿ  المقاييس النوعية: - ب

 بادلسسةة.

 ادلسسةة ىي:وم  أى  مسشرات األ اء ادللعلقة بوظائف 

 مسشر قياس األ اء وظيفة اإلنلاج: ويهوف م  للاؿ رلموعة م  النةب أعلها: -

 

 يشري ىذا ادلسشر إذل رعالية ساعة تشغيل أي للاؿ ساعة واحدة ك  وحدة تنلج.

 مسشر قياس أ اء وظيفة اللةويق: ويهوف م  للاؿ رلموعة م  ادلسشرات أعلها:  -

 

 يف للق قيمة معينة للمبيعات. ،أنفقتدية اليت عررة مدى مةاعلة الوحدة النقم

 

 مسشر قياس األ اء للوظيفة ادلالية: وم  أعلها: -

 

 يبني نةبة األ اء إذل نةبة األ اء االقلصا ي ادلسسةي.

 

 يشري إذل جو ة الةياسة ادلالية ادلةلخدمة يف ادلسسةة.

 راف العمالة.مسشر قياس أ اء الوظيفة ادلوار  البشرية وم  أعلها: مسشر  و  -

 

 ويةلخدـ لقياس  وراف العمالة يف ادلسسةة.

 الناتج/عدد ساعات تشغيل اآلالت.  =التفعالية اآل

 نشاط التسويق=قيمة المبيعات/ التكاليف.فعالية 

 المركز التنافسي لممؤسسة في السوق= مبيعات المؤسسة / مبيعات البضاعة.

 المردودية االقتصادية= النتيجة االقتصادية/ األموال المستعممة.

 المردودية المالية= نتيجة االستغالل/ األموال الخاصة

 العمل/ متوسط العمل. فعالية حركة اليد العاممة= عدد تاركي
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 الفرع الرابع: الصعوبات التي تواجه عملية تقييم األداء -2-4

 (1) يواجو القائ  بعملية اللقيي  دبجموعة م  ادلشاكل والصعوبات تلمثل يف:

 ،طرؼ ادلسسةة ركيزة يقـو عليها تقيي  األ اء، ضم  اجلهو  ادلبذولة م  ألهنا قصور نظ  ادلعلومات -

 م  أجل تطوير النظ  تةمح بلحقيق اذلدؼ العاـ وتةاعد عل  ازباذ القرار.

يف حني أف بعض ادلسسةات دل تفهر حىت يف اقلناء نظاـ معلومات احملوسب، وىذا ما يصعب عملية 

 اللقيي .

 ضعف رقابة الداللية ريما يلعلق بعمليات الشراء، االنلاج والبيع ... اخل. -

 واجد نظاـ للمحاسبة اال ارية لةبب عدـ وعي ادلةري بأعليلها.عدـ ت -

 صعوبة قياس وربديد بعض معايري األ اء لبعض األنشطة االقلصا ية: -

ىذه الصعوبة يف ربديد مسشرات اليت زبص نلائج نشاطاهتا، وتقيي  أ ائها، وزبللف صعوبة  أيضا تهم 

 حةب طبيعة نشاط ادلسسةة وىذه الصعوبات تهم  يف:

صعوبة القياس الهمي حلج  االنلاج النهائي: بةبب تعد  ادلنلجات، الللاؼ الوحدات القياس،  -

 عدـ توارق أزمنة اللنفيذ.

 الهمي ع  بعض األىداؼ ادلسسةة، لصوصا النوعية منها. صعوبة اللعبري لصوص -

 

 

 

                                                           
1
 .120، انماهشج، ص 1، انًجًىعح انعشتُح نهرذسَة وانُشش، انطثعح األداء االداري انًتًٍزيذحد أتى انُظش،  - 
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 المطلب الثالث: مساهمة نظام المعلومات في تحقيق األداء في المؤسسة -3

 : متطلبات الرئيسية إلدارة األداء المتفوق في المؤسسةالفرع األول -3-1

 (1) ويلحقق ذلك م  للاؿ اكلةاب ادلسسةة دلقومات ولصائص أساسية تلمثل يف: -

بناء االسًتاتيجي ملهامل يل  ريو اللعبري ع  سلللف توجهات ادلسسةة يف احلاضر وادلةلقبل ورقا  -

 ة.الذي يوضح امات ادلسسةة ادللفوق -9-للشهل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .58ادلصدر: نعي  ابراىي  الظاىر، النظ  اال ارية، ص 

 مع ادللغريات الداللية واخلارجية؛مرونة اذلياكل اللنظيمية وتناسبها مع ملطلبات األ اء واللهيف  -

                                                           
1
 .07-02، ص 0220، داس انغشَة نهُشش وانرىصَع وانطثاعح، انماهشج، ، إدارة انتًٍٍز، نًارج وتقنٍاث االدارة فً عصر انًعرفتعهٍ انغهًٍ - 

 السمات والخصائص

 السمــــات التركٌـــــز علـــــى

 الحٌوٌة المرونة االنفتاح التجدد الرؤٌة األهداف الرسالة

 الخصائص

 قبول التغٌر مرونة التعامل االنفتاح التكنولوجٌا
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نظاـ معلوماي ملطور، ملهامل يض  آليات للجميع ادلعلومات ادلطلوبة م  للاؿ ربديد مصا ر  -

 اذ القرار؛ليات معاجللها وطرؽ حفظها لدع  عمليات ازبووسائل مجعها وعم

ر  البشري وربةينو وآليات تورر نظاـ ا ارة موار  بشرية حديث يةمح بلحديد كيفية توجيو أ اء ادلو  -

 تقييمو؛

وجو  نظاـ ملهامل م  حيث الةياسات اليت ربه  وتنظ  عمل ادلسسةة ويةمح بلحديد آليات  -

 ح اضلرارات؛وضبط، اضارة إذل تصلي رقابة

 قيا ة رعالة تورر مقومات اللنفيذ وتسم  بفرض ادلسسةة يف ربقيق ا ارة األ اء ادللفوؽ. -

 (1) الفرع الثاني: عالقة نظام المعلومات بمحيط المؤسسة -3-2

تلعب نظ  ادلعلومات  ورا ىاما يف ادلسسةات إال اهنا تعلرب أ اة رعالة يف رصد وملابعة ما ػلدث يف احمليط 

. راغلناـ ىذه اللطورات والظروؼ يهوف لصاحل ادلسسةة ويهةبها ميزة تنارةية، إذا ما اسلخدمت م  تغريات

 ىذه معلومات بفعالية م  قبل ادلةريي .

ادلسسةة يف عصر اليـو تعلرب نظاما مفلوحا يسثر ويلأثر، رادلسسةة ربصل عل  ما ربلاجو م  مدللات م  

دمات ومعلومات بعد عملية اللحويل ومعاجلة مدللات، بغية ارضاء بيئلها اخلارجية وتطرح سلرجات م  سلع ول

 لرى.العملاء واألطراؼ األ

وبقاء ادلسسةة مرتبط بقدرهتا عل  اللهيف مع ما ػلدث م  تغريات، كاللغري اللهنولوجي، اللغري يف 

 اللشريعات، هتديد منارةني... اخل.

                                                           
1
، دٌتأثر استخذاو نظى يعهوياث عهى أداء انًؤسساث االقتصا،هذي تٍ يحًذ، د/ عثذ انُىس يىعاوٌ، دساعح يمذيح إنً انًؤذًش نكهُح األعًال  - 

 .0222تجايعح األسدٌ، 
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لجدات يف البيئة اخلارجية بصفة مةلمرة، حىت رهذا اللعقد حل  عل  ادلسسةة ملابعة ما ػلدث م  مة

 تلمه  م  ذبنب القيو  ادلفروضة، واالسلفا ة م  الفرص ادللاحة.

ويف ىذا اإلطار يصبح اسلخداـ نظاـ ادلعلوماي يف غاية األعلية ألنو يلعب  ورا أساسيا يف ره  سلللف 

 ة كل اللطورات ادللعلقة باحمليط.ىذه اللغريات م  للاؿ مجع ومعاجلة ادلعلومات ادلللالية ومواكب

وعليو تةع  بعض ادلسسةات اليت تورل أعلية لنظاـ ادلعلومات وتطويره ادلةلمر ليمهنها م  رصد كل 

علومة ىي ادلغذي الرئيةي لهفاءة ادلعلومات، وػلفظ حالة عدـ اللأكد ويقضي عل  القصور ألف ادلجديد م  

 علومات وتطوره.ادلنظاـ 

 ور نظام المعلومات في خلق القيمة للمؤسسةالفرع الثالث: د -3-3

لو رعالة للحقيق وللق صلاحها يف ربقيق أىدارها، رهو وسييقـو نظاـ ادلعلومات بدور مه  ريما ؼلص 

القيمة للمسسةة م  للاؿ مةاعللو يف زيا ة وتنمية قيملها الةوقية، زيا ة العائد عل  االسلثمار، زيا ة القيمة 

، ررع رحبية ادلسسةة، ربقيق ما يعرؼ باللهامل بني الوظائف، إضارة إذل اللعزيز ادلوقع الةوقية ألسه  ادلسسةة

 اللنارةي للمسسةة ومةاعدة ادلةريي  عل  ازباذ القرار.
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 يبني قيمة معلومات يف ادلسسةة -10-والشهل رق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .111 اء ادللميز يف ادلسسةة، ص ربقيق األ ادلصدر: وراء مةعو ي، أثر نظاـ ادلعلومات اال ارية عل 
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 الفرع الرابع: أثر النظم المعلوماتية على األداء في المؤسسة -3-4

علومة اليت تعلرب يف ىذا العصر مصدر قوة، وزلرؾ اساسي دلخللف ادليظهر األثر م  للاؿ أعلية 

امي  جديدة للهياكل اللنظيمية تص تأ لل اليت "وىذا للطور يف تهنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ، (1)األنشطة،

 اإل ارية، لذا أصبحت ادلعلومة أى  عنصر لبقاء ادلنظمة وتطورىا.

ونظرا دلا أحدثلو الثورة ادلعلوماتية م  تطور ىائل يف رلاؿ تقنية أساليب ووسائل مجع ادلعلومات ومعاجللها 

نظ  ادلعلوماتية كجزء أساسي يف لضماف صلاح وعل  ىذا األثر الذي مس ادلسسةة، وررض عليها رهرة وضع ال

 اللنظي "

باشًتاكهما يف ملغري وعامل تهنولوجيا  ؛علاقة تطور يف األنظمة ادلعلوماتية وتنمية األ اء يف ادلسسةةاف 

"م  بينها تفا ي وتقليص اللهرار يف  (2)راللهنولوجيا ذلا العديد م  ادليزات  ؛ادلعلومات يف أغلب ادلسسةات

: وتةريع تبا ؿ يف ادلعلومات عرب الشبهات مثل ؛ي، ربةني صورة سلرجات وأ اء ادلسسةاتاللدلل عامل البشر 

، وبغض النظر ع  اللطبيق ذلذه األلرية الذي يهةب تغريات أساسية يف اإل ارة اإلكةًتانت ؛األنًتانت االنًتنت؛

 ومات الدقيقة.ويةاعد بشهل لاص يف ازباذ القرار ادلناسب والةريع ادلبين عل  احلقائق وادلعل

كما ػلدث ىذا اللطور ربوؿ اللدرغلي م  اإل ارة اللقليدية اليت تعلمد عل : األوراؽ، ملفات...اخل إذل 

اإل ارة اإللهًتونية تعلمد برامج وشبهات معلوماتية، تةاى  يف ررع األ اء البشري وأ اء األعماؿ بالةرعة والدقة 

العمل وتفا ي وقوع مشاكل الهلاسيهية، تقليل حركة األررا   وتقليل اللهاليف، والقضاء عل  الضغوطات يف

 اللنظي  وأ اء عمله  يف وقت قصري  وف حاجة إذل اللنقل". ل ال

 

                                                           
1
 .072، ص 0222، انطثعح األونً، داس انحايذ عًال، ، تطور انفكر واألنشطت االدارٌتد/ طثحٍ انعرُثٍ - 

 هذي تٍ يحًذ، د/ عثذ انُىس يىعاوٌ، يشجع عثك ركشِ. - 2



 انفصم األول                  انتأطٍر اننظري ننظاو انًعهوياث وأثره عهى األداء فً انًؤسست
 

41 
 

ةني األ اء والذي م   ور الذي تلعبو تهنولوجيا ادلعلومات يف تطوير شبهات االتصاالت رغبة يف ربو 

 (1)  ي إذل ما يلي:شأهنا أف تس 

 م  العمليات اإل ارية ذات الطابع الروتيين. االسلغناء ع  الهثري -

 ربةني عملية تدرق ادلعلومات وررع كفاءهتا. -

 تهامل اذليهل اللنظيمي واإل اري. -

 ربةني مةلوى العاـ للاتصاؿ  الل ادلسسةة. -

 لطورات يف األ اء واإلصلاز.المواكبة اللطور بةرعة عالية وتنفيذه دلواكبة  -

 وسبيز ادلسسةة باسلغلاذلا األمثل دلوار ىا ادللاحة. ،ررع األ اءوكمة الشركات لاحلتفعيل آليات  -

                                                           
1
فٍ وصاسج انًانُح فٍ األسدٌ، جايعح  وتطوٌر األداءدراست دور شبكاث نظى انًعهوياث ودعى االدارة انعهٍا فً تحسٍن صَاد فُظم انعضاو،  - 

 .0220انُشيىن، 
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 خاتمة الفصل األول:

ورلاؿ تطوره يف ظل اللغريات  ،تطرقنا يف ىذا الفصل النظري إذل األسس اليت يلة  هبا نظاـ ادلعلومات

  اء يف ادلسسةة.األو راسة تأثريه وتأثره باأل اء وتقيي   ،احمليطة بو

لدراسة تبني أف ىناؾ علاقة وطيدة بني النظ  ادلعلوماتية وتنمية مةلوى األ اء يف م  للاؿ ىذه ا

وتفعل اغلناـ الفرص ادللاحة، وتفا ي اللهديدات،  ،رالنظ  تورر ملابعة ادلةلمرة لبيئة احمليطة بادلسسةة ،ادلسسةة

دلعلومات الذي ىو أحد ادللطلبات شلا يةمح بلحقيق ادليزة اللنارةية، وللق القيمة للمسسةة يف ظل تواجد نظاـ ا

 سلللف االضلرارات.   اء، وازباذ القرار الصائب وذباوزاذلامة إل ارة األ اء، ووضع أساليب ومسشرات تقيي  األ

رهلما ساى  النظاـ ادلعلوماي يف صنع قرار أو مرحلة م  اإلنلاج أو نشاط، أو وظيفة رانعهاسو عل  

 للفوؽ.  ادلسسةة يهوف بررع أ ائها إذل ا
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           :2مقدمة الفصل

داء يف ادلؤسسة, النظام ادلعلومايت وأثره على األ بعد التطرق ايل الفصل النظري من خالل زلاولة دراسة 

أىم ما ورد فيو على ادلؤسسة ادلطاحن الكربى لظهرة, وىي مؤسسة صناعية تنشط يف قطاع  وزلاولة اسقاط

حيث خصص ادلبحث االول لتعريف ,مت تقسيم ىذا الفصل ايل مبحثني أساسينيالصناعات الغذائية, حيث  

م ادلعلومايت  يف بادلؤسسة زلل الدراسة وأىم ما دييز فروعها و أنشطتها, أما ادلبحث الثاين فيشخص واقع النظا

     .وأثره على االداء يف ادلؤسسة  GMD مؤسسة ادلطاحن الكربى
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I.  :لمؤسسةتقديم عام المبحث االولG M D   

دتت الدراسة  ادليدانية "بادلطاحن الكربى للظهرة مبستغاًل ",واليت تعترب أىم رلموعة صناعية   -

 بالًتكيز على االنشطة  وادلهام ادلنجزة. ىذا ادلبحث بتقدمي أىم فروعللمنتوجات الغذائية ,اليت سيتضمن 

II.  :مؤسسة المطاحن الكبرى للظهرة. عموميات حول المطلب االول 

                                 .ول : لمحة تاريخية عن مجمع متيجيالفرع اال1.1
متيجي" ,اذ وجل  يف ميدان صناعة احلبوب الصناعية اليت حتمل امسو "أسس السيد حسني متيجي اجملموعة  -

 منذ التسعينيات , بإنشائو  شركة للتعامالت  التجارية يف رلال الصناعات الغذائية ,حتت اسم "الوكالة ادلغاربية" .

وأصبحت ىذه ادلؤسسة شركا ال ديكن االستغناء عنو يف رلال ادلنتوجات الغذائية يف اجلزائر , دعمت ىذه اجملموعة 

بادلطاحن ",تسمى 2002استثمار يف التكنولوجيا لتحويل احلبوب, وانشاء مؤسسة جديدة مبستغاًل سنة أكثر ب

 ." ادلشهورة باسم "سفينة"الكربى للظهرة

كان ىذا اجملمع  يضم مطحنة ومصنع للسميد, مبنتوجات ذات  جودة  عالية مع تكلفة انتاج تنافسية, جتعل   

 للمنتوجات الغذائية يف اجلزائر. منها أكرب وأىم اجملمعات الصناعية

جملموعة الرياض بسيدي بلعباس بعد ادلفاوضات سابقني التوسعت اجملموعة باحلصول على فرعني  2002يف سنة 

,ومها مصنع النشاء دلغنية ومطاحن سيق ,يف اطار خوصصت  ادلؤسسات االقتصادية العمومية اليت قررهتا 

 .احلكومة
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موعة  قدرهتا على البقاء واالستمرارية يف الساحة االقتصادية ,بفضل كفاءة ادلورد أثبتت اجملويف ىذه االثناء 

البشري واألجهزة االنتاجية ,كما أهنا تطمح ايل حتقيق االداء االفضل واكتساب ادلقعد الريادي على ادلستوى 

 والتوسع للحصول على فرص خارج الوطن.احمللى ,

 GMDمتيجيالفرع الثاني: التعريف بالمجمع  2.1

مؤسسة الصناعية ,ذات أسهم من القطاع اخلاص ,يقدر رأمساذلا حبوايل ادلطاحن الكربى للظهرة 

دج, تقع بالغرب اجلزائري مبدينة مستغاًل دلنطقة صال مندر ,أنشئت بالشراكة مع  00068000

والغرب  , يقوم نشاطها على انتاج وتسويق مجلة من السلع , موزع على مناطق الشرقرلموعة متيجي

عامل مقسمون اىل   028كما أهنا حتتوي على مورد بشري يقدر ب  ,والية 00اجلزائري, ما يقارب

عامل مؤقت ,تتميز بالًتكيز على النوعية  الطبيعية, و اجلودة العالية دلواردىا  202,وعامل دائم200

ستهل,, كما تشارك ادلؤسسة يف قبة مستمرة أثناء عملية االنتاج, لتلبية طلبات ادلاالولية اليت  ختضع دلرا

تظاىرات اقتصادية واجتماعية ,ومعارض دولية من بينها ادلعرض الوطين التجاري لتشجيع االستهالك 

  احمللي.

يعترب ىذا اجملمع من بني ادلؤسسات اليت حتافظ على البيئة, من خالل مجيع عمليات حتويل القمح, اعتمادا على 

القمح, و يف اجملال التجاري تقوم بشراء القمح والذرة واعادة بيعها على حاذلا  خربة عدة أجيال يف رلال زراعة

 لزبائن وادلؤسسات  االخرى دون ادخال أي تغيري.

احلسن  من , وىي تعرف حتسني  يف االداءISO 9001_2006حصلت ادلؤسسة على شهادة االيزو

 ISO _22000ادلخرب, وكذا شهادة اخلاصة ب  ISO _1725ايل االفضل, تطمح ايل احلصول على شهادة 

 .ادلرتبط باألمن والنظافة
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تغطي ادلطاحن الكربى للظهرة قسطا كبريا من ادلنتوجات للغرب اجلزائري, مع الطموح ايل تزعم السوق  

   بلدان افريقيا يف ادلدى ادلتوسط, ومن أىم فروعو: الوطين مث التصدير ايل

 : مطحنة جد متطورة ومتخصصة يف انتاج سلتلف أنواع الدقيق المطاحن الكبرى للظهرة -

,  وىو يتماشى مع ادلقاييس الدولية و السميد من القمح ادلنتقى بعناية فائقة 

ISO_9001_2000.والتشريعات القانونية ادلعمول هبا يف اجلزائر,    

: تنتج  الدقيق والسميد , دتتاز بقدراهتا التخزينية العالية, كما تستخدم رواسب احلبوب يف انتاج مطاحن سيق -

 B1النخالة ذات اجلودة العالية والغنية بادلواد ادلعدنية والربوتينية والدىنية  وكذا كميات معتربة من الفيتامني

 .ISO9001_2000,ذات النقاوة العالية تستجيب للمقاييس B12و

من أمهشركات يف ادلغرب  العريب السًتاد ادلنتوجات الزراعية, سلتصة يف التعامالت التجارية ,  :الوكالة المغاربية -

 وتركز على ثالث أصناف من منتوجات وىي : احلبوب, النب, الشاي.

ما النشاء, , خيتص يف حتويل الذرة ايل مشتقاتو االساسية السي: ىو مصنع فريد من نوعو مصنع النشاء بمغنية -

شراب الغلوكوز, والغلوتني, ويتوفر ادلصنع على قدرة ختزين معتربة بواسطة صوامع التخزين الذرة واليت تتسع 

 طن.  2000طن باإلضافة ايل مساحات  ختزين ادلواد الكاملة بسعة   22000ل
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 لمؤسسة المطاحن الكبر للظهرة االستراتيجية الثالث: األهدافالفرع -3.1

,واستعمال  ومتطورة ادلؤسسة من أبرز التنظيمات اليت تعتمد الرؤية ادلستقبلية , وفق نظم فعالة تعترب 
 أحدث التقنيات للوصول ايل االىداف  راقية وىي:

تعزيز الشراكة مع ادلؤسسات  -ات من خالل سياسة البحث والتطويراالنتاجية وحتديث قائمة ادلنتج رفع الطاقة-
 خالل  عقد اتفاقيات  مشًتكة ؛ احمللية واالجنبية ,من

 توسيع رلال النشاط لرفع احلصة السوقية؛ -

 ة والعادلية؛ادماج ادلؤسسة تدرجييا يف االسواق االقليمي -

 توفري ادلنتجات الوطنية مبعايري جودة عالية, وبأسعار للمستهل, اجلزائري؛ -

 تسويق ادلنتج ايل كافة الًتاب الوطين؛ -

          معدل البطالة؛ ختفيض -
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   G M Dالمطلب الثاني: اليات التنظيم الداخلي لمجمع  - 2

 .GMDالفرع االول: هيكل التنظيمي لمؤسسة -1-2 

  يبني اذليكل  التنظيمي جملمع متيجي,-22-شكل رقملا

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن الكربى.ادلطاح : وثائق مؤسسةالمصدر

 المديرية العامة 

 السكرتيرة العامة  االمن 

 رئيس المخبر 

 ادارة االمن والنظافة 
ادارة شراء المواد 

 االولية 

مصلحة االعالم االلي 

 والبرمجة 

مسؤول تسيير 

 النوعية 

 مصلحة المنازعات 

مديرية الموارد 

 البشرية 

مديرية التموين 

 والمشتريات 
 مديرية التخطيط 

مديرية المالية 

 والمحاسبة 

مديرية التجارة 

 والتسويق  
 مديرية االستغالل 
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ادلديرية العامة: يتمثل دورىا يف حتديد الغايات االسًتاتيجية اذلامة , يرأسها ادلدير العام ,الذي يتعني  من -2
 للمؤسسة , ومن أىم مهامو ما يلي:طرف اجمللس االداري 

 دارة للدراسة واالتفاق واالصلاز؛يهيئ ادليزانية السنوية و يقدمها جمللس اال-

 , ويضع ىيكل تسيري النوعية ؛ سًتاتيجيةاالحيضر برنامج تطور السياسة -

 ينسق ويراقب سلتلف االنشطة , و يسهر على تطبيق وترمجة النصوص القانونية ادلعمول هبا؛ -

 يسري و بتابع برنامج تطوير اخلربة للعمال والعالقات العامة؛ -

 يقدم تقرير جمللس االدارة على كل احلاالت يف الشركة. -

   العام:تقوم بادلهام واالنشطة التالية:مساعدة ادلدير -2

 ترتيب الوثائق اخلاصة بادلديرية العامة ؛  -

 تسجيل الربيد الواصل و ادلرسل؛ -

 يف الوقت ادلناسب؛ تسجيل ادلواعيد وتقوم بالتذكرة هبا -

 تستقبل وتعلن زيارة  االشخاص ؛ -

 مسؤول ادلخرب:-0

  , واالنتاج حيت النهايو؛ وتتمثل  مهامو فيما يلي:ادلخربي: يتمثل دوره يف مراقبة ادلادة االولية  

   ؛ادلعمول بو يف ادلخابر  حيرص على احًتام القانون-   

  اقضة.قيامو بالتحاليل متنيسهر على مصداقية النتائج التحاليل ادليكروبية ب-

  مصلحة االعالم االيل والربرلة:-0

يسعى مهندس االعالم االيل بتسيري شبكة معلومايت و صيانتها و ضمن بًتأسها مهندس الربرلة واالعالم االيل:
 دائرة لإلعالم االيل اليت هتدف اىل حتقيق .
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 تصور التطبيقات ادلعلوماتية الضرورية للمؤسسة و تطويرىا. -
 صى  للوسائل ادلعلومات؛ضمان االستعمال االق -
 , وصيانتها.واحملافظة على الوسائل ادلعلوماتية ,ادلعلوماتتسري شبكة  -

 مصلحة ادلنازعات:- 2

ادلكلف بالدراسات القانونية, تابع دلصلحة ادلنازعات, وىو زلامي اخلاص بالشركة, وادلكلف مبتابعة وحل  
 قضايا ادلؤسسة.

 مسؤول تسيري النوعية: وىو مسؤول عن ادلهام التالية:-8

 و ينشط نشطات االتصال مع ادلؤسسات يف برنامج التطور.العامة: تسيري النوعية  ادلهمة_ 

ادلهمة اخلاصة: مساعدة ومراقبة االولويات أو طرق يف التسيري والتغيري واستعمال الوسائل الناجحة للوصول ايل  -
                                                                                                   النتائج ادلثالية.

 .ادارة شراء ادلواد االولية: دوره شراء وتزويد ادلطاحن بادلواد االولية-0

كما اهنا تقوم مبهام مهمتها دراسة ادلؤسسة من الناحية االمنية, واحلفاظ على نظافتها,   ادارة االمن والنظافة:-6
 العالج واالسعاف يف حالة مرض  العمال أو اصابتهم أثناء القيام باألعمال  .

و مها :مصلحة التدخل  و مصلحة الوقاية , أما رئيس خدمة االمن والصيانة فدوره مراقبة وىي تضم مصلحتني 
 عمل العمال.

 ومن أىم االنشطة وىي :دورىا يتمثل يف تسيري رلمل االجنحة , مديرية التخطيط: -9

 االنتاج و حيرص على استعماذلا بأقل تكلفة؛يراقب مستثمرات-

 حيرص على ادلردود احلسن  لآلالت االنتاجية كما  حيلل ادلخرجات؛ -

 بدراسة تغيري وجتديد العتاد وادلنشآت؛يقوم  -

 تقرير شهري وسنوي للمستثمرات؛ري ضحت -
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 يشارك يف حتضري ميزانية الشركة؛-

 ادلختلفة للمؤسسة و من بني مهامها ما يلي: مديرية التموين و ادلشًتيات: تقوم بتحضري سياسة  -20

 تبحث يف السوق الوطنية و العادلية عن موردين و عروضهم؛ -

 تشارك يف جتهيز مصاريف ادلؤسسة؛ -        

 التأكد من صحة السلع ادلتفق عليها؛ -       

 اليومي و ملفات ادلوردين؛ متابعة التسيري -      

 من طرف ادلؤسسة.اصلاز العقود ادلربمة  -       

 مديرية ادلوارد البشرية: -22

عداد بطاقات االجور و ادلكافآت, و توضح تتويل عملية ادارة االفراد من خالل اعداد برامج التكوين , ا
هتتم بشؤون مجيع االفراد  للنصوص ادلسطرةواحلرص على تطبيقها رلال منو ادلوارد البشريةسياسة ادلؤسسة يف 

 200عامل منهم  028للقرارات و االسًتاتيجية احملددة, والعدد الكلي للعماذلوالعاملني ؛ وتنظيم العمل وفقا 
                                                                             عامل مؤقت. 202عامل دائم و

 تغالل:مدبربة االس-22

تنسيق  الكما  يقوم بإصلاز العمل هبا   و   يرأس ىذا ادلكتب موظف مكلف بالقيادة الورشات اليت دتتلكها ادلؤسسة,
 حصول  على  ادلنتجات  ادلطلوبة.بينها لل

 التسويق:التجارة و مديرية -20

 طريقة عرضها يف األسواق .ع'' و التجارية للمنتجات ''شراء''  و ''بي مكلف  بكيفية القيام بعمليات       

 التجارية اذلدف منها: -

 جتميع االعمال ادلرتبطة بتوصيل ادلنتوج ايل الزبائن؛-مراقبة احلالة اليومية للفواتري؛ -

 بيع ادلنتوجات ايل سلتلف الزبائن؛ -
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 بقوم بدراسة السوق و حتليل ادلنافسة؛ لتنمية السياسة التجارية للمؤسسة؛-

 طط القدرة االنتاجية  لكل ورشة مقارنة مبا خطط لو.مسؤول عن حتضري سل -

 ادلؤسسة وتنتهي بو, ومن أبرز مهامو نذكر ما يلي:وىو أىم عنصر تبدأ بو التسويق:  - 

 القيام بدراسات سوقية , و وضع اخلطط االسًتاتيجية للحصول على أغلب احلصص السوقية؛  -

 وضع االمكانيات الالزمة لعرض منتجاهتا داخل السوق؛ -اتباع اسًتاتيجية حتديد الطلب داخل السوق؛ -

 مديرية ادلالية واحملاسبة:-20

 وادلالية, وصيانتها؛احلرص على احًتام قوانني احملاسبة و مصداقية ادلعلومة احلسابية - 

 وامكانيات لتحسنها؛  يقيم التوازن ادلايل ويقًتح طرق -

    ية؛اجراءات التسيري للسياسة ادلال ضرحي-

 ؛                احلرص على احًتام التواريخ -

 تسيري اخلزينة ادلالية للمؤسسة. -
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  GMDالفرع الثاني: االتصال الداخلي في مؤسسة  2-2

تتبع ادلؤسسة يف تنظيمها على نصوص قانونية اليت تنبثق عنها معظم القواعد التسيري اليت توضح مبادئ التسيري 
 واع من االتصالأن وفقا لعملية اتصالية منتظمة داخل ادلؤسسة وخارجها, وىي على ثالثةاحلسن بني مصاحلو, 

شكل تعليمات وارشادات االتصال النازل: يعد اتصال رمسي من االعلى اىل االسفل, وتكون الرسائل على -    
 و اخلطط و السياسات, وحل ادلشاكل.العمل  خاصة  بإصلاز

ّّ فهو ذ :اما االتصال الصاعد-  حبيث يقوم ادلرؤوس   ,ل, االتصال الرمسي الذي يكون من السفل اىل االعلّى
 مبدى تقدم العمل او بادلشاكل اليت تواجو تنفيذ العمل و متطلبات اصلاز العمل .رئيسو  بإبالغ

هبدف تبادل ادلعلومات , الوثائق,  االتصال االفقي: يكون بني ادلوظفني يف نفس القسم ,أو قسم اخر-    
 ارير.....اخل.تق

 حيث تكلف خلية االتصال التابعة دلصلحة االعالم االيل و الربرلة ادلهام التالية :

 ظهرة ؛احلسن خلاليا التابعة للمطاحن الكربى لل السريضمان   -     

 تزويد ادلدير حبوصلة دورية عن بيانات تقديرية او احتياجات ادلؤسسة؛   -

 ادلؤسسة.مباشرة عملية االتصال يف -      

 GMDوسائل االتصال في مؤسسة  الفرع الثالث:2.3

 الكربى للظهرة وىي : يف مؤسسة ادلطاحن  ئل االتصال دتثلت وسا           

ن للقيام بتنفيذ اعماذلم, وىذا يوفر الوقت وىو االتصال الشفهي :يعد من االدوات اليت يستخدمها ادلديرو  -     
 فيكون ذو اجتاىني :يتم دون استخدام اداة وبسيطة 

وبالتايل التوصيل بني االطراف  مناقشة, وحتولمباشر عن عملو حىت يكون ىناك  بالبحثادلدير او ادلسؤول يقوم 
م , وصلد من الوسائل الشفهية يف ىذه ادلؤسسة :ادلقبالت و العم اىل قرارات سليمة ختدم ادلصلحتني وادلؤسسة على

 يمية, اذلاتف.الشخصية, االجتماعية, اللجان التنظ
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االتصال الكتايب: جيعل من ادلستطاع نقل نفس ادلعلومات بالضبط اىل عدد كبري من االطراف مع امكانية  -
اليها يف ادلستقبل , حيث  يكون ىناك شرح و تفصيل لكل ادلعلومات والبيانات ادلوجودة , حيت يستطيع الرجوع 

 العمال فهمها مثال:

التقرير ادلايل يتضمن العديد من تفاصيل االرقام و على بيانات تفصيلية و ىذا النوع ال ديكن اصالو -          
الكتابة, وجيب أن تتوفر فيو التقارير كاملة و واضحة و االجياز يف الكالم, ومن بني ىذه بفعالية إال عن طريق 

 حلائط؛ التلكس؛ الفاكس؛ الربيد االلكًتوين........اخل الوسائل : ادلذكرات ؛ التقارير؛ اخلطابات؛ ملصقات ا

       .بيئة المحيطة بالمؤسسةالالمطلب الثالث: -3
      .الفرع االول: المؤسسة  كنظام3-1 

   تتسم ادلؤسسة بأهنا تتخذ نظام ادلفتوح والذي يتضمن عدة خصائص نذكر أمهها :

 ؛االىتمام بتأثري البيئة على ادلنظمة وأثرىا على البيئة -     

 االستقرار؛ سية,العكالتغذية  -     

 شطة ادلصاحل االدارية واحمليط اخلارجي , بتوفر تدفق ادلعلومات ادلالئم .التوازن بني ان -      
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 مفتوح وتدفقات ادلعلوماتيبني رلمع متيجي كنظام _ 22البياين رقم _الشكل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلصدر: مصلحة التجارة و التسويق.ا

 الزبائن
مؤسسة الخدمة 

 االجتماعية

قوانين 

وتشريعات 

 الدولة

 الموردون

مؤسسات 

 المالية

المساهمون في 

 مجمع متيجي

مصلحة 

 الضرائب

معاهد التدريب 

 و التكوين

االهداف 

طط والخ

 والبرامج

 التغذية الراجعة

 مخرجات

 المعلومات

 

 

منتجات متنوعة

 

 

 

 

 

  

التشغيل و 

المراجعة  

 القوى العاملة

 مدخالت 

االموال            

تكنولوجيا            

معلومات            

مواد 

أولية)الحبوب, 

 الذرة.....(.
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 محيط المؤسسة.                                                            الفرع الثاني:2_3

تعرف بعصر ادلعلوماتية, و التغريات التكنولوجية اليت  جتربىا على دراسة احمليط , يتواجد رلمع متيجي يف بيئة     
 دف منو :  للحصول على ادلعلومة الصحيحة ,اليت هتدف اىل وضع ادلخطط االنسب للمؤسسة و اذل

 اختاذ القرارات السليمة؛-                   

 التوجيو االمثل للموارد. -                  

 و من أىم ىذه التحديات نذكر :

يتميز بالديناميكية, لذا وجب معرفة  التطورات يف االسواق رأس ادلال ,وسوق العمل ألن  احمليط االقتصادي: -
 اجملمع دائما يف حاجة اىل العمال ادلتخصصني و ادلؤىلني , ودراسة العرض والطلب يف السوق .

دائم األداء يف ادلؤسسة , و التطور ادلعريف ,ما يفرض رقابة بط بالعامل االيل والربرلةرتاحمليط التكنولوجي: ي -    
 والتنبؤ بادلستقبل.

 الثالث: تحليل المنافسة. الفرع  3-3

نافسة من خالل لتوفر ذلا ادلعلومة السريعة والدقيقة لتحليل ادل مايت,تقوم ادلؤسسة بتبين األنظمة ادلعلو         
                                                                     التشخيصات ادلوضحة .                                                     

 يبني نقاط القوة ونقاط الضعف جملمع متيجي. -2-اجلدول رقم 

 ادلتغريات نقاط القوة نقاط الضعف
 تنوع االنتاج   × 

 حركة ادلبيعات  ×        
 البحوث والتطوير  ×         
 ىيكل الزبائن  ×         

 .     باحثادلصدر:  من اعداد ال                      
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 و التهديدات للمطاحن الكربى للظهرة.يبني الفرص -0-اجلدول رقم            

 الفرص                التهديدات                 
 امتالك ادلؤسسة العالمة القوية وجود ادلنافسة احلادة دلنتج السميد

 سيطرة ادلؤسسة على سوق ادلعجنات الشيبس ضيق تشكيلة منتج
 تويل ادلؤسسة االسترياد بنفسو زيادة أسعار ادلادة االولية )القمح, الذرة(

 السيطرة على السوق يف الغرب اجلزائري تعامل ادلؤسسة مع قلة من الزبائن
 ISO-9001اعتماد اجملمع دلقياس اجلودة  التطور التكنولوجي

 .    باحثادلصدر: من اعداد ال -                        

دائم, و ذل,  ادلعلومات الكمية والنوعية وبصفة مستمرة ألن السوق يف تغري  تكون جبمعمعرفة السوق:  -
 ادلنتج االفضل للحصول على احلصة السوقية األكرب  للوصول اىل 

مع متيجي. ديثل احلصة السوقية جمل -20-الشكل البياين رقم-                     

 ا

 .يباعتماد على مسؤول التجار  باحثادلصدر:  من اعداد ال

ادلؤسسات مع التطور التكنولوجي ادلعاصر مثل مؤسسة ادلطاحن الكربى للظهرة  بالتأقلم تأيتوادلنافسة احلقيقية     
 يف نشاط عملها ., شلا اكسبها منافسني 

39.2 

60.8 

GMD

 المنافسون
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 يوضح اىم ادلنافسني للمطاحن الكربى للظهرة .-0-اجلدول رقم                  

 

 اسم ادلنافس الوالية                    
 مطاحن*شورخالد* مستغاًل                    
 ذىبيةمطاحن*سيدي بن  ًلامستغ                     
 * سيم*مطاحن  البليدة                      

 مطاحن*عمر بن عمر* قادلة                       
 باحث.ادلصدر: اعداد ال

III.  نظام المعلومات و األداء المؤسسي في مجمع متيجيلالمبحث الثاني: تشخيص  عام. 

الذي يوفر ذلا أساليب  ,نظام معلومايتاىل جيعلها حباجة ماسة ان احمليط الذي تنشط فيو ادلؤسسة  
   .و األحسنايل االكمل األفضل لالستغالل األمثل للموارد, و رفع أدائها  

 _ المطلب األول: دراسة نظام المعلومات لمجمع متيجي.1.2

 ." sapالفرع االول :نظم المعلومات في المؤسسة قبل استخدام نظم" 1_ 1

للظهرة, تعتمد على نظم معلومات يدوية أو تقليدية مثل: انت مؤسسة ادلطاحن الكربى ك  2022قبل سنة 

سجل الطلبات , سجل ادلشًتيات, سجل ادلوردين وغريىا, بإضافة اىل اعتماد على بعض برامج االعالم اآليل 

" , يتم فيها تبادل ادلعلومات بني ادلوظفني شخصياًّ أو عرب اذلاتف, حيث أّن احلصول على logicielادلنفصلة"

تقارير تتطلب جهد ووقت طويل, شلا يؤدي اىل تأجيل األعمال, كذل, صعوبة  ات وتقدديها يف شكل ادلعلوم

ادلراقبة, غياب التنسيق اجلماعي بني الوظائف ادلختلفة , وتأخر وصول ادلعلومات وبالتايل اخنفاض اجلودة و 

 صعوبة التقييم.
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 كبرى لظهرة.احن ال" في مؤسسة المط  sapالفرع الثاني: نظم المعلومات"  2_1

, بدأ 2022" يف سنة   sapمعلومات متطورة "باستخدام نظم قامت مؤسسة " ادلطاحن الكربى لظهرة"    

 تطبيقو, لكي تواكب التغريات التكنولوجية واالقتصادية احلاصلة.

"Sap  عبارة عن برنامج متكامل جملموعة من "نظم معلومات تطبيقات وادلنتوجات دلعاجلة البيانات, و ىي

احملاسبة, ادلالية, االنتاج, التموين, التسويق, ادلوارد  )ادلقاييس, تسمح مبعاجلة رلموعة من الوظائف داخل ادلؤسسة 

 البشرية.......اخل (, أي أنو يوفر حلول عملية وتقنية يف الوظائف االدارية وادلالية للمؤسسة.

أجريناىا مع مسؤويل بعض ادلصاحل وادلوظفني, فقد تبني لنا أن أىم أىداف استخدام ومن خالل ادلقبالت اليت 
 :"تتمثل يف ما يليsapادلؤسسة لنظم ادلعلومات " 

 مراقبة نشاط ادلؤسسة دون اللجوء اىل االطالع ادلباشر عليو؛-

 احلرص على اصلاز األعمال اليومية يف الوقت احملدد ذلا؛-

 يف الوقت ادلناسب؛ الصائبةة اختاذ القرار االسًتاتيجي-للمؤسسة؛اعطاء صورة جيدة -

 حتقيق التكامل و التنسيق بني سلتلف الوظائف؛-

 ات ؛تسهيل تنفيذ العمليّ - 

 ة,ختفيض التكاليف وزيادة األرباح.حتسني االنتاجيّ -
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 الفرع الثالث: أهم النظم المعلوماتية المستعملة. 3_1

 ادلستهل,,_نظم ادلعلومات التسويقي: ىو يضم برامج تطبيقية تتعلق بالفاتورة, دراسة طلبات 2
 الًتويج.....اخل.ز

 نظام معلومات التسويقي._يبني منوذج لتصميم 20_ الشكل البياين رقم_      

  

  

 

 

 

 االسًتجاع                            ختزين           التغذية العكسية            

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصدر: مصلحة الربرلة و االعالم االيل.

 وضع االهداف االستراتيجية

 المعالجة المخرجات المدخالت

قاعدة البيانات 

 التسويقية

 نظام معلومات التسويقي

نظام فرعي 

لمعالجة 

 المعلومة

نظام فرعي 

 لبحوث التسويق

نظام فرعي 

 لترويج واالعالن

نظام فرعي لبحوث 

 المستهلك
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ىو نظام يتم فيو تسيري بعض  األنشطة يدويا كعملية تقييم األداء و التكوين, _نظم معلومات موارد البشرية:ب 
 و فيو أنشطة تستخدم برامج تطبيقية كاألجور, تسيري ادلسار ادلهين, الًتويج, حبوث ادلستهل,.....اخل.

 _يبني منوذج لتصميم نظام معلومات موارد البشرية.22قم_لشكل البيانري ا             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربرلة واالعالم االيل.  صلحةادلصدر: م

 

 

 

 االهداف االستراتيجية

 المدخالت المعالجة مدخالت

قاعدة بيانات 

 موارد البشرية

نطام فرعي 

 لتقييم العمالة

نظام   

فرغي 

 الستقطاب

فرعي نظام 

 لألجور

نظام فرعي 

 لتكوين

 نظام معلومات موارد بشرية
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دلعلوماتية وىي:  صادر جلمع وحتصيل ادلعلومات لتصميماألنظمة اج_ حيث تعتمد ادلؤسسة على رلموعة من ادل
_ مصادر داخلية مثل: األرشيف؛ ادلالحظة؛ السجالت تتعلق بنشاط و األداء يف رلال ادلبيعات؛ التكلفة؛ 

 ادلخزون......اخل. 

 _ مصادر خارجية: 

بشكل دوري ومنتظم يشمل االحصائيات؛  و الغرف التجارية  _ ادلطبوعات الصادرة عن اجلهات احلكومية
 واالقتصاد ككل. ومعلومات عن السوق

 وتكون على نوعني: معلومات من جانب البائعني _

 _معلومات حول ادلبيعات: مصنفة حسب مناطق البيع؛ حجم الطلبيات؛ نوع ادلستهلكني.                  

 _ معلومات حول التكاليف: متعلقة بنفقات ادلؤسسة ومقارنتها مع تكاليف مؤسسة اخرى                 

 _معلومات من جانب ادلشًتين وتكون على نوعني:       

 _معلومات حول فرص التسويق                

 _معلومات حول سلوك ادلستهل, وأمناطو االستهالكية وتفسريىا.                

 وتصنف ىذه ادلعلومات حسب أسلوب جتميعها اىل:

 ادلستندات...اخل ي جتمع من طرف ادلستهلكني؛ العمالء؛_معلوما ت أولية وىي ذات ادلصدر األصل             

 _معلومات ثانوية ىي معلومات مت استخدامها من جهة اخرى غري اجلهة اليت قامت بتجميعها.             
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 اسة األداء المؤسسي لمجمع متيجي.المطلب الثاني: در _ 2

 ادارة األداء في المطاحن الكبرى لظهرة: الفرع األول: _1.2

هتدف اىل مراقبة وتقييم األداء  ,بعد هناية كل سنة تسيري األداء يكون من طرف ادارة سلتصة مبراقبة و قياس األداء
 ., و تبين ادلؤسسة دلعايري اجلودة جيربىا على االىتمام أكثر مبستوى أداءىاالبشري وادلؤسسة عامة

 واذلدف من وضع ىذه االدارة ىو:  

 ؛_ حتسني األداء واالنتاجية        

 معرفة مدى مسامهة العاملني يف حتقيق أىداف ادلؤسسة؛_         

 ط القوة و الضعف يف ادلؤسسة؛_ تشخيص ادلشكل وحلو, ومعرفة نقا        

 _الفرع  الثاني: تقييم األداء لمجمع متيجي.2.2

 مبراقبة و قياس األداء باستخدام تقنيات دلعرفة نسبة األداء احملقق وفق ما يلي:صة تقوم اذليئة ادلخت

نتج ادلنافس و تقارنو مع منتجها, _ القياس ادلقارن ألفضل األداء: تقوم مؤسسة ادلطاحن الكربى بأخذ م        
 حملاولة تغيري يف منتجها اىل األفضل.

 اجلذري يف عمليات االنتاج, من أجل تطوير االنتاجية وارضاء العمالء._ اعادة اذلندسة: زلاولة التغيري       

تكون عملية التقييم عن طريق وضع ورقة استبيان لتقييم, حتتوى على أسئلة ختص وضعية االنتاج ,التسويق, 
 األداء....اخل, وبعد حتصيل النتائج تقوم:

, و الغرض منو حتسني نوعية األعمال ادلراد اصلازىا و حتديد زيادة أجره أو مكافأتو_ اما بًتقية العامل,      
 ادلردودية على األداء. 

ان نتيجة األداء سواء كانت اجيابية أو سلبية البد أن تكون ذلا خطة عمل هبدف التغذية الراجعة والرقابة, لتفيد  
 االدارة يف اختاذ القرارات مستقبال .
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 بني تقييم األداء ادلؤسسي للمجم_ ي28الشكل البياين رقم_   
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 لمجمع متيجي مخطط التكويني الفرع الثالث: _ 3.2

بتحديد  ادلردود الفردي , هبدف تدارك   لتطوير أداء ادلؤسسة يتم وضع سلططات التكوينية اخلاصة بالفرد أو      
النقص, بغرض حتسني كفاءة العمال من خالل برامج تدريبية , وىي تكون من مسؤولية مسؤول ادلوارد البشرية 

 ,وتكون بعقد اتفاق مع مراكز التكوين ومن أمهها: 

 "بوىران؛ INSIM _ معهد الدويل للماصلمنت "       

 " بوىران. EGICم االيل و التجارة " مدرسة تعليم االعال_       

 يف ظل شروط ومعايري أمهها:

 حتديد نوعية برنامج التكويين  و اذلدف منو؛_      

 _ حتديد برنامج التكويين و تكلفتو؛       

حيث تقدم ىذه ادلؤسسات منوذج عن برامج التكوين , و بعد ذل, تدرس ىذه الربامج من طرف مؤسسة 
ادلطاحن الكربى لظهرة ,و يتم االتصال بادلركز التكويين ادلختار , و االتفاق معو على كل تفاصيل الدورة 

 التدريبية. 

أو خبري من خارج ادلؤسسة ,  ,العمل و كذل, تقوم ادلؤسسة باعتماد على تكوين داخلي من طرف مسؤول
 يستعان بو لتطوير مهارات و أداء العاملني.
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 :أثر نظام المعلومات على أداء مؤسسة المطاحن الكبرى لظهرة.الفرع الرابع _4.2

 انعكاسوتطور النظام ادلعلومايت  باألداء ادلؤسسي ىي عالقة طردية يف حالةان عالقة نظم ادلعلومات         
 بإجياب على األداء ادلؤسسي, و العكس صحيح.  

 عالقة نظم ادلعلومات باألداء االداري: يساىم نظام ادلعلومات االداري يف حتسني األداء االداري من خالل:

 _توفري ادلعلومات الضرورية و الشاملة و يف وقت مناسب؛        

 يف مصانعو. متيجي معروف عمليا على الرقابة العالية_قيام بعملية التنظيم والتخطيط و الرقابة, فمجمع       

 عالقة نظام ادلعلومات باألداء الوظيفي:

 _ يوفر الوقت واجلهد و تقليل األخطار ؛      

 _ يدعم العمل اجلماعي ؛      

 _ يزيد رضا العاملني.      

 عالقة نظام ادلعلومات باألداء التسويقي:

 يف اجياد قنوات توزيع ادلنتجات؛_ يساىم نظام ادلعلومات        

 _ زيادة رضا العاملني؛      

 _حتقيق ادليزة التنافسية.      

 عالقة نظام ادلعلومات باألداء ادلايل:

 ل من التكاليف؛ي_ تقل      

 _ زيادة االيرادات؛      

 _ زيادة رضا مالكي ادلؤسسة.      
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خطط  اليت حتول دون تطبيقو بالشكل ادلناسب , حيث توصلنا اىل أناال ان نظام ادلعلومات ال خيلو من ادلخاطر 

يف ىذا اجملال غري واضحة بسبب انعدام الرقابة على بعض األنظمة أو نقص ادلعلومة الصحيحة,  مثل فروع 

التوزيع اليت تواجو نقص يف البحث عن قنوات اخرى, و مؤخرايف شهر ادلاضي واجهة مشكلة تكدس منتج 

 .أدى اىل وضع امتيازات لتسويق يف مقابل شراء ادلنتج دلخازن, شلاالكسكس يف ا

 كما تعاين نقص يف الكفاءات البشرية اليت تتحكم يف رلال معلوماتية.
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 : 2خاتمة الفصل 

نو, يوجد نظام معلومايت مطبق بصفة قريبة من اجليد داخل و من خالل الدراسة ادليدانية على أ قد اتضح لنا -

خارج ادلطاحن الكربى لظهرة ,فالتقدم الذي تشهده الساحة اجلزائرية , يف رلال  تطور االنًتنت و استعمال 

الة, لتحقيق األداء الكمبيوتر و الربامج االلية,  جعل ادلؤسسات تسعى ايل تبين األنظمة ادلعلوماتية الفعّ 

 ة.نافسيّ ق و اكتساب ادليزة التّ ادلتفوّ 

ناخ ادلالئم القابل لّتغيري, الّذي من شأنو أن يزيد قدرات ومهارات العاملني, ونتيجة ذل, ىو _  وىذا بتوفريىا ادل
 الوصول ايل أفضل األداء.
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من خالل الدراسة اليت قمنا هبا, اتضح لدينا أن عصرنا ىو عصر الثورة ادلعلوماتية , والتغريات ادلختلفة   

,فادلؤسسة اليت دتتلك ادلعلومة ميكنها أن تتفوق على غريىا من ادلؤسسات , ألهنا دتتلك أىم مورد اسرتاتيجي 

 الذي ميكنها البقاء واالستمرارية يف الساحة االقتصادية,

ة البحث عن الشيء أو ادليزة اليتي جتعلها يف مأمن عن اخلروج من احمليط صبح الزمًا على ادلؤسسأ

االقتصادي, فهذا األخري جيعل ادلؤسسة حباجة اىل تبين نظام معلومايت الفعال, تكسبها الرييادة بصفة 

ترغب فيو ادلؤسسة, و ىي األداء الذي  ,دائمة , وبعيدا كل البعد عن أي خطر, لتحقق احلالة ادلثلى

داخل يف هبدف القضاء على التي  ,اليت تعمل فيووفق منهج متكامل يرتكز على اجلودة يف مجيع عناصر 

 و حل ادلشاكل ادلؤسسة بكفاءة و فعالية . ,ادلهام

مت  ظام ادلعلومايت على األداء يف ادلؤسسةو من خالل معاجلتنا ىذا البحث وهبدف معرفة أثر تطور الني 

 :اىل النتائج التاليةالتوصل 

 _ اختبار الفرضيات:1

بدأت تستخدم مؤخرا يف بعض  ,حديثةأساليب نظام ادلعلومات أداة  _اختبار الفرضية األولي:

 بعد وعى ادلسريين بأمهيتها.  ةادلؤسسات اجلزائري

 لقد مت اثبات صحة الفرضية ألنو:

حسب الدراسة النظرية و التطبيقية الحظنا أن ىناك مؤسسات جزائرية أدركت ضرورة استخدام  النظام 

, وبالتيايل نستنتج أني ادلؤسسات اجلزائرية يف ادارهتا, نظراً للعوامل البيئة الداخلية و اخلارجية اليتي تواجهها ادلعلومايت 
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و السبب ىو الريغب يف معرفة مستواىا و  ,الكربى للظهرةيف استخدامو فعليياً, مثل مؤسسة ادلطاحن ت  بدأ

  .موقعها يف الساحة االقتصادية

      ادلنافسة.و رغم ذلك جند بعض ادلؤسسات ال تعطي أمهية كبرية لنظام ادلعلومات بسبب نقص 

األداء ادلتفوق, يف  توفر ادلورد البشري الفعال, يعد السبب يف قدرة ادلؤسسة على حتقيق_اختبار الفرضية الثانية: 

 ال.ظل تبين نظام معلومات فعي 

أىم عنصر  ,ظرية اليت أكدت على أن العنصر البشريمن خالل الدراسة الني  الفرضية الثانية تثبت صحة

 يدخل ضمن موارد نظام ادلعلومات, ويساىم يف تصميمو و صيانتو.

ظم, فمؤسسة ادلطاحن حتسن ىذه الني ضرورة وجود كفاءات اليت واستنتجنا من اجلانب التطبيقي على 

ايل قص, وبالتي تكويين كل سنة لتدارك الني الخصص ادلعلومايت, لذا حتدد خمطط الكربى لظهرة تواجو نقص يف التي 

   فضل األداء.حتقق أ

 نتائج البحث: ثانيا: _

 تالية:وفقا لدراسة اليت قمنا هبا قد مت التوصل اىل النتائج ال     

_ وجود رغبة للمؤسسة اجلزائرية اىل ادخال تكنولوجيا معلومات اىل ىياكلها , من خالل برامج اسرتاتيجية 

 الكرتونية , تغري أسلوب ادلؤسسة من التقليدي اىل تقنيات تكنولوجية معاصرة . 

 نظمة  ادلفتوحة ._ ان قبول التيغري من  طرف ادلؤسسة ىو يف حد ذاتو , تطور و خروج من النطاق ادلغلق اىل األ
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غري ة للجانب العصري , و ىو الدخول يف دوامة التي اجلزائرية ال توىل أمهيي  ن بعض ادلؤسساتفا ذلك _ رغم

  .بسبب نقص ادلنافسة و ذلك, التكنولوجي , وامنا تفضل واقعها الروتيين

ادلتفوق ىو نتيجة تلك القرارات  ادلناسبة _ النظام ادلعلومايت ىو تقارير تسمح باختاذ القرارات الصائبة , و األداء 

, و اليت كانت راجعة اىل تبين ادلؤسسة األنظمة ادلعلوماتية , هبدف حتقيق أداء كفء و فعال ,باستغالل األمثل 

 للموارد ادلتاحة.

 الضعف, ودلعرفة نقاط القوة و تدارك  للمؤسسة,نظام ادلعلومات أداة لدراسة احمليط الداخلي و اخلارجي _

 ادلخاطر.اقتناص الفرص و تفادي 

 ا.ا أو سلبيي قييم اجيابيي تي الىي تطور يف حد ذاتو, سواًء كان _التغذية العكسية 

" ,  Sapو ادلسمى بنظم معلومات " 2102منذ _ تتبين مؤسسة ادلطاحن الكربى للظهرة  نظام معلومات 

 الذي حيتوي على نظم فرعية أمهها : نظام معلومات التسويقي, نظام معلومات موارد البشرية...اخل.

 .دتكنو من حتقيق األداء األفضل الوظائف و أنشطة ادلؤسسة الرقابة علىو متابعة و  لتسيري« Sap»يستخدم _ 

ورقي  , ألن التقييم يكون عبارة عن منوذج أنو ال يستغل  لتقييم األداء _ رغم تواجد النظام ادلعلومايت االي 

 الستبيان ادلعلومة.

_ على ادلؤسسة حتسني نظام ادلعلومات بصفة مستمرة  و دورية,  تسمح بتفوقها على ادلنافسني عن طريق  

 احلصول على ادلعلومة ادلناسبة  و بتكلفة أقل.

 



 الخاتمة العامة
 

71 
 

  



 قائمة المراجع                                                                                             
 

 قائمة المراجع 
 أوال: ادلؤلفات 

 

 1_ 2014، 3أمحد ماهر، إدارة ادلوارد البشرية، دار اجلامعة االسكندرية، الطبعة. 
 2_1995حسن حممود، نظام معلومات تسويقية، مطبعة الكلية الزراعية، القاهرة،  أمينة حممود. 
 3_2009ة، مركز االسكندرية للكتاب، أمحد فوزي ملوخية، نظم ادلعلومات االداري. 
 4_ ،2005ابراهيم سلطان: نظم ادلعلومات االدارية، مدخل النظم، دار اجلامعية االسكندرية. 
 5_ ،نظم ادلعلومات االدارية يف منظمات معاصرة، دار اجلامعية االسكندرية، ثابت عبد الرمحان ادريس

2005. 
 6_ ،مجال يوسف بدير، اجتاهات احلديثة يف ادارة ادلعرفة وادلعلومات، دار الكنوز وادلعرفة العلمية، عمان

2009. 
 7_ ،الطبعة العربية، خالد القاشي، نظام معلومات التسويقية )مدخل الختاذ القرار(، دار اليازوري، عمان

2014. 
 8_ ،2004محداوي وسيلة، إدارة ادلوارد البشري، مديرية النشر جلامعة قادلة. 
 9_ 2006، 2سهيلة حممد عباس، إدارة ادلوارد البشرية، دار وائل للنشر، الطبعة. 
 10_ ،2006صبحي العتييب، تطور الفكر واألنشطة االدارية، الطبعة األوىل، دار احلامد عمال. 
 11_ علي السلمي، إدارة التمييز، مناذج وتقنيات االدارة يف عصر ادلعرفة، دار الغريب للنشر والتوزيع

 .2002والطباعة، القاهرة، 
 12_ عامر ابراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اخلبايب، نظم ادلعلومات االدارية دار ادلسرية للنشر

 .2005والتوزيع والطباعة، عمان، 
 13_ الرزاق السايل، نظم إدارة ادلعلومات، ادلنشورات العربية للتنمية االدارية، القاهرة، عالء عبد

2003. 
 14_2004عماد عبد الوهاب الصباغ، علم ادلعلومات، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان،|د. 
 15_ د/ عبد الرزاق بن حبيب: اقتصاد وتسيري ادلؤسسة، ديوان مطبوعات جامعية بن عكنون، الطبعة

 .2009 – 2006الرابعة، 



 قائمة المراجع                                                                                             
 

 16_ د/ عماد الصباغ: مدخل لتحليل وتصميم نظم ادلعلومات االعمال، الدار العلمية والدولية ودار
 .2000، عمان، 1وزيع، الطبعة الثقافة لنشر والت

 17 _،1990ميكوليود راميوند ، نظم ادلعلومات اإلدارية، دار ادلريخ، عمان، الطبعة األيل. 
 18_ الكريدي، د/ جالل إبراهيم العيد، مقدمة يف نظم ادلعلومات االدارية، دار اجلامعة د/ منال حممد

 .طبع والنشر والتوزيع، االسكندريةل
 19_ القاهرة1مدحت أبو النصر، األداء االداري ادلتميز، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة ،. 
 20_ 1990وتكنولوجيا، دار الكتب القومية، د/ حممد سعيد خيشبة، نظم ادلعلومات مفاهيم 
 21_ ،2009نعيم ابراهيم الظاهر، النظم االدارية، جدار للكتاب العادلي للنشر والتوزيع، األردن، 
 22_ لورانس أوتل، كينث ماثري، ترمجة عبد احلكم أمحد احلرامي: كتاب كامربج يف االدارة العامة

 . 2013، القاهرة، 1طبعة العربية لتوزيع، المنظمات احلوكمة واألداء، دار الفجر للنشر وا

 

 ثانيا: األطروحات و المذكرات 
 1_ فاطمة الزهراء عبادي، مقومات حتقيق األداء ادلتميز للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة، دراسة حالة

 .2007اجلزائر، مذكرة ماسرت ختصص إدارة أعمال، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
 2_ نظام ادلعلومات احملاسيب يف حتسني أداء ادلؤسسة، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت، بن ميينة أمينة: دور

 .2012-2011جامعة مستغاًل، علوم التسيري، 
 3_ وفاء مسعودي، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجيسرت، أثر نظام ادلعلومات االدارية يف حتقيق األداء

ختصص نظام معلومات ومراقبة التسيري ؛جامعة ادلتميز يف ادلؤسسة االقتصادية، قسم علوم التسيري، 
 .2013_2012،قاصدي مرباح، ورقلة

 ثالثا: المؤتمرات و المقاالت. 
 1_ ،2014ماي  06ساعة، يف  02:34ناتاشا عيسى، نشر مقالة عن تكنولوجيا ادلعلومات.  
 2_ استخدام نظم هدى بن حممد، د/ عبد النور موساوي، دراسة مقدمة إىل ادلؤدتر لكلية األعمال أثر

 .2009معلومات على أداء ادلؤسسات االقتصادية، جبامعة األردن، 
 3_ زياد فيصل العزام، دراسة دور شبكات نظم ادلعلومات ودعم االدارة العليا يف حتسني وتطوير األداء يف

 .2004وزارة ادلالية يف األردن، جامعة الريموك، 



 قائمة المراجع                                                                                             
 

 
 .رابعا: المواقع االلكترونية 
  ونية للمؤسسة ادلطاحن الكربى لظهرة:ادلواقع االلكرتwww.group-matidji.com 



ائمة األشكالق  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الصفحة           عنوان الشكل         رقم الشكل          
 8 املؤسسة كنظام مفتوح 1          

 9          نظام معاجلة املعلومات  2          
   9          خصائص املعلومات 3          
 47          .نظام املعلومات مهم املوار  ااألنشةةألمنوذج  4         

 48           املستويات اال ارية اأنواع القرارات ااحلاجة املعلوماتية 5        
 55           مراحل ختةيط اتةوير نظم املعلومات              6         
 63           املعلومات منوذج عن استخدام نظام 7         
 65            مستويات لتقييم األ اء يف املؤسسة  8 
 69            مسات املؤسسة املتفوقة 9         
 69           قيمة معلومات يف املؤسسة 11        
 79            مم متي  يكل  التنظيم  جماهل 11        
 89           مفتوح اتدفقات املعلوماتكنظام   جممم متي   12        
 88           احلصة السوقية جممم متي  . 13       
 94           التسويق .منوذج لتصميم نظام معلومات  14      
 95           منوذج لتصميم نظام معلومات موار  البشرية. 15      
 98          تقييم األ اء املؤسس  للم مم 16      



 قائمة الجداول
 
 

 قائمة الجداول                                                  

  

 الصفحة              عنوان اجلدول          رقم اجلدول          
 23 مستويات تقييم أداء  1              

 75 نقاط القوة ونقاط الضعف جملمع متيجي. 2               
الكربى   التهديدات للمطاحنالفرص و  3              

 للظهرة
75      

   75 أهم املنافسني للمطاحن الكربى لظهرة 4               
 



 فهرس المحتويات                                        

  
 
 

 ..........................اىداء.......................................................
 ............................................................................شكرمة كل  

 ..........................البحث...............................................خطة 
 ..........................ادلقدمة العامة................................................

I       
      II 

III 
      01 

 54      ........الفصل األول: التأطير النظري لنظام المعلومات وأثره على األداء في المؤسسة    
       55       ........................متهيد........................................................

  56      ......................المعلومات...............مفاهيم عام لنظام  المبحث األول:       
 56      ..........................................ادلطلب األول 9 عموميات حول نظام ادلعلومات

     56       ......................الفرع األول9 مفهوم النظام ومكوناتو...........................
  58      ............................الثاين9 ماىية ادلعلومة...................................الفرع 

    11     ........................الفرع الثالث9 تكنولوجيا ادلعلومات............................
 11     ............................الفرع الرابع9 نظام ادلعلومات وموارده...........................

   14    ...................ادلطلب الثاين9 دواعي استعمال نظام ادلعلومات........................
 14    ............................الفرع األول9 خصائص نظام ادلعلومات........................

 15    ...........نظام ادلعلومات................................الفرع الثاين9 نشاطات واجراءات 

 16    ...........................الفرع الثالث9 مربرات احلاجة اىل نظام ادلعلومات................
    16    .........................الفرع الرابع9 أنواع الرئيسية لنظام ادلعلومات.....................
    15    .....................ادلطلب الثالث9 طرق بناء نظام ادلعلومات ورقابتها...............
    15    ........................الفرع األول9 مصادر تصميم نظام ادلعلومات...................

    11    ...................ادلعلومات........................الفرع الثاين9 تطور وبناء نظام 
    12    ...........................الفرع الثالث9 تشغيل وصيانة وادارة نظام ادلعلومات............
    13    ...........................الفرع الرابع9 الرقابة على النظم ادلعلوماتية......................

    14    ...............................المبحث الثاني: أثر نظام المعلومات على أداء المؤسسة
    14    .........................ادلطلب األول9 عموميات حول األداء..........................



 فهرس المحتويات                                        

  
 

    14     ..........................الفرع األول9 مفهوم األداء...................................
     18     ...........................الفرع الثاين9 أبعاد األداء....................................
     25     ..........................الفرع الثالث9 تصنيف األداء.................................

     21    .................ادارة األداء وأمهيتها.......................................الفرع الرابع9 
    21    ........................ادلطلب الثاين9 تقييم األداء....................................
    21    .........................الفرع األول9 مفهوم تقييم األداء...............................
    22    ..........................الفرع الثاين9 أمهية تقييم األداء.................................
    24    ..........................الفرع الثالث9 مؤشرات تقييم األداء يف ادلؤسسة................

    24     ...........................تواجو عملية تقييم األداء............الفرع الرابع9 الصعوبات اليت 
    25    .........................ادلطلب الثالث9 مسامهة نظام ادلعلومات يف حتقيق األداء للمؤسسة
    25    .......................الفرع األول9 متطلبات الرئيسية إلدارة األداء ادلتفوق يف ادلؤسسة.

    26    ......................الفرع الثاين9  عالقة نظام ادلعلومات مبحيط ادلؤسسة................
    27    ..........................الفرع الثالث9 دور نظام ادلعلومايت يف خلق القيمة للمؤسسة......

    38    ..........................يف ادلؤسسة....... الفرع الرابع9 أثر األنظمة ادلعلوماتية على األداء

    31    .........................خالصة.....................................................
    32     ......................الفصل الثاني: دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى الظهرة    

    33    ...............................................................................متهيد
    34    ..................المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة المطاحن الكبرى لظهرة......   

    34    ........................ادلطلب األول9 عموميات حول مؤسسة ادلطاحن الكربى..........
    34    .........................الفرع األول9 حملة تارخيية عن جممع متيجي......................
    35    .......................الفرع الثاين9 التعريف مبجمع متيجي..........................

    37    هرة.........................االسرتاتيجية دلؤسسة ادلطاحن الكربى لظالفرع الثالث9 األىداف 

    GMD...................................    38اليات التنظيم الداخلي جملمع  ادلطلب الثاين9
    GMD.........................................    38الفرع األول9 ىيكل التنظيمي دلؤسسة 



 فهرس المحتويات                                        

  
 

    GMD..................................     43الفرع الثاين9 االتصال الداخلي يف مؤسسة 
     GMD...................................     43الفرع الثالث9 وسائل االتصال يف مؤسسة 

     44     ..........................ادلطلب الثالث9 البيئة احمليطة بادلؤسسة........................
     44     ..........................الفرع األول9 ادلؤسسة كنظام..................................
     46      ..........................الفرع الثاين9 حميط ادلؤسسة...................................

     46                                                                           .................حتليل ادلنافسة.............................................الفرع الثالث9 

     48     ...المبحث الثاني: تشخيص عام لنظام المعلومات و األداء المؤسسي في مجمع متيجي  
 48     .......................األول9 دراسة نظام ادلعلومات جملمع متيجي................ادلطلب 

     Sap».......................     48»الفرع األول9 نظم ادلعلومات يف ادلؤسسة قبل استخدام نظم 
 55     هرة..................." يف مؤسسة ادلطاحن الكربى لظ Sapالفرع الثاين9 نظم ادلعلومات" 

     51    ....................الفرع الثالث9 أىم الّنظم ادلعلوماتية ادلستعملة......................
    53     ......................ادلطلب الثاين9 دراسة األداء ادلؤسسي جملمع متيجي................

     53     الفرع األول9 ادارة األداء يف ادلطاحن الكربى لظهرة........................................ 
     53     ........................الفرع الثاين9 تقييم األداء جملمع متيجي..........................

     55     ......................متيجي......................الفرع الثالث9 خمطط التكويين جملمع 
     56     لظهرة..................الفرع الرابع9 أثر نظام ادلعلومات على أداء مؤسسة ادلطاحن الكربى 
     58     .......................خالصة.....................................................

     61     ......................خلامتة العامة...................................................

   .......................قائمة ادلراجع..................................................
  ..................قائمة االشكال....................................................

  .......................قائمة اجلداول.................................................
  .......................ادلالحق......................................................

  .....................فهرس احملتويات................................................



 فهرس المحتويات                                        

  
 
 


	الواجهة
	الاهداء
	خطة البحث
	مقدمة عامة
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الخاتمة العامة
	قائمة المراجع
	قائمة الأشكال
	قائمة الجداول
	فهرس المحتويات

