
                   الشعبية  ةة الجزائرية الديمقراطييالجمهور 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم
 كلية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قـسم علــــوم التسييــــــر
 استراتيجي دوليمذكرة لنيل شهادة الماستر : تخصص تسيير  

 بعنوان
 

 

 ددج

 

 

 

اد الطالبة:                        :                              من إع                                                                          تحت إشراف اأستا

                                                   معارفية الطيب  -                                                     لعاقل حورية         -

 

ناقشـة:  أعضـاء لجنة ال
:  )رئيساً(.شارف بن عطية سفيا                          اأستا

: ينة اأستا ال                                بن ي  ) عضواً مناقشاً(.ك

: معارفية الطيب  ) مشرفاً ومقرراً(.                              اأستا

 

 

 

 



 
 



 كلمة شكر

ا هذا  الشكر اأول و اأخير ه عز و جل يسر ل

 ثم أتقدم بشكري الخان إلى اأستاذ المشرف   

 طيبمعارفية  

ا الكثير من وقته و جهد جزا اه   ح  على نصائحه و إرشاداته الذي م

ا خيرا كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المتواضع  ع

سى    عمال الوكالة التجارية بعين تادلسحتى و لو بكلمة وا ن

 خاصة للمدير



 اإهداء
 

ا   ه في ق لوب ا اإيمان و زي ا بالقرآن، و حبب إلي ا باإسام و أكرم الحمد ه الذي شرف
ا الفسوق و العصيان  وكر إلي

ان، الوف اء و الحب مدرسة إلىأهدي عملي    اھأقدام تحت جعلت التي إلى والح

ان  الج
 بھذ ابتسمت كلما بيضاء رةھز حياتي، ونور ق لبي ضياء إلى

ي اء ع  ؛الحبيبة أمي .............الع

ق اء و البق اء و الصف اء أخواتي: فوزية و كريمة، نصيرة، مريم  إلى رمز ال

 و إخوتي محمد، طارق، ماجد

 إلى البراعم و الكتاكيت الصغار: محمد أمين و ف اطمة

 و سعاد إلى رفيق اتي:عائشة و بختة

 اأق اربإلى كل زماء تسيير إستراتيجي دولي و إلى اأهل و  

 مهدوا والذين الحياة، في رسالة أقدس حملوا الذين اأف اضل أساتذتي إلى -

ا  إلى والوصول المذكرة ذھ إتمام علي فضل مھل كان و والمعرفة العلم طريق ل

 ؛ المرحلة ذھ

 ؛ ھبسؤال ولو بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى -

 شروط إلى ويستجيب ؤاء،ھ كل تطلعات إلى العمل ذاھ يرقى أن ف أملي

 ؛ھبدايت في ھل رسمت التي الغاية إلى ويصل العلمي، البحث

 .العالمين رب ه الحمد أن دعوانا وآخر

 



 الفـهـــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 

سم  الصفح ال

ر م ش  ك

اء  ه
 

ر  الف

ا قائم  ا   اأش  الج
م عام  مق

ما ا المع ميا ح ن : عم   الفصل اأ
ي  09 تم

: حث اأ ا   الم  10 مفاهيم ح ن
ا  :تعريف الن ب اأ  10 المط
ا ا الن ب الثاني:ممي  11 المط

ا  ب الثالث:أن مالمط  12 اأن
م  حث الثاني: مفاهيم ح المع  15 الم

م مال : تعريف المع ب اأ  15 ط
امال ب الثاني: خصائص  16 ط
سسمال م في الم ب الثالث: أهمي المع  18 ط

ي  سس ااقتصا ما في الم ا المع ان ن حث الثالث: م  19 الم
ما مال ا المع : ماهي ن ب اأ  19 ط
ي مال ما الرئيس  الج م المع ب الثاني: ن  21 ط
ما مال م المع ر ن يا تط ب الثالث: تح  27 ط

 32 خاتم 
سس ما ااستراتيجي باستراتيجيا الم ا المع  الفصل الثاني:عاق ن

ي  34 تم
ما ااستراتيجي ا المع :ن حث أ  35 الم

: تعرفه ب اأ  35 المط
ما اإستراتيجي  م المع ا ن ب الثاني: متط  36 المط

ب الثالث: أهميته   37 المط
ما ااستراتيجي بالمي التنافسي ا المع حث الثاني: عاق ن  39 الم

:تعريف المي التنافسي  ب اأ  39 المط



 الفـهـــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 

 

 

ما  استراتيجيا التنافسي ا المع ب الثاني: ن  40 المط
ما لتحقيق المي التنافسي م المع ا ن ب الثالث: است  41 المط

ا القرار ي ات عم عم ما في  ا المع ر ن حث الثالث:   45 الم
ا القرار ي ات : مف عم ب اأ  45 المط

ب الثاني: م المط ف اأن ت ى مست م ا القرارا ع  46 ات
ب الثالث: ما في مراحل صنع القرار  المط ا المع ر ن

 49 ااستراتيجي

 53 خاتم 
سس حالراس  الفصل الثالث: ائ م   * الوكالة التجارية بعين تادلس*راتصاا الج

ي  55 تم

) ائر)اأ سس اتصاا الج ى م :التعرف ع حث اأ  56 الم
سس  يم م : تق ب اأ  56 المط

يمي  ل التن ي ب الثاني:ال سس لالمط  58 م
سس اف الم ب الثالث:أه  60 المط

كال التجاري حث الثاني: ال ائر اتصاا الم  61 الج
: ب اأ كال التجاري لاتصاا المط يمي ال ل التن ي  61 ال
ب الثاني: ام المط ر ام  64 ها 
ب الثالث: ما  المط كال التجاريمنتجا  خ  56 ال
حث الثالث: كال  الم ما في  ا المع ا ن  68 التجارياست

ما المست في ا المع ا ن : أش ب اأ  68 االمط
ائر كال اتصاا الج ما في  ا المع اقع ن ب الثاني:   69 المط

ا القرارا    ب الثالث:المنافس  ات  69 المط
 70 خاتم 

 72 خاتم عام
 قائم المراجع 

 الماحق
ص                                              م



 مقدمة عامة

 

 أ
 

 مقدمة عامة

ياة من التغرات و التطوراتمر العام موجات           ااقتصادية و ااجتماعية  امتسارعة ي ش اجات ا

ولوجيا و السياسية و الثقافية، و يعود ذلك إ التقدم اهائل ي وسائل     ولوجي و تك ااتصاات و تطور التك
ة امعلومات و بثها الأبرز هذ التطورات هي  امعلومات ال جعلت العام قرية واحد.و من اميكية امتعلقة معا دي

وى استعماله و توظيفه ي كل اجاات  ظام امعلومات و ااعتماد امتزايد و امكثف      أو ما أصبح يعرف ب

 أنشطة امؤسسة.و 

موعة من     ظمات اأعمال مثل نظاما مفتوحا تؤثر و تتأثر بالبيئة احيط ها حيث تتعرض إ  ونظرا ان م
ظمة مواجهة هذ التهديدات و استغال الفر،، امو هذا كان على تواجهها وتعيق مستقبلها.  ال التهديدات

افظ على مركزها ا قق ها أهداف و  اذ القرارات اإسراتيجية  الفعالة ما  افسي و ذلك من خال ا  تبيال لت
افسية                                                                                                            .ها اميزة الت

ولوجيا ح تتمكن م تم على امؤسسة ااستعانة التك افسة كما أصبح  ن ااستمرار و فرض نفسها ي ظل ام
اصر امادية و البشرية لتحقيق أهداف  موعة من الع الشديدة، كما أن امؤسسة يسرها نظام، حيث تتفاعل 

اصل ة، باستغال التطور ا موعة . معي صر اأساسي الذي تسعى مؤسسة إ توفر بتضافر  و تعد امعلومة الع
هود اذ القرارات الرشيدة.و لذلك  على من ا ها وصوا إ ا ، ح يتم تقدمها بالشكل امطلوب و ااستفادة م

افس به كمة ح يصبح لديها نظام معلومات  اسراتيجي تستطيع أن   إسراتيجيةامؤسسة صياغة قرارات  ت
زائر   اتصااتدراس على مؤسسة   أسقطتما ورد ي الفصلن اأول و الثاي  كتطبيقو   امؤسسات اأخرى ا

ية باستخدام أحدث كدراسة حالة، إذ تعتر من أكثر امؤسسات  ال استفادت من التطورات  العلمية و التق
اسوب، بوصفها مؤسسة عمومية اقتصادية، للتعرف امهام ال تقدمها، هيزات ا و على  شبكات ااتصال  و 

 شكال امستخدمة  فيها.نظام امعلومات امؤسسة و اأ

  شكالية:اإ

وات عرفت ظام اأخرة تطورا  الس  امؤسسة وظائف ي سوسة بصفة تغير حدوث إ أدى امعلومات كبر ل

ارجي أو الداخلي امستوى على سواء عليها امباشر تأثرها خال من وذلك  و اات أمامها فتح الذي ا
    :                       التا التساؤل على اإجابة اول الدراسة فإن لذا ،ي طرق التسير جديدة توجهات
 .؟ اتصاات الجزائر في ترشيد و توجيه إستراتيجية المؤسسة المعلومات ظامن مساهمةما مدى 
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 اأسئلة الفرعية:
  :اآي ي تتمثل به امرتبطة الفرعية اأسئلة من سلسلة لطرح يقودنا البحث هذا الرئيسي التساؤل
ظام امعلومات .1  ؟ ما امقصود ب

 كيف تساهم نظم امعلومات اإسراتيجية ي دعم إسراتيجية امؤسسة؟ .2

زائر؟ نظام امعلومات استخدام واقعهو ما  .3  ي مؤسسة الوكالة التجارية اتصاات ا

 الفرضيات

 لإجابة على هذ التساؤات نضع الفرضيات التالية:

ظام  .1  . له أمية بالغة ي امؤسسات و امعلومات عدة مفاهيمل

ية، حيث تشكل خيارا اسراتيجيا  .2 تعتر  أنظمة امعلومات كأداة دعم القرارات و العمليات الروتي
افسية. ظمة، و يظهر ذلك من خال صياغة  اإسراتيجية الت  للم

اذ القرارات و خلق  ما يساعدها ي ي مؤسسة  بصفة مستمرة وجود نظام لتوفر امعلومات .3 ميزة ا
افسية.  ت

 أسباب اختيار الموضوع

اك ملة   من اأسباب كانت وراء اختيارنا للموضوع أمها:ه

ظام امعلومات أو اتإن اموضوع يعتر حديث الساعة سواء ما ي .1  اذ القرار.علق ب
ا الشديد مقياس اأنظمة امعلوماتية. .2  تعلق
 باموضوع. اهتمام سابق .3

 أهداف البحث

 يستمد البحث أميته من ااعتبارات التالية:

ا نظام امعلومات -1  توضيح الغموض و تبصر الرؤية ا

ا . -2  اإشارة إ أثر نظام امعلومات من حول

زائرية . -3  إعطاء صورة عن واقع نظام امعلومات ي امؤسسات ا
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 :بعتالمنهج الم

ه   هج الوصفي التحليلي و ذلك من خال إن ام ا أهمج الذي سيتم استخدامه ي هذا البحث هو ام  تعرض
اصر موضوع البحث،حيث امفاهيم  و امصطلحات امتعلقة باموضوع قصد الوصول إ معرفة دقيقة و تفصيلية لع

ا ي ذلك مجموع الدراسات و البحوث امتوفرة سواء كانت متوفرة ي شكل كتب، رسائل ماسر أو   استع
شورة ي اجاات  .مواقع اانرنت أو عر ،مقاات م

 حدود البحث

ة:  الحدود الزمنية  از البحث خال الس امعية م ا   2016 \ 2015 ا
ا هو امكان الذي  :الحدود المكانية ا فيه دراست زائر ب الوكالة التجاريةأجري  . عن تادلساتصاات ا

 البحثصعوبات 
لو عادة من بعض الصعوبات ال يصادفها الباحث، و أن  إن أي جهد أنساي عموما و البحث خصوصا ا 

 أهم الصعوبات تتمحور ي ما يلي:
اصر أساسية ي -1 اول ع اول اموضوع أصا، تعتر أكر حاجز خاصة و أنه بت ا صعوبة ت ا ا  .وقت

ظام امعلومات. صعوبة بعض امصطلحات و غموضها، خاصة ي -2 انب التقي ل  ا

امعية. نقص -3 اول دور نظام امعلومات ي تسير إسراتيجية امؤسسة على امكتبة ا  امراجع ال تت

ا نطلب بعض امعلومات الازمة  -4 ا من بعض امسؤولن، فكثرا ما ك ذر الذي واجه التحفظ و ا
عون عن مدنا هذ امعلومات رغم أم  يتها و بساطتها .للبحث فيمت

 خطة البحث

اصر ال نراها مهمة  م تقسيم البحث صر من ع إ فصلن جانب نظري و جانب تطبيقي كل فصل يعاج ع
اول اموضوع.  لت

اول ي هذا الفصل :الفصل اأول- إعطاء صورة عن نظام امعلومات حيث  عموميات حول نظام امعلومات: 
ظام ا إ كل من امعلومة و ال ا أميتها ي امؤسسة. م تطرق  نظام امعلومات و بي
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 الفصل الثاي: عاقة نظام امعلومات اإسراتيجي بإسراتيجية امؤسسة.-

ا ي هذا الفصل إ دواعي استخدام  ا دور ي خلق اميزة ي امنظام امعلومات اإسراتيجي تطرق ؤسسة حيث بي
اذ القرارات اإسراتيجية. افسية و دعم ا  الت

انب التطبيقي عبارة عن دراسة حالة  زائرية حيث أخذنا الوكالة أما ا عن نظام امعلومات ي امؤسسات ا
زائر(، ت ا بتعريف امؤسسة اأم )مؤسسة ااتصاات ا زائر،قم ا إ واقع نظام التجارية اتصاات ا طرق

 التجارية. امعلومات داخل الوكالة
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 تمهيد:

ارجي تؤثر فيه و تتأثر به، و تشكل امعلومة عصب امؤسسة كلما  تعتر امؤسسة نظاما مفتوحا على العام ا
مع احيط، إذ يضمن ااستغال اأمثل هذ امؤسسة  توفرت بشكل أكر كلما زاد ارتباطها و درجة التأقلم 

ظمات جاح و التفوق هذ ام       إا من خال إنشاء نظام يكفل ها السيطرة  ،و لن يتس ها ذلكامعلومة ال

رجات مختلف الفرعية اأنظمةو توفرها مختلف  و التحكم ي حجم امعلومات امتداولة  ، لتحويلها إ 
ظمة  نظام امعلومات الذي أصبح يلعب دورا هاما، أا و هو اإداريةامستويات        بكفاءةوحساسا ي أداء ام

 و فاعلية و ميز.
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ظام مفاهيم حول المبحث اأول:   ال

ظام بصورته امطلقة و العمومية ي الوقت الذي يتوجب استخدام هذ      اس مفهوم ال يستخدم الكثر من ال
ظام، أنه بشكل واسع و يرتبط  ديد وتعريف مفهوم ال ي امفاهيم ي موقفها الصحيح والدقيق، لذا يتوجب 

ظام ااجتماعي، و نظام  امعلومات، كلمة  ظام ااقتصادي،ال ظام الفيزيائي، ال ياة امختلفة مثل: ال اات ا
ظام متشاهة و إن اختلفت ي ااستخدام.  ال

ظامولالمطلب اأ   : تعريف ال

ظام هو " عبارة عنcraiffenيعرف ااقتصادي     اصر من موعة مرابطة معا  ال ال تعمل  الع
                                                                                                1....."ككل...

سيق التام  "ويعرف بأنه اصر أو اأجزاء امرابطة ال تعمل بت كمها عاقة و آلية عمل وتموعة من الع فاعل، 
دد لتحقيق غايات ة ي نطاق  تها معي من خال إجراء  مشركة وهدف عام، بواسطة قبول امدخات ومعا

ظم امكيةو الرقابة و  مع التغذية الراجعة امخرجات إنتاجهدف  ا،ه ويلي م  ا.2" تسمى هذ العملية دي

تج  التعاريفمن خال  ظام بصفة نست ظام "ال مالتعريف الشامل لل اصرو عامة هو  جانسة امتو  امرابطة عة الع
اصرو من امواد  .(الع ال تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطار  )أفراد ،اآات التجهيزات،اأموال،........ا

 وتعمل كوحدة واحدة لتحقيق هدف أو أهداف مشركة ي بيئة يسودها الكثر من التغرات. معن،

 
 
 
 

                                                           

ظمات المعاصرةثابت عيد الرمان إدريس"- 1 امعية، بدون طبعة، مصر، نظم المعلومات اإدارية في الم  .21ص، 2007 "الدر ا

امعي،نظم المعلومات اإداريةملوخية"أمد فوزي - 2 درية، مصر، "، دار الفكر ا  .25ص ،2007 اإسك
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ظام: ثانيالالمطلب   مميزات ال

ظا ىللتعرف أكثر عل صائص و امقومات  سوف نقوم بعرض مال ظام اأساسيةأهم   :و امتمثلة ي لل

ظام، حيث يتفاعل هذا : أ.التفاعل مع البيئة  بطريقة ما مع احيط  اأخرهي أهم خاصية يتميز ها ال
ظام سيتلقى مدخاته من البيئة  ارجي،و هذا يع ببساطة أن ال رجات تصب فيها، فمن خاها تج  ا و ي

ظام ي تفاعل دائم من البيئة، :ييب كما  يكون ال  ه الشكل التا

ظام مع البيئة(1الشكل رقم)  : تفاعل ال

 
ظم" دار حسام، مصر،امصدر: ليل ال  .8،ص2001مر فيفو،"

اك مفاهيم الشرح الشكل  هذا يتضح خال  و هي امدخات و عملية التحويل و امخرجات و البيئة أن ه

 موعها  ي رأس امال:  دخاتـــــــالم   امؤسسة، يالعمل و اموارد و امعلومات امستخدمة  و تتمثل ي 
ظام صل و  ب.فيها يعمل ال البيئة من حاجياته على ال

 ظم ميع تقوم :ويلـــــــالتح عملية اصر حالة تغير فيها يتم ويل بعمليات ال  عملية و امدخلة، الع

فعة إضافة تتطلب التحويل اءت اخدام على قيمة أو م  .رجات إ ويلها أث
 تائج هي :خرجاتــــــالم  التحويل عملية من عليها امتحصل ال
 ظام يتلقى :يئةـــالب جاح ضروري البيئة مع التعامل و رجاته، فيها يصب و البيئة من مدخاته ال  أي ل

تائج كانت إا و نظام ظام سعي ،فعالة غر إليها امتوصل ال  نوع كان مهما غاية أو هدف لتحقيق ال

ظام  رقم زيادة اأرباح، قيق امؤسسات أهداف فمثاا  غاية، أو هدف لتحقيق يسعى فهو ال

،...اأعمال ظام غاية و ا ياة هو البشري ال  .ا
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ظيم-ب                                                                                               الذاتي الت
ظام إن ظيم ذاي يكون ال اميكي التفاعل خال من الت اصر الدي ظام يّتجه آخر مع أو له، امكونة للع  ال

                                                                                                   .ذاتيا توازنه على للحفاظ
ظام: الذاتي التكييف-ج البيئة  مع التفاعل فعملية ذاتيا، نفسه تكييف على قدرته هي و ثالثة خاصية لل

ظيم لخل إ تؤدي ظام، العادي الذاي الت  اأثر بفعل من التوازن حالة خلق إعادة سيحاول هذا و لل

ظام ر أنه ي العكسي اأثر أمية ، وتكمن(feed back) العكسي                       1.إجراءها امطلوب بالتعديات ال
ظيم خاصيتا تعتر   ظام ي خاصة أمية ذات الذاي التكييف و الذاي الت  أن على يدان أهما ، ال

شاط ظ ال  أن حيث مستقيم، خط ي تسر متتالية أنشطة رد ليس و حلزونية حلقة ي يكون مياال

ظيم آليات ي القصور ظام الذاي التكييف و الذاي الت  .احق وقت ي فشله إ يؤدي لل

                                                                                                             اأنظمة: أنواع ثالثالمطلب ال
ظم، و لقد تعددت امعاير ظم أمرا ضروريا للقيام بتحليل و دراسة ال يف ال و اأسس امستخدمة  يعد تص

يف اأنظمة  :أربعة كما هو موضح ي الشكل أدنا إ للتص

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
قون -  ر ،رشيدة بن الشيخ ال ة، نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرار التسويقي"، "د طي يل شهادة اماجستر ي علوم التسير، جامعة قس مذكرة مكملة ل

زائر،  .9،ص2006ا
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ي التجارة،  امصدر: ، ك وما ى،المحاسب تكنولوجيا المع طيف،،محمود مراد مصط ناصر نور الدين عبد ال

،  ،صجامع اإسكندري

 ظاملا ( أنواع2)الشكل رقم:

 

  

  

 نظام امغلق -1
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ظام امغلق بأنه نظام يتمتع بااكتفاء  :ظام المغلقــال-1 عزا ماما عن البيئة  1،الذايمكن وصف ال إذا كان م
ارجية و ا ، ا ظام أي تأثر خارج حدود ظام يكون لل ارجية احيطة بال  التأثر عليتكون عدمة  و البيئة ا

ظام.  ال

دودة و  :ظام المغلق نسبياـال -2 ظام مغلق نسبيا إذا كان يتفاعل مع البيئة احيطة به بطريقة  معروفة يكون ال
ظام بتضمن روابط مع البيئة احيطة به،  و م ا،وقابلة للتحكم فيه له خاصية إمكانية  كما تتضافرثل ذلك ال

ظام مثابةمع  تفاعات البيئية يعتر ناتجمتغرات البيئية علي إجراءات تشغيله،و  تأثرالتحكم ي   مدخات ال
ظام  اتج تأثركما أن   INPUTSلل ظ ال  اتجر  مثابةاعتبار علي البيئة احيطة به، مكن  اممثل هذا ال
ظام  . OUT PUTSلل

ظام القادر علي التفاعل مع البيئة احيطة، هو :ظام المفتوحـال-3  امعلومات امرتدة استقبالوعلي  ذلك ال
ه تبادل اأشياء و له العديد من نقط االتقاء مع البيئة .وإجراء تعديات تلف و  و مك امعلومات مع البيئة، و 

ظام امفتوح ظام امغلق ي أن ال اول أن يفرض رقابة تامة على  عن ال ظم  .مع البيئة مباداته  ا  و بالتا فإن ال
ركي(.امفتوحة ال تتكيف  اميكي)ا قق حالة من التوازن الدي  مع التغير 

ظام  نظم التحكم بالتغذية العكسية:- 4 موع نظم التغذية العكسية إذا مت إعادة بعض  واحد منيعترا ل
رجاته  ظام  ام ي صورة مدخات له،ظال إمن  تتحقق هذ التغذية العكسية للمسامة  يثمكن تصميم ال

ظام قيق أهداف ال أغراض تم إعادة تصميم نظم امعلومات احاسبية لتوفر إمكانية التغذية العكسية ي .2ي 
ظام احاسي يتم توفر إمكانية التغذية العكسية للمدرين  الرقابة، فمن خال التقارير و الوثائق امستخرجة من ال

ظيمية اموكلة هم. قيق اأهداف الت  عن أدائهم ي 

 

 

                                                           

ظمات المعاصرة"ثابت عبد الرمان إدريس،  - 1 ، ص، "نظم المعلومات اإدارية في الم  .3، مرجع سبق ذكر

افسيةمهدي زوبر،" -2 رج مقدمة ضمن شهادةأهمية تظم المعلومات في تدعيم الميزة الت يل  "مذكرة  ،   شهادة ماسر ي علوم ااقتصادية،مكملة ل تسر اسراتيجي دو
زائر،  .7،ص2015-2014جامعة مستغام، ا
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 ة المعلومة المبحث الثاني: ماهي

مع بالوظائف اإدارية امختلفة، و تعد عملية  لقيامهاكم هائل من البيانات و امعلومات   إتاج امؤسسات 
يفها  تها من اموضوعات امهمة  ال تستالبيانات و تص ليلها و معا صول و  اسوب بغية ا خدم فيها ا

اذ القرار الرشيد،مفيدة معلومة ىعل                                             .من بن البدائل امتاحة من أجل ا
                                                                              تعريف المعلومة:اأولالمطلب 

ص أي موضوع من اموضوعات و ال     قائق و امفاهيم ال  موعة من ا ها امعلومة هي  تكون الغاية م
مية و زيادة معرفة اإنسان صول عليها  تكون أماكن أو أشياء مكن أنو   1"ت أو أناس. و امعلومة مكن ا

مل  من خال البحث أو قراءة أو ب أن  ااتصال أو ما شابه ذلك من الوسائل اكتساب امعلومات و
ب التفرق بن امعلومة و البيانات امعلومة قيمة يد للمعلومة                                                                                         DATAح مكن فهم ا

قائق بأهاالبيانات تعرف  ظمة قد تكون حروف أو كلمات أو  أو موعة ا امشاهدات أو التقديرات غر ام
                                                                                                                                 2أو رموز" أرقام

اذ و البيانات امعلومة تعتر كتفسر وطرح للمعطيات  ماوي  3القرارات للحصول علي امعرفة و ااتصال وا
ويل البيانات إ معلومات: يلي شكل مبسط    مثل كيفية 

ويل البيانات  (3شكل رقم) ال  معلومات إ: كيفية 

 

 

 

 

                                                           

اهج عمان اأردن،أساسيات نظام المعلومات اإداريعاء السامي"- 1 شر و التوزيع ام  .15،ص2005"دار ال

ميدي،  - 2 شر ،الطبعة نظام المعلومات اإدارية مدخل معاصر"م عبد اه ا ،عمان،"، دار وائل لل  .35،ص2005اأو

شر و التوزيع ،  - 3  . 68، ص:  2010مال سامي ، ااقتصاد الدو و عومة اقتصاد امعرفة ، دار العلوم لل

وما  إعداد و التشغيل مع

وما  تخزين المع

 بيانا

مد البكري :مصدر درية، ،نظام المعلومات اإدارية ، "صونيا  شر و التوزيع، اإسك امعية للطبع و ال  .26ص،290ص2001الدر ا



وما                                                          اأولالفصل   عموميا حول نظا المع

 

13 

 

 :خصائص المعلومةالمطلب الثاني: 

صائص ب أن تتوفر علي بعض ا سبة متخذي القرار   1. لكي تكون امعلومة مفيدة وها قيمة بال

وم :  timelyالتوقيت مع مني ل يا استخدامات امستفيدين خال يع أن تكون امعلومة  ،2هناك قيم  اسبة زم م
اصية ترتب صول عليها و هذ ا ة و ا ة ) اإدخال، وعمليات دورة امعا ط بالزمن الذي تستغرقه دورة امعا

ة،إعداد  اسب للمعلومة. التقارير عنوامعا  امخرجات للمستفيدين(،من أجل الوصول إ خاصية التوقيت ام

ة  التسجيلالتجمع و ة ي صورة صحيحة خالية من أخطاء وتع أن تكون امعلوم Accuracy الدقة: و معا
موعة  يحة إلومات الصحعهي نسبة ام الدقة، ومكن القول بأن درجة غياب اأخطاء من امعلومة أي البيانات

ة. ة ي خال فرة معي ا                                                                    امعلومات ال
                                                 احتياجات امستفيدين بصورة هي صلة الوثيقة مقياس كيفية امائمة نظام امعلومات relevance :الصاحية

اجيدة  أو بدرجة الوضوح ال يعمل ها نظام ااستفسار. ،امعلوماتصية مكن قياسها بشمول ، و هذ ا

ميع هي قابلية  FLEXIBILITYلمرونة:ا فدينتكيف امعلومات و تسهيلها لتلبية ااحتياجات امختلفة  ، امست
ي تطبيقات متعددة تكون أكثر مرونة من  امستفيدينفامعلومات ال مكن استخدامها بواسطة العديد من 

 تطبيق واحد. استخدامهاامعلومات ال مكن 

ها دون هي خاصية تع أن تكون امعلومات واضحة و خالية من الغموض  Clarity: الوضوح سقة فيما بي و م
اسب احتياجات  اقض و يكون عرضها بشكل ام                                   .امستفيدينتعارض أو ت

اصية: هذ veiofiability: قابلية المراجعة تلف  ا طقية نسبيا و تتعلق بدرجة ااتفاق امكتسب بن  م
                                                                    دين مراجعة فحص نفس امعلومات.يامستف

 امستقبل ي : هذ على خاصية تعين غياب تغير أو تعديل ما يؤثر ي  freedom from bias عدم التحيز:
 دينيمع أهداف أو رغبات امستف فقن أو مع آخر تغير ال تتوادييامستف

                                                           

يان -1 ى ع ماربحي مصط نشر و التوزيع،الطبع اأولى،عمان اأردن "اقتصاد المع اء ل  .،ص"،دار ص
2
العدد  -25اجلد -لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية و القانونيةالحكومية"، المؤسسات القرارات في اتخاذ في المعلومات نظام دورأمد صا اهزامة،"  - 

 .2009اأول،
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 : خصائص المعلومة(4شكل رقم)ال

 
ي مصطفى عليان المصدر  .111،نفس امصدر،ص: ر

صول على امعلومة ال تشر :accessibilityإمكانية الوصول  إ زمن استجابة  هي سهولة و سرعة ا
ظام للخدمات  امتاحة لاستخدام.  ال

ة و هذ تع إمكانية :Quantity abilityقابلية القياس  ا نظام  عن القياس الكمي للمعلومة الرمية ال
اصية امعلوما  .ت الغر رميةامعلومات الرمي و تستبعد هذ ا

جات امستفيدين احتياالشمول هو درجة ال تعطي ها نظام امعلومات  :Comprechensionالشمول
از وأورة كاملة دون تفصيل زائد يث تكون بص اها. إ  يفقدها مع

خصائص 
وم  المع

عد 
 التحيز

ي  قاب
 المراجع

 المائم

إمكانيا 
 الوصول

ي  قاب
 الشمولي القياس

 التوقي

 الدق

 الصاحي
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 أهمية المعلومة في المؤسسةالمطلب الثالث:

ا امعاصرة بل أها تشكل          دي لكل فرد ي اجتمع تعد امعلومات من أهم مكونات ي حيات صر  ع
شاطات البشرية، وتعتر امعلومة من امصادر القومي ارتباطها اميةي كل اجاات و ال ، ة امؤثرة ي تطور الدول ال

افسية و أحد أهم اموارد ال  تسعى لذا قيق مزايا ت ها من  امؤسسة استخدام كافة اموارد بالطريقة ال مك
افسية هي امعلوماتمكن امؤس صول على هذ امزايا الت   .سة من ا

افظ امؤسسة على بقاءها فهي         ا و لكي  وهرية للمؤسسة ي العصر ا فتعد امعلومات أحد اموارد ا
دث ذلك إا بتوفر كم هائل من امعلومات  تلف امستجدات و هذا بتكييفها مع بيئتها و ا  ملزمة متابعة 

     ذ امواردتتفوق على غرها فيما يتعلق هأن داخلية أو خارجية و إذا أرادت التفوق و اازدهار فيجب عليها 
رد توفر احتياجات امؤسسة من امعلومات إ  و لقد أدى لعملية  قيادهاهذا إ اتساع دور امعلومات من 

تجات ، 1و اارتقاء مستوى كفاءة وفعالية اأنشطة"التغر  سبة للم و التطور للمؤسسة سواء كان هذا التطور بال
سيق  .ليب التسيرأو أسا و هي تضمن كذلك ااتصال على امستوى )صاعد، نازل، أفقي( و هذا ما يضمن الت

تلف القرارات على مستوى امؤسسةهتلف امستويات و الوحدات  بنو اانسجام  و ا تقتصر   .دف ترشيد 
ارجية.أيضا و ي استفادة امؤسسة من امعلومات ي إدارة أمورها الداخلية بل تستفيد من  ذلك ي إدارة أمورها ا

  .ديد عاقتها محيطها، فامستثمرون يستفيدون من امعلومات عن امؤسسة ي قياس مدى صحة اأداء اما
كم على مدى إمكانية إقراضها، و تستفيد اأجهزة  كما يستفيد امقرضون و اممولون من هذ امعلومات ي ا

كومية م فيذها للقواعد و اللوائح و اإجراءات و القواننالرقابية ا  .2ن امعلومات عن امؤسسة ي متابعة ت

تجاهامن امعلومات عن امؤسسة ي تقرير تعاملهم معها و شراء  يستفيدونأما العماء فهم    فعلى امؤسسة  م
اذ القرار الصحيح و بالتا اأد يد و السليمأن تؤمن امعلومات الازمة ال تكفل ا  .اء ا

 

                                                           

، ص - 1 ي مصطفى ،مرجع سابق ذكر  .109ر

مد " -2  .22ص2014ضمن متطلبات نيل شهادة اماسر،جامعة البويرة، رجمذكرة "، أهمية نظام المعلومات التسويقي في اتخاذ القرارات التسويقيةمعونا 
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 المبحث الثالث:مكانة نظام المعلومات في المؤسسة ااقتصادية

تجا للمعلوماتنظام امعلومات يلعب دورا هاما و حساسا داخإن  صر حيويل امؤسسة بصفته م ، ، فهو يعتر ع
اذ القرارات الفورية و  تجها يتم ا                                                                               .للمؤسسة اإسراتيجيةإذ على أساس امعلومات ال ي

  م المعلوماتنظ ماهية: لو المطلب اأ

اصة  تعاريفتعددت ال لفيات العلمية و العملية أصحاها، وذلك تبعا لتأثر كل  ا ظم امعلومات باختاف ا ب
لفيته فعرف نظام  هم  معواحد م موعة من اإجراءات ال تقوم  جاع وتشغيل و ر و اس امعلومات علي أنه "

ظيم،  زين اذ القرارات و الرقابة ي الت سيق  إ باإضافةامعلومات لتدعيم ا ظم امعلومات أن  الت ، مكن ل
ليل امشكل و التطوير و خلق قيمة جديدة وتساعد امديرين    .1العاملن ي 

ظمة من الو بأه امعلومات منظ إبراهيم سلطان يعرف  موعة م اضر  يسائل ال توفر معلومات عن اماضا  و ا
ارجية و ال تؤدي  دث ي البيئة ا شأة و أيضا ما  بؤ بامستقبل فيما يتعلق بأنشطة و عمليات ام  إو الت

اسب  ظمة  من خال ما توفر من معلومة ي التوقيت ام تدعيم وظائف التخطيط و الرقابة و العمليات ي ام
 لصانع القرار.

امعلومة  إنتاجمتكاملة يعمل على  آلة–كتعريف شامل و بشكل مفصل نظام امعلومات  هو نظام مستخدم  و  
فيذية،  للقيام بالوظائفهم فرادأامساعدة  اذ يةر التس والت ظام التجهيزات امعلوماتية،  ا القرار، يستخدم هذا ال

يات ماذج من اجل  وإجراءاتو قواعد البيانات،  ،والر اذ يدوية، و ال التحليل، التخطيط، و امراقبة، و ا
 2القرار.

باط استخراج مكن اأخرى التعاريف من والعديد التعاريف هذ خال ومن  العديدامعلومات و  أمية نظم واست

صائص من  :ها ميزتت ال ا

                                                           

مد البكري،مرجع السابق،ص -1  .15صونيا 
رج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسر - 2 سن للموارد البشرية داخل امؤسسة"، مذكرة  ي علوم التجارية،جامعة  براهيمي بشر،"دور نظام امعلومات ي التسير ا

 .2012مستغام،
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ظام يهدف- ع ي امساعدة إ ال تها مكن ال تلك سواء القرارات، ص رات زين يتم أين بر  والتصرفات ا

اجة حن واسرجاعها السابقة اسب، الوقت ي إليها ا تها مكن ا ال أو ام  بامعلومات القرار صانع بإمداد بر

اسب التوقيت ي الازمة  .ام

اصة العمليات ودعم مساندة إ اإدارية امعلومات نظام يهدف - ظمة ا  من امختلفة الوظيفيةها اا ي بام

 .وغرها مويل إنتاج، تسويق،

ظام يعمل - ظيم طيط من اإدارية الوظائف ومساعدة تدعيم على ال  باأحداث اهتمامه نظرا ورقابة، وت

اضرة اماضية، بؤ التوقع ي استخدامه مكن وعليه وامستقبلية، ا  عملية إ إضافة التخطيط، عملية دم ما والت

ظمة الفعلي اأداء مقارنة الرقابة   .طط هو ما مع للم

ظام هذا يتميز - ارجية، البيئة عن للمعلومات بتوفر ال  ي امتاحة الفرص على التعرف ي يساعد فهو وعليه ا
ظمة تواجه ال التهديدات وكذا البيئة،  .ام

ظمة عمليات عن معلومات يوفر كما       تدعيمها على امؤسسة والعمل ي القوة نقاط يوضح ما الداخلية، ام

ميتها، و بيه ت ظمة تعمل لكي الضعف مواطن إ والت  .السلبية أثارها من التقليل أو وتداركها تصحيحها على ام

ديث بشكله كذلك اإدارية امعلومات نظام ميز ما و اسب على اعتماد هو ا  بن متكامل شكل ي اآ ا

                                                                                                  .واآلة اإنسان
ظمة الوظيفية جااتا كافة دم اإدارية امعلومات نظم بأن القول مكن وعليه  اإدارية اأنشطة ميع وكذا للم

ظيمية امستويات ميع ي قق الت  اأداء على سواء اإدارية، امعلومات نظام أمية تعكس ال امهام من ملة و

ظمة الداخلي  ها. يط ال بيئة اأعمال ي ااسراتيجي أدائها مستوى على أو للم

ظمة اأداء مستوى على اإدارية امعلومات نظم أمية فيها ترز ال امهام بن من و  :يوجد الداخلي للم

ظم أهداف ربط على العمل - ظمة الفرعية ال سيق زيادة ي امسامة وبالتا ها، العام باهدف للم  بن الت

 .اأهداف

ظم هذ أمية كذلك تكمن - ية التقارير بإنتاج وذلك إنتاجية سن ي ال ظمة الروتي ديث للم  البيانات بدقة،

بؤ امعلومات، و ظمة ها تتعرض ال بامشاكل الت  .ام
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ارجي امستوى على أما ظمة ا افسية ااقتصادية بالبيئة ترتبط اإدارية امعلومات نظم فإن للم  وما لأعمال والت

ديات شروط من تفرضه افسة قضايا مع ااندماج و اإدارية امعلومات نظم تتجه، حيث  و  والبيئة والسوق ام

ارجية  افسة اميزة امتاك البحث امتواصل أن إذ ا ية امعلومات نظم اهتمام ل هو امؤكدة اإسراتيجية امت  امب

اسب  قبل هي وإما لإدارة امفيدة امعلومات لتقدم أدوات رد تعد م فهي وأشكاها؛ أنواعها بكل اآ على ا

يات أدوات شيء كل ية وتق ظيمية وب ظمة، قيمة مضافة ذات معلومات تقدم أجل من متكاملة ومادية ت  للم

افسية اميزة قيق ي تساهم أو قق قيمة ة، فرة أطول عليها احافظة ي أو الت  ذات للمعلومات مضافة قيمة مك

ودة ظم هذ تقدمها ال الشاملة ا قيقي الوقت ي لإدارة ال 1ا
. 

 :و الرئيسة الجديدةالمعلومات نظم  ني:ثاالمطلب ال

                                                                                                                     نظم المعلومات الجديدة أنواعأوا: 
ضارات ل ـم تظهر أنـظمة امعلومات ي فـراغ بل مت و تطورت ي بيئة مـحددة ، إذ تـمـتـد جذورها إ ا

اإنـسانـية الـقدمة ، و ي الـعصر الـذي نـشهـد اآن الذي يـمتاز بـانفـجار الـمعلومات أصبح من الـصعب الـتحـكم 
زين و م ولوجي ي نقل و  ع امعلومات و مع تعقد احتياجات امستفيدين و خاصة فـيها نتيجة التطور التك

تاجها ي تسيرها أعماها أو ي دعمها  الـمؤسسات الـكرى طورت نـظم حيث تطورت نظم امعلومات ال 
ة بـياناها .  اذ قراراها أو معا                                                                                   ا

 نـظـم الـمعـلـومات اإداريـة

ات بـمثابة مرحلة وادة و نـمو أنظمة الـمعلومات اإ     دارية حيث اتـسعت تطبيقاها فـيكـان عـقـد الـسبعي
اذ  ،تلف أنـشطة اأعـمال  دم نظم امعلومات اإدارية بصفة أساسية وظائف التخطيط و الرقابة و ا و 

ظمة" اإدارةالقرارات علي مستوى  ، و تعرف نظم الـمعلومات اإداريـة بأها " نوع مـن أنواع أنـظمة 2و هيكل ام
ظـمة بامعلومات الازمة للتخطيط و الت ظيم و القيادة و الرقابة على نشاط الـمعلومات امصممة لـتزويد إداريي ام

اذ القرارات "  ظمة أو مساعدهم على ا       .ام

                                                           

اصرية " إماعيل -إ 1 و  ي اماجستر شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة"،اإدارية قراراتدور نظام المعلومات اإدارية في رفع من فعالية  عملية اتخاذ م ع
، ،التسيي ، تخصص تسي مؤسسا  .2006.34جامع الجزائ

-
2
ما اإداري في المنظما المعاصرة نظثاب عيد الرحمان إدريس، "   ."مرجع ساب ذكره، صالمع
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من خال هذا التعريف ناحظ أن نظم امعلومات اإدارية هو نظام شامل أي يـعمل عـلى مع كل امعلومات 
ميع وظائف اإدارة هدف  دعـم اإدارين و خاصة امديرين بإتاحة امعلومات الدقيقة و الواضحة ي  الضروريــة 

ظيم أعماهم و طيط و ت اسـب مساعدهم على  اسبة و من أجل تـوفر  الوقت الـمـ اذ القـرارات الـم بالتا ا
ة هذ امعلومات و عملية  امعلومات الازمة تـستـعمل وسائل يدوية أو آلية و تستعمل أيضا أنـظمة لتـحليل و بـر

اذ قرارات ذات فعالية و  تمكن من استخاص معلومات ذات كفاءة عالية ا  . وديةمرد الرقابة عليها ل

ـولوجـيا الـمعـلـومات و بـحـوث      إن أنـظمة الـمعلومات اإداريـة هـي مـزيج مـن معـطيات عـلوم الـحاسوب و تـك
العمليات و الرياضيات ، كل هذ التخصصات شاركت ي تطوير أنظمة امعلومات اإدارية و إثرائها بامعلومات 

جزات الية كتقارير امخزون ، ....... الضرورية إنتاج تقارير دورية تصف اأوضاع و ام  ا

ظمة أن تكون قادرة على تعظيم  مسة موارد كما تكون نظام امعلومات اإدارية مني   ، وعلى ام ي الشكل التا
مسة ح تعظم الفا  :و يبن الشكل موارد نظم امعلومات اإدارية دة من نظم امعلومات اإداريةئاموارد ا

 موارد نظم امعلومات اإدارية (:5شكل رقم)ال

 
 

جار المصدر: ظور إداري –،"نظم المعلومات اإدارية فايز معه ال امد،"-م الطبعة الثانية، ،دار ا
 .56،ص2010اأردن،

نظ 
وما  المع

 اإداري

 اأفراد

ـزة  اأجـ

 الشبكا البرمجيا

 البيانا
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ظمة تستخدم نظم امعلومات إ اأفراد العاملن لتشغيل و إدارة هذ  الموارد البشرية: .1 تاج كل م
ظم و مكوناها، لذا التدريب و التطوير من اأمور اهامة جدا مواكبة التحديث ي نظم امعلومات   ال

ظر إ البي موارد البيانات: .2 ب أن ي شأة، لذا  انات كمورد تعتر البيانات جزءا أساسيا من أصول ام
ولوجيا امعلومات  يث يتضمن ميع مكونات التك ظم و يدار بكفاءة  شأة ح ب أن ي الازمة للم

شأة ب أن تكون جزءا متكاما مع تستطيع البيانات خدمة ام ،كما أن إدارة موارد البيانات 
شأة و احتياجاها  .إسراتيجية ام

ب أن  أجـهـزةا .3 جم أو  : أي نظام معلوماي  وي على حواسيب آلية سواء شخصية أو متوسطة ا
وعة . واسيب امت  كبرة أو شبكة  من ا

يات  البرمجيات: .4 قسم إ قسمن : تتمثل ي بر واسيب و ت وهي اأنظمة ال تشتغل بواسطتها ا
ظم  فيذ العمليات مثل تـرتيب البيانات و  ال اسرجاعها من  و تع تلك الرامج ال تساعد على ت

ظمة مثل برامج اأ يات التطبيقات وهي ال  تـقـوم بـتـشـغيل بـيانات ام جور و احاسبة و الذاكرة و بر
يع  ظمة نـفسها أو الـحصول   هذ الرامج يتم إعدادها من طرف برامج التص ة بالـم مـختصن ي الـر

صول  ظم فـيتم ا  عليها من طرف  موردي اأجهزة .عـليها جـاهزة أمـا بـرامج الـ

تعتر شبكات ااتصال جزءا أساسية من اموارد ي ميع أنواع نظم موارد الشبكات و ااتصال:  .5
ظم امعلومات اإدارية ، حيث انتشرت العديد من أنظمة خزن امعلومات و مريرها امعلومات امكونة ل

 . (Extranets)و كذلك ااكسرانت (Intranets)و اانرانت (Internet)مثل اانرنت

 نـظـم مـعـالـجـة الـبـيـانـات

ة الـــــمعامات     ظم معـــــا ، يهـــــدف هـــــذا  Transaction Processing Systemsيـــــعرف أيـــــضا بـــــ
صــــــر وتـــــــجميع  ــــــوع مــــــن أنظمــــــة امعلومــــــات إ خـدمـــــــة الـــــــمستويات الـــــــتشغيلية داخـــــــل الـــــــمؤسسة إذ يـقـــــــوم  ال
علهــــــا مـــــــتاحة  ــــــرادات و  ــــــواتر امبيعــــــات ، امصــــــروفات ، اإي ــــــ تعـــــــكس حركــــــة امعــــــامات مـــــــثل ف ـــــــيانات ال الـب

ـــــــا تعريـــــــف نظـــــــام معا ـــــــة الــــــــبيانات علـــــــى أنــــــــه " نظـــــــام امعلومـــــــات اســـــــتخدامات أنظمـــــــة أخـــــــرى  لـــــــذلك مك
ـــــــات حــــــــركة امعـــــــامات داخـــــــل  ــــــــدث و يســـــــرجع بيان ـــــــزن و  ف و ــــــــص مـــــــع و ي ــــــــذي  اســـــــب ال امـــــــرتبط با
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ـــــاتامؤسســـــة مـــــن أجـــــل حفـــــظ الســـــجات و مـــــدخات نظـــــام امعلومـــــات  يعمـــــل هـــــذا  اإداريـــــة مزيـــــد مـــــن امعا
ظام على   1ال

ظمة و إدارها ، و بالتا فإن فشل نظم تشغيل  1 ظمة و بيئتها من خال ربط العماء بام ـ رسـم حـدود الـم
صول على امدخات من البيئة أو تصدير امخرجات إ البيئة .  ظام ي ا   البيانات يؤدي إلـى فـشل الـ

تج للمـعلوما 2 ت كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم امعلومات ـ تـعـد نـظـم تشـغيل الـبـيانات بـمثابـة م
ظمة أو خارجها .                                                                                  سواء داخل ام

 :نـظـم دعـم الـقـرارات

ماعية بأها "    نـظـم دعـم الـقـراراتعـلى أنه و يعـرف نـظام دعـم الـقـرارات    كما تعرف نظم دعم القرارات ا
موعة  لها  ة ال تسعى  نظام تفاعلي مب على الـحاسـب اآ يـسهم فـي تسير و حل امشكات غر امر

 " .القرارات الذين يعملون معا كفريقمن متخذي 

واسيب اآلية ال تـقـوم بإعداد الـتقارير ال تدعم    ظامن يعتمد على ا من خال التعريفن ناحظ أن كا ال
اسب مع احتياجات متخذي القرارات ، و تستخدم هذ  اذ القرار بتزويدها ببعض البيانات ال تت عملية ا

ة ت ددة كاسرجاع مـعلومات مـعيـ ال مشاكل  ظم ي  اذ القرار و بالتا تقدير ال رتبط بـمامح عـملية ا
يط هذ العملية .  امؤثرات و القيود امتعددة ال 

 

 

      1و من أهم القـدرات ال تقدمها نظم دعم القرارات :

                                                           

1
درية،"، نظام المعلومات اإدارية » إبراهيم سلطان،  -  شر و التوزيع، اإسك امعية للطبع و ال  .5، ص .2001الدر ا

ه  -2 سي شر و التوزيع،الطبعة نظام المعلومات اإدارية" "،سليم إبراهيم ا ،اأردن،، الوراق لل  . 250، ص 2002اأو
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رائط . 1 ماذج و الرسومات و ا  ـ التحليل امعمق للمعلومات باستخدام ال

ظام .ـ الوصول امباشر إ البيان 2  ات الوصفية والكمية ال تتوفر ي قاعدة بيانات ال

 ـ ترير البيانات امستخدمة ال تتاءم مع ظروف القرار امعن .  3

 ـ عرض البيانات ي الشكل امائم الذي يفضله امستخدم .  4

 ـ اإجابة الفورية على اإجابات الفردية .  5

اهات ام 6  . ة ما يساعد ي عملية حل امشاكلقارنـ تأكيد العاقات و اا

ظام امختلفة باستخدام لغة اأوامر الـ تسـمح بال 7 اصر ال ظـام و سـؤاله ـ إمكانية التفاعل مع كل ع وصـول إ ال
 2: داف نظم دعم القرارات و تتمثل يخال هذ القدرات تظهر أه نم و  .مباشرة 

اذ  -  قراراهم لأنشطة امرتبة.مساعدة امديرين ي عمليات ا
كمال -  .دعم اإداري بدا من إحال ا
اذ القرارات بدا من كفاءها من خال مع ا -  .لبيانات و ماذج التحليل امعقدةسن فعالية ا

 اأنـظـمـة الـخـبـيـرة

اعي ، تستخدم مساندة متخذي القرار ي التعامل مع    ال الذكاء ااصط ـدرج اأنـظمة الـخبرة ضمـن  تـ
بر عمليا بااعتماد على خراء كل  ظام ا بؤ بـخطواها ، يتم تصميم ال ية و ال ا مكن الـتـ القرارات غر الروتي

بر من  ظام ا صصه ، ويتكون ال موع الـخرات فـي ميدان ما ،  تـتـضمناصر العي ميدان  قـاعـدة الـمعارف 

                                                                                                                                                                                     

1
مد اهادي، "  -  ية على الكمبيوتر".مد  ظم المعلومات المب .  التطورات الحديثة ل  . 147. ص  1993دار الشروق . الطبعة اأو

،  " نظم المعلومات اإدارية "سعد غالب ياسن  - 2  . 34. ص  1997دار اليازوري، عمان ،اأردن ،طبعة اأو
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رك ااستدال فهو موع الـبيانات الـمتعلقة بـامشكل موضوع البحث ، أما  موعة  و تـتضمن قـاعدة اأحداث 
 : من الرامج ال تسمح بـ

اسبة .   اد ااقراحات ام  ـ البحث ي قاعدة امعارف إ

ل امشكل .ـ طرح اأس    ئلة التكميلية الضرورية 

لول .                                                                               ـ تشخيص امشكل و اقراح ا
ظام ا بر و امستعملو بالتا مكن أن نعتر ال  . بر كوسيط بن ا

 الرئيسةالفرعية أنظمة المعلومات  ثانيا:

مة امعلومات الفرعية ال تساعد أنشطة و اما أو مفتوحا يتضمن عددا من أنظيعتر نظام امعلومات نظاما متك
ظمة. اأنظمةعمليات  ادا لأنظمة الوظيفية الفرعية امتفاعلة مع بيئة الوظيفية للم ويشكل نظام امعلومات ا

ظمة، أما  ها  اأنظمةام درس م از الفرعية للمعلومات ف و نظام  احاسي، ،، اإنتاجييلي: نظام التسويقي مابإ
 معلومات اموارد البشرية.

ظمة، التسويقي: نظام المعلومات .1 وهو عبارة عن اهيكل هو أحد نظم امعلومات الفرعية داخل ام
ظم للمعلومات ة  امتكامل و امتفاعل من اأجهزة و اأفراد و اإجراءات امصممة لتوليد تدفق م ا ال

زين امعلومات و اسرجاعها و إرساها إ صانعي  ارجية، و ة البيانات مصادرها الداخلية و ا عن معا
ظام الفرعي  د ال ها ي التخطيط لأنشطة التسويقية و الرقابة عليها.بتعبر آخر يست القرارات لاستفادة م

طيطهللمعلومات التسويقية علي مفهوم امزيج التسويقي ومك  .1ونات اأساسية ومتطلبات إدارية و 

وما اإنتاجي .2 ظمة علي التدفق هو نظام معلومات فرعي لتجهيز اإدارة معلو :نظا المع مات م
تجات من سلع وخدمات. من أشهر نظم اإنتاج، نظام "كان بان" وهو نظام  الطبيعي موارد وم

هيز كمية أخرى من تلك امادة  تامعلوم        يستخدم لإباغ اموارد بإرسال كمية من مادة ما، و 
ظام البطاقات ال مثل وسائط آلية لتحريك امخزون وفقا ظام ب  للحاجة. و يعرف هذا ال

                                                           

،  ،نظام المعلومات اإدارية" " سعد غالب ياسن، -  1  .65،ص، 1997دار اليازوري، عمان ،اأردن ،طبعة اأو
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زء اأساسي من ف نظام امعلومات اح:يعر  المعلومات المحاسبي نظام .3 نظام اسي بأنه ذلك ا
ظمة  ميع البيانات امالية و احاسبية من مصادر داخليةامعلومات للم صر و و خارجية م  الذي يقوم 

ويلها إ معل يعمل علي تشغيل هذ اسبية مفيدة مستخدميها.و البيانات و  1مات 
 

ظام علي أنه تركيبة من اأفراد و امعدات و اإجراءات يعر  نظام معلومات الموارد البشرية: .4 ف هذا ال
اد  ليل وتقييم و توزيع معلومات دقيقة و سريعة أغراض امتابعة، و إ ميع و  امصممة بغرض 

ظمة،و هو الي كافة اجاات امتعلقة بإدارة ا القرارات صر البشري ي ام ظيم لع ظام الذي يقوم بت
فيذيةالالوظائف  صر البشري امتعلقة ب ت اك استخدام و تطوير الع ظمة و احافظة عليه فإن ه ي ام

ظمة  موعة من الوظائف ال مارس إدارة اأفراد، يعمل نظام معلومات اموارد البشرية علي مساعدة ام
 هي: و ي أداءها

 ديد ااحتياجات من العمال 

 تامن العمال و احافظ عليهم 

 راهم.اتطوير مه  تدريب العمال و 

 تحديات تطور نظم المعلومات المبحث الثالث:

ه و  على القائمن على هذاها ي امؤسسة علي أكمل وجه، لقيام نظم امعلومات بدور  سي ظام السهر على  ال
ديثة ي  أن ، و من ضمن شروط تطوير ، تطوير ولوجيا امعلوماتيكونوا علي اطاع تام بالتطورات ا    ، تك

 .ال تواجهه العقباتو كذا مواجهة 

 : دورة حياة نظام المعلومات

اميكي ي تطور بالشيءليس  فهو حسب تعريف نظام امعلومات امد،بل دي ي اللحظة  مستمر،يظهر و تغر  ا
لق فيها يكون قليل اآلية،حيث تتم كل إجراءات التسير و تسر امعلومات  ففي بدايات حياته امؤسسة، ال 

طأ،  تمل ا م مر بعدها بعدة مراحل يتغر ويتطور للتكيف مع كذالك ي امؤسسة بصفة يدوية و بطيئة 
قطة  تطورات يد، ففي هذ ال و تغرات احيط و امؤسسة،و للسماح بعدها للمؤسسة من التكيف السريع و ا

                                                           

درية،، "تصميم وتشغيل نظم المعلومات" علي حسن، مد قيوم، - 1  .35ص، 2000 دار امعارف، اإسك
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اميكية نظام امعلومات،يؤ  الذي يتطور و يتحول  خذ عامل الزمن بعن ااعتبار أن من خاله مكن رؤية دي
اميكية. ظرة الدي  بفضل تعاقب و تطور هذ ال

ظام يتمثل     ول و تغر ال     مثل تعاقب أو كل مكوناته، كما يظهر الشكل التا و الذي  ي تغر جزء إن 
ول و تطور   . نظام امعلومات ي امؤسسةو 

 مراحل تطور نظام امعلومات (6الشكل رقم:)

 
على امؤسسة"، رسالة مقدمة ضمن متطلبات  تأثرهاو استخدمتها امعلومات  أنظمةفيصل ساغي،امصدر:

ةاماجستر،   .76،ص2009،جامعة بات

دوث تغير جديد ي  ظام  امستمرة،ح يكون مرنا صا وفعاا     إحدى مكوناته عن طريق صيانته يتطور ال
اعية ي شكل دورة حياة  و يصبح من اممكن مثيل تطور نظام امعلومات  كما ي الشكل.1بطريقة اصط

 

 

 

                                                           

1
طان،" -  ما اإداريإبراهي س نشر و نظ المع  .،صالتوزيع،مصر،"،دار الجامع ل
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 دورة حياة نظام المعلومات(:7الشكل رقم)

 نظام امعلومات

ول جديد                                                                                   إجراء                              التحول                        وضع 

                             

 

 مرجع السابقتأثرها على امؤسسة"،  فيصل ساغي،أنظمة امعلومات استخدمتها و امصدر:

يات القدمة أو       ترتدي هذ التحوات عدة صفات و أشكال من اممكن أن تكون عبارة عن تطوير الر
ية  دسة التق ظام.أو دراسة وإدراج بعض التحوات ي اهيكل و اه استعمال برامج جديدة أو صيانة لكل أجزاء ال

ظام. اات لل نظام امعلومات مر بعدة مراحل طبيعتها تتعلق بأمية التغر و التحول  فإن إجراء تغير و ي كل ا
هج امتبع و اأدوات و الطرق امستعملة.   و ام

يث مكن اعتبار نظاما فرعيا        ول كبر ي نظام امعلومات،  قد يكون تطوير برنامج جديد هو السبب ي 
ظام امعلومات.كما مر ظام امعلومات بعدة مراحل أو فرات حياة عر الزمن هي: ل  امباشرة  (،التصميم) اإنتاجل

 ي العمل و التشغيل.

ظام .1 اء هذ العملية يتم دراسة مشروع مرحلة إنتاج أو التصميم ال م  ،نظام امعلومات بصورة عامة: أث
واحتياجات امستعملن من امعلومة، م تتم كتابة  بصورة أكثر دقة مكونات املفات و قواعد امعطيات

ليل و تصميم نظام امعلومات.  الرامج امتعلقة بتسيرها،فهذ امرحلة هي مرحلة 

ظام في العمل: مرحلة مباشرة .2 تبدأ قبل مرحلة  أنو مكن  تكون هذ امرحلة قصرة، عادة ما ال
ظيم  ، فهي ياإنتاج تهي بانطاق عمل نظام امعلومات.البداية تتمثل ي وضع ت  و ت

ظام .3 ظام عملهمرحلة تشغيل ال ظيم يبدأ ال بعدما أجريت  مع الزمن فشيئا : ويتقادم سيئا:بعد انتهاء الت
ها الصيانة ال سامت ي مديدعليه عدة  ه. وات و تغرات م سي  حياته و 

 

 نظام امعلومات
ظام امعلومات ديد ل  التحول ا
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ظام المعلومات أهم التحديات التي تواجهثانيا:   ل

أمية نظم امعلومات ي امؤسسة أدى إ العديد من التأثرات على عاقتها مع امستهلكن و اموردين فإدخال  إن
ية و ااتصال بشبكات ااتصال. ظام يقتضي الكثر من العاملن ذوي امهارة الف  هذا ال

اء نظام مائم احتياجات ام ديرين مع اأخذ بعن ااعتبار مع أنه من أجل نظام معلومات جديد ابد من ب
 التحديات ال تواجههم ي ذلك.

ظيم :إستراتيجيةتحديات  -أ  ولوجيا امعلومات و تصميم الت كيف مكن للمؤسسة أن تستخدم تك
افسي الفعال؟ ية السريعة بشكل يصعب علي امؤسسة  ،الت                                                              .إتباعهفيظل التغرات الف

الخاصة بااتجا نحوى الكيانات العماقة:                                                           التحديات -ب
للتكيف مع الظروف البيئية ال تتميز بالكيانات العماقة و  م احتياجاهاهكيف مكن للمؤسسة أن تف

و العامية؟.  تتجه 

اجة ا تب أنزمة معلوماتية لتدعيم  مو امتزايد ي التجارة العامية و ظهور الكيانات العماقة ظهر ا ففي ال
دمات وتوفر شبكات امعلوماتية ورصدتدفق امعلومات عر عدة دول. تاج و بيع السلع و ا  عمليات ال

اء الهيكل الخاص بالمعلومات -ج  هيكل امعلومات الذي طور : كيف مكن للموسسة أن تتحدي ب
 يدعم أهداف امؤسسة؟

ظم ال تتبعها. قيق أهدافها بامستوى امطلوب بسبب نقص كفاءة هذ ال  فبعض امؤسسات ا تستطيع 

ظم المعلومات -د  ته؟تحدي ااستثمار في ال ظام الذي تب دد قيمة ال  : كيف مكن للموسسة أن 

ظم ي ت دمات من الضروري أن حيث أن عملية استخدام هذ ال تاجات و ا صميم و انتاج و صيانة  ام
ظم و تكون عملية ااستثمار ذات عائد،فمن الضروري التعرف على تكلفة و عوائد ب اء هيكل هذ ال

ظام. ة عن إتباع هذا ال ا تظيمية ال  متابعة  التغير ي نواحي ال

هيكل نظم معلوماتالذي مكن لأفراد  تبكيف مكن للمؤسسة أن تحدي المسولية و الرقابة:  -ه 
قيق الرقابة عليه؟  من فهم التحدي و 
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ظام أن يضمن استخدام نطم معلومات بطريقة مسؤولة و مقبولة من ناحية ااجتماعية ؟  و كيف مكن لل

قق اأهداف ال صمم من أجلها يشكل كارثة علي امؤسسة  ظم ال تصمم م ا  لك ا فلذلقد ثبت أن ال
واحي طط ها و مراقبة عملياها و تتبع تأثرات علي ال طوات امتبعة كما هو   بد من التأكد من صحة ا

 1.اإنسانيةااجتماعية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
مد البكريصو  -   .290صمرجع سابق، "،نظام المعلومات اإدارية " ،نيا 
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 الخاتمة

ا حيا يتعايش مع امتغرات و الظروف احيط به سواء تعتر امؤسسة     ظامي نظاما مفتوحا وكائ ظور ال من ام
 .ارجيةاامتعلقة بالبيئة الداخلية أو 

زين و توزيع امعلومات  يتكون     مع و اسرجاع و تشغيل و  موعة من اإجراءات ال تقوم  نظام من 
اذ القرارات و الرقابة  داخل امؤسسة، كما مكن أن تساعد امديرين و العاملن ي حل امشاكل و تطور لتدعيم ا

تجات جديدة. تجات امقدمة و خلق م  م

دد العديد من القرارات اهامة كالدخول إ السوق  كما تلعب امعلومة أمية بالغة داخل امؤسسة فمن خاها 
 .معن من عدمه
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 مهيد:

لك من  ارجي   ل ي   خ ل ا  ت نظ عن بي ي ل تيجي نظر مستق إستر ر  إ توفر 
سخا  ا، ر ي توفر ل ل لضعف  لقو   مل  رتق  عو ل ي  لت تاح   ل رص  ل  

نظ من تحقيق أه ل ن  ،  حت تت ارجي ل ي  ل نمن  ا يجب أ تت وما  ف نظا مع
ا  ح ل تيجي يس ا ستر ي منافسي و ع اببت يم ميز خاص ب لتي   ،تق لنتائج  تحقق 
ا من خا  لي يا.صياغ تسع  لع ر  إ لتي تقررها  لرشي  تيجي  إستر ر   لقر
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                                                               المبحث اأول:نظام المعلومات ااستراتيجي
ظمة، و اتعتر  أنظمة امعلومات كأداة دعم  ية، حيث تشكل خيارا اسراتيجيا للم لقرارات و العمليات الروتي

افسيةاإسراتيجية  صياغة  يظهر ذلك من خال  .الت

 اأول:تعريفه المطلب

ظام امعلومات  من ضمن امفاهيم ال  توضيح ماهيته  لبعضها بغية عديد من امفاهيم اإسراتيجيةلقد وردت ل
ظام" بأنه اإسراتيجيعرف نظام امعلومات إذ أنه  Charles Wisemanجاء مها الذي يدعم أو يصيغ  ال

افسية لوحدات  اإسراتيجية  .1"اأعمالالت

ظر ة اأساليب أحد" انه على ااسراتيجي امعلومات نظام إ  et Glueek  Jauchو ي  للتحليل اممك
افسن، امدراء ين،،اجهز  العماء من مدخات على معتمدة إسراتيجية بيانات قواعد إنشاء خال من البيئي،  ام

 والتطوير البحث وحدات البيئية، القوى الداخلين،
ية معلومات نظم" أيضا وهي اسب استخدام على مب ، ا ظمة إسراتيجية لتطبيق كأداة تستخدم اآ  ال ام

وع هذا يتعدى وعادة امعلومات، واتصال وتشغيل استخدام على تعتمد  اإسراتيجية حدود امعلومات من ال

ظمة افسن واموردين امستهلكن و العماء يشمل ام  جوهر هو ااتصال شبكات استخدام أن د وهذا وام

 .2تطبيق
 :ااستراتيجي المعلومات نظام أهداف

 :ي أمها يتمثل أهداف عدة قيق إ ااسراتيجي امعلومات نظام يسعى

 :اإسراتيجية اأهداف لوضع امعلومات توفر -

ظام يساهم حيث ارجية الداخلية امعلومات توفر ي ال ظمات، امسامة اإدارية للمستويات وا  ي امختلفة بام
 .اإسراتيجية اأهداف وضع

 :ااسراتيجيات وتكوين إعداد امعلومات توفر

ظام يساهم حيث  وصياغة إعداد الازمة امعلومات توفر خال من اإسراتيجية اإدارة ومساندة دعم ي ال

ظمة اإسراتيجية والقرارات ااسراتيجيات فيذ خطط ومتابعة بام  وذلك الفعلي، الواقع ي ااسراتيجيات ت

افسية، ميزة قيق أجل من فاظ ت افسي امركز على وا ظمة الت   .السوق ي للم

                                                           
1
ي حسن  ي، ع ،  ئل، ر ،"اإستراتيجي المعلوما نظم" لزغ ل أ ع   19ص.2008، أر لط

 
2
، مح ونياص - .  ر  .22مرجع سابق،ص ،"اإداري المعلوما نظم" ل
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اذ ي امسامة -  :  القرارات ا
ظام يساهم حيث ظمات تواجه ال امشكات حل ي اإسراتيجية اإدارة تساعد ال امعلومات توفر ي ال  م

تج ابتكار أو جديد، نشاط وإضافة جديدة، أسواق فتح مثل اأعمال،  جديد، إنتاجي إضافة خط أو جديد، م

ع أو ظمة على تؤثر معقدة قرارات مص اتج التأكد عدم من عالية بدرجة تتصف وال البعيد، امدى على ام  ال

 الوظيفية امهارات معظم باستخدام متكاما، مدخا يتطلب والذي الغامض، البعيد للمستقبل التخطيط عن

 .معه للتعامل
 :ااسراتيجي اأداء ومراقبة الازمة امعلومات توفر -

ظام يساهم حيث ظمات تساعد ال امعلومات توفر ي ال فيذ ومراقبة تتبع ي اأعمال م  ااسراتيجيات ت

ذها ال اإسراتيجية القرارات أو امخططة فيذ، سامة لضمان ا اسب، الوقت ي امسارات وتصحيح الت  إذا ام

اك كان  . اإسراتيجية القرارات أو ااسراتيجيات تطبيق ي تقصر أو قصور أوجه ه
ظمات ااسراتيجي اأداء تقييم   :اأعمال م

فيذ م الذي اأداء قياس ي أمها يتمثل عديدة أهداف لتحقيق ذلك و افسي امركز على أثر وقياس ت  الت

ظمات ها لاستفادة العكسية التغذية م الطويل اأجل ي اأعمال م طة ي م  .امقبلة اإسراتيجية ا

 متطلبات نظم المعلومات اإستراتيجية المطلب الثاني:
 هذ امتطلبات بعض توافر من ابد مكن شكل بأحسن وتشغيلها اإسراتيجية امعلومات نظم لتوفر

قسم العملية، ظيمية امتطلبات ما قسمن إ امتطلبات وت ولوجية، وامتطلبات الت  امتطلبات هذ وغياب التك

ظ هذ تطوير عملية يعيق قد  1مال

ظيمية المتطلبات :أوا ظمة تتعلق ال امتطلبات وهي:الت  اإسراتيجية امعلومات أنظمة تطوير تريد ال بام

اء وااسراتيجيات اإدارات امتطلبات هذ وتشمل ظيمي والب ظمة داخل ي الت حو على وذلك ام  :التا ال

ظمة داخل اسراتيجي طيط وجود ب 1-  .ام

 .امعلومات أنظمة ااسراتيجي التخطيط عملية ي العليا اإدارة مشاركة 2-

ظر أن ب 3- ظمة ي هام كمورد امعلومات إ ي  .ام

ظمة ي امعلومات أنظمة قسم يشغل أن 4-  اإنتاجية اأقسام تشغله الذي اإداري امركز نفس ام

 .اأخرى

فاظ 5- طط امعلومات سرية على ا ظمة ي امعلومات أنظمة اموضوعة وا  .ام

ليل دراسة ب 6-  .اإسراتيجية امعلومات أنظمة تطوير على امرتبة والتكاليف امصاريف و

ظمة ي والتطوير اإبداع على يركزوا أن امدراء على 7-  .ام

                                                           
1
 - Jean marie ducreux, Maurice marchand tonel ; Stratégie (les clés du succès concurrentiel, (éd 

d’organisation ,Paris 2004), P 124-125. 
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ظمة بن التعاون 8-  .وعمائها ومورديها ام

ظمة تتب أن ب 9- تظمة بصفة والتطوير التغير عملية ام  .ومستمرة م
ظيمات أخذ -10 كومية والتشريعات الت  .ااعتبار عن ي ا

ولوجية المتطلبات :ثانيا ولوجيا ي تتوفر أن ب ال امتطلبات وهي:التك  داخل امستخدمة امعلومات تك

ظمة  :وتشمل ام

اسبات توافر 1-  .اأخرى امادية وامكونات ا

 (SE) القرار دعم أنظمة اأنظمة هذ ومن القرارات أفضل إ للوصول كبرة ورياضية ليلية قدرات توافر 2-

برة واأنظمة  .(SSD) ا

 .ضخمة بيانات (قواعد أو) قاعدة توافر ب 3-

ظمة ااتصال عملية تسهل ال ااتصاات شبكات توافر 4-  .وخارجيا داخليا للم

 .معا امختلفة اأنظمة ربط قدرة 5-

ولوجية امتطلبات أن ية توافر ب أنه تبن اإسراتيجية امعلومات أنظمة التك ولوجية تية ب  سليمة تك

يات، مادية ومكونات اتصال، وشبكات البيانات، قواعد من ية هذ ي نقص أي وان وبر  يسبب التحتية الب

 اأنظمة هذ ويعيق امشكات،

 :أهمية نظام المعلومات ااستراتيجي: ثالثالمطلب ال
ظمات تسعى اء وراء من اأعمال م صول إ ، للمعلومات نظم ب  لتحقيق وامساندة الازمن الدعم على ا

ظم هذ وتعد ، أهدافها جاح ومساندة لعوامل دعم آلية كوها تعد إسراتيجية أمية ذات ال رجة ال  ال ، ا

اح استمرار إ تؤدي ظمات و  .1التغر شديدة امعاصرة اأعمال بيئة ي ام
ظم اإسراتيجية اأمية إن بع امعلومات ل ظم ي تلك تؤديها أن مكن ال اأدوار خال من ت ظمات حياة ال  ام

الك ، ظمة وخارج داخل اأفراد ميع ،واضحة تؤديها تقليدية أدوار فه ظمات تطور وبعد إا أنه ، ام  م

ولوجية الثورة وحصول اأعمال  ، إسراتيجية صبغة ذات تؤديها أدوارا أخرى امعلومات نظم لدى أصبح ، التك
ظمات وظائف ي الفعالوتأثرها  أميتها مدى هو الصفة تلك تكتسب جعلها وما  كانت أن فبعد ، اأعمال م

ليل مع تقوم اإدارية امعلومات نظم يف و زين وتص ة و  من امعلومات وتقدم ، البيانات واسرجاع ومعا

ع إ مراكز واملخصات التقارير خال  ي اإسراتيجية اإدارة دور بتعزيز تقوم ذلك مع أصبحت ، القرار ص
ظمة  : خال من ام

                                                           
1
ظمات "، وآخرون جود فوظ  -  شر وائل دار ،("والوظائف اأعمال )مفاهيم م ، ،ا والتوزيع لل  .278،ص2004، أردنالطبعة اأو



لثاني:                      صل  سسل ل تيجي  تيجي بإستر استر وما  ع ل عاق نظا   

 

35 

 

ظمة في اإستراتيجية الرؤية صيغة في المشاركة .1  جعل امساندة ي على امعلومات نظم تعمل :الم

قيق وبسيطة، وشاملة واضحة اإسراتيجية الرؤية  تلك علية صياغة ي امشاركة من مكن قدر أعلى و

 .الرؤية
ظمة رسالة صياغة عملية دعم .2  اأعمال اأساسية، أنشطة أنواع ديد خال من ذلك ويتم :الم

ظمة، تستهدفها ال اأسواق عن امعلومات وتقدم افسية اإسراتيجية اميزات ليل عن فضا ام  .الت
ظمة اإستراتيجية اأهداف صياغة .3 ظمات مساعدة خال من ذلك ويتم : للم قاط ي مقرنة ام  ال

ارجية البيئة ي والتهديدات الفرص مع الداخلية الضعف ونقاط القوة الية  سواء ا هاا  امتوقعة أو م

 اإمكانيات التحليل مع هذا نتائج وتقارن ، ااسراتيجي التحليل بعملية يعرف ما وهذا ، مستقبا

وهرية واموارد ظمة لتك ا  موردا تعد أها أصبحت ،حيث امعلومات اموارد تلك بن من وبطبع ، ام

ا العصر ي اسراتيجيا  . ا
 القيمة امعلومات ذات بتقدم امعلومات نظم تقوم :اإستراتيجية البدائل بين المفاضلة عملية دعم .4

ودة ظمة تساعد ال الشاملة وا  واختيار اأعمال اإسراتيجية البدائل بن بامفاضلة القيام قي ام

ظمة إمكانية تاؤم ال اإسراتيجية افسي ووضعها ام  .فيها الداخلة اأسواق ي الت
يوي ااندماج .5 وهرية واأعمال اأنشطة مع ااندماج يتم : الب  والذي والتقييم ااسراتيجي للرقابة ا

ظمة الكلي اأداء معاير و موجها يكون ظمات اأعمال أداء مع مقارنة للم افسة م  ي والعاملة ام
 . القطاع نفس

افسية الميزة تحقيق .6 صائص تقدم خال من ذلك ويتم : اإستراتيجية الت يدة امعلومات وبا  عن ا

افسة قوى مسة ام  : هي ال و بورتر حددها ال ا
افسة شدة اعة ي ام افسن هديدات للموردين امساواة قوة للمشرين امساواة قوة ،الص دد ام هديدات ، ا

تجات  و هذا ما سيتم عرضه ي امبحث التا البديلة ام
افسة قوى حول اإدارية امعلومات نظم من امقدمة امعلومات إن اعة. عليها ستكون ال الصورة دد ام  الص
اتج اأثر هو و :التعاضد تحقيق .7 ديدة اارتباطات من موعة عن ال  اأعمال اات أو اأنشطة بن ا

ظمة، داخل اء أو ام ظمات وارتباطات عاقات ب اعة ميدان نفس ي أخرى مع م  نفس ي تعمل وال الص

ظمة أن دائما يع عامة بصورة اأعمال أنشطة  ال ي التعاضد مفهوما تطبيق إن امستهدف، السوق  ام

ها من فرعية وظيفية نظم من متكامل ككل  . احوسبة امعلومات نظم بي
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افسية  عاقة بينالمبحث الثاني:  نظام المعلومات و الميزة الت
شاط  افسية ي نفس ال افسية ز كسب امي  إتسعى امؤسسات الت اهرة تزامن ظهورها مع التطور و ال تعد ظ ة الت
ولوجيا امعلومات و ااتصال.  ما عن طريق استغال إمكانيات الداخلية إ إ تلجأ امؤسسات كذلولالسريع لتك

تج تدنيت   .التكاليف أو التميز بام
 تعريفها  :ولالمطلب اأ

افسية  تعريف الميزة الت

افسية يرجع  قدرة  م حصل  لذي ربط اميز بالا Chambelin 1939  إإن مفهوم اأساسي للميزة الت
تلف عن  ظمةفهوم ليصبح تعريفها علي أها"قدرة امتطور ي هذا ام فرد و  افسنعلى خلق شيء م             1بقية ام

قق  صر ااسراتيجي الذي يقدم فرص جوهرية للمؤسسة لكي  افسية الع ية متواصلة بامقارنة مع مثل اميزة الت ر
ا شأ هذ امم فعالية من تلك امستعملة امؤسسة إ اكتشاف طرق جديدة أكثر توصل يزة مجرد فسيها، حيث ت

افسنمن قبل   2ام

فاض تكلفة عمليات ال ها من  فمن خال ا تجاتمك افسون مع تصارع ي جودها  تقدم م ما يقدمه ام
 .3بيعها بسعر أقل

افسية يرتبط ببعدين أساسين: إن  قيق اميزة الت

                           :القيمة المدركة لدى العميل                                                                                                   اأولالبعد 

ظمات استغالمكن  سن القيمة ال يدركها العميل للسلع  للم دمات ال تقدمها إمكانيات امختلفة ي  و ا
افسية ها. اء ميزة ت ظمات ما يساهم ي ب  تلك ام

ظمة ي استغال إمكانيات امتميزة قد يكلفها الكثر، لذف إن قق للمؤسسةشل ام د أن هذا البعد  ميزة  ا 
افسية إذ  افسها. العماء أهم أدركت  صلون من جزاء تعاملهم معها علي قيمة أعلى من م

 

 

                                                           

افسية"الدين القطب "ي -1 ،اأردن،  الخيار ااستراتيجي و أثر في تحقيق الميزة الت شر و التوزيع،الطبعة اأو  . 8،ص2012دار حامد لل
افسية"،"نظم معا فهمي حيدر-2 امعية، مصر، المعلومات مدخل لتحقيق الميزة الت  .8،ص2002،الدر ا
ة -3 افسية،"مساهمة رأس المال الفكري في تحقيق سلمان خد ، جامعة  ،"لميزة الت صص تسر اسراتيجي دو يل شهادة ماسر أكادمي ي علوم ااقتصادية، رج ل مذكرة 

زائر،  .2015مستغام، ا
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                                                                                                                البعد الثاني: التميز
اك عدة مصادر للوصول  سبة التميز من  إه ظيمية، بال  أمها اموارد امالية و اموارد البشرية و اإمكانيات الت

قق التميز عن طريق حصوها علي مويل احتياجات شروط خاصة تتيح ها للموارد امالية  ظمة أن  مكن  للم
ولوجيا  باموارد امادية و ال تتضمن ام،و فيما يتعلق اآخرينسلع وخدمات بسعر أرخص من  إنتاج عدات و التك

صول علي  إ باإضافة ظمة ي ا فانه من خال استغال تلك  اإنتاجلعملية  الازمة اإمداداتإمكانية ام
تج أو  دمةاموارد مكن تقدم ام ظمات  ا ظيمية و ال  اإمكانياتأما مصدر  اأخرىبطريقة متميزة عن  ام الت

ظمة علي  إتشر   اموجودين ها من أجل مقابلة احتياجات عمائها  اأفرادنظامها و  إدارةقدرة ام

افسية استراتيجيات اعلومات و المطلب الثاني:نظم الم                                                  الت
موذج وفقا افسية ااسراتيجيات ل ه أسفرت الذي الت  ثاث توجد اأمريكية هارفارد امعة Porter دراسات ع

ها اسراتيجيات افسية اميزة قيق مك موذج إليها أشار إسراتيجية،ا الت يويةبااسراتيجيا ال  Strategiesت ا

générique)ظمة تطبيق ( يعتمد ها اسراتيجي بديل أي ام ظمة، ها تتمتع ال القوة نقاط على م  ونقاط ام

ها يعاي ال الضعف  معلومات نظام امتبقي،إ ااسراتيجي البديل تطبيق الوقت نفس ي تاج كما م

حو على هو كما لدعمه اسراتيجي : ال  التا

 ظمات تستخدم التكلفة: قيادة إستراتيجية  تتحملها ال التكاليف خفض هذ اإسراتيجية بغرض ام

افسيها من اقل مستوى صول اأداء سن خال من م  ومن أولية ارخص، ومواد عمالة على وا

 ا اأداء ح على ورقابة امختلفة اإنفاق أوجه على صارمة رقابة تتطلب اإسراتيجية هذ أن اماحظ
ودة اأخرى ااعتبارات على التكلفة عامل يطغى  امعلومات نظم ققه أن مكن ما وهو مثا، كا

ارجية الداخلية امعلومات خال من وذلك اإسراتيجية، شأة، توفرها ال وا  امتعلقة تلك أي للم

افسن بالسوق وامتعلقة اإنفاق، وأوجه الداخلي باأداء  .وام
 افسية ااسراتيجيات إحدى التمايز و التميز إسراتيجية مثل: التمييز إستراتيجية  تستخدمها ال الت

ظمة تجا قيق بغرض ام تجات عن هامايز م افسيها م اك م ظمات لتمايز رئيسية أبعاد ثاثة وه  ام

1ي ما يلي يلخصها
: 

تج، تصميم : شكلياإنتاجالتميز  - تج جودة ام  ام
 العماء. مع اأداء، امظهر، ااتصال العماء، جودة مع بشري: اللباقة التميز -

: العامات التميز -  اإعام، السمعة. وسائل والشعار، استخدام امميزة ذه

                                                           
1
 _ http/same har.wordpress.com.2016/06/2.23:00. page 04 
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 ظمة تقوم التسويقي الركيز إسراتيجية وفقا التركيز: إستراتيجية  أو قطاع على بالركيز امستهدف ام

ة تسويقية قطاعات ها يث القطاعات كافة من خدمة بدا معي  القطاع ورغبات حاجات إشباع مك

افسيها وبالتا من أفضل بصورة افسية ميزة قيق م  .التخصص خال من ت

ة فئة التسويقي القطاع هذا يكون وقد ساء اأطفال، الشباب،ء)العما من معي طقة عماء أو (ال  جغرافية م

ة، ة)مرضى خدمة عماء أو معي (.......السرطان، مرضى السكري، معي   .ا
افسيةلمطلب الثالثا  : استخدام نظام المعلومات لتحقيق الميزة الت

اصة عن اأنشطة والعمليات الرئيسية وامساندة ي  تتو أنظمة امعلومات اإسراتيجية تزويد اإدارة العليا 
لعرض  تستخدم بصورة واسعة اأشكال البيانية واإحصائية وغرها من أساليب العرض امرئي والبيايامؤسسة. و 

ديث امعلومات  يات هذ اأنظمة امستفيدين من  يوميا،   نةخز امامعلومات بصورة ملخصة ومكثفة. ومكن بر
اذ القر  د ا صيحة وامشورة ع ع أو تقدم ال اسوب من ص  1ارات غر اهيكليةكما مكن ا

افسة بعدة طرق، فيمكن  نظم امعلومات اإسراتيجية كذلك مكن أن تساعد امؤسسة ي التغلب على ام
صة التسويقية، تشجيع امستهلكن واموردين  صول على ا تجات وخدمات جديدة، ا أن تساعدها ي تطوير م

افسيها وتقدم  افسن.على التعامل مع امؤسسة دون م تجات جديدة بأسعار أقل عن ام  م

افسية ابد من فهم عاقة امؤسسة بالبيئة احيطة  ظم امعلومات أن تقدم ميزات ت ولتحديد كيف مكن ل
ها، ولكي مكن استخدام نظم امعلومات كساح اسراتيجي ابد من التعرف على الفرص اإسراتيجية امتاحة 

ظام افسيها،  للمؤسسة. حيث مكن ل افسية تفوق م موذجانخال من امعلومات أن يقدم للمؤسسة ميزات ت  ال
افسية.  ما موذج سلسلة القيمة وموذج القوى الت

افسية  الفرع اأول: نموذج القوى الت

امؤسسة والقدرة على  إسراتيجيةموذج يستخدم لوصف التداخل بن الفرص والتهديدات ال تؤثر ي 
اك التهديد  موعة من الفرص امتاحة. فه ارجية و موعة من التهديدات ا افسة. هذ امؤسسة ال تواجه  ام
تجات أو خدمات بديلة قوة مساومة  ة عن وجود م ا افسن جدد للسوق، الضغوط ال الذي يتمثل ي دخول م

افسن التقليدين للمؤسسة.                                                                         اموردين وام
تجات  افسية عن طريق تدعيم قدرة امؤسسة ي التعامل مع امستهلكن والعماء وام قيق مزايا ت مكن 

دد الذين يدخلون السوق والذين قد يؤدون إ تغير ميزان القو  افسن ا دمات البديلة وام ى بن امؤسسة وا
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اعة لصا امؤسسة.  افسن اآخرين ي الص افسية يهدف وام ليل القوى الت يد و معرفة جاذبية القطاع د إو 
افسية، حيث أملها  دثه القوى الت ي مس قوى كما Michael Porterو هذ تتوقف على التأثر الذي 

 هو موضح ي الشكل.

افسية لبورتر(: موذج القوى 8الشكل رقم)  الت

 
افسية امؤسسة"رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  فيصلمصدر: ساغي"نظم امعلومات وتأثرها على ت

ة، جامعة اماجستر  .32،ص2009بات

دثه هذ القوى دد جاذبية ال ،إن الضغط الذي  تج عن هو الذي  قطاع نظرا للعاقات ال ت
ديدة، عليها مكن أن تأخذ بعن ااعتبار عدة ذلك. و من أجل أن تتكيف  امؤسسة مع القواعد ا

ها ما يلي:  إجراءات م

 .ديد و معرفة تلك التهديدات و الضغوطات بدقة 

 ترتيبها حسب التأثر 

 ة إتباعها  واجهة هذ القوى.م توقع ااسراتيجيات اممك

دد: .1  هديدات الداخلن ا
لق قواعد جديدة و يغر من الوضعية إن ضغط هؤاء على القطاع   .2 اعي بصفة عامة قد  الص

تلها امؤسسا فاض هوام  الربح، ما يشجع على ت، إن هذا التأثر قد يتمثل ي اال كانت 
ة حرب اأسعار أو ارتفاع التكاليف، و تقيم درة ضغط هؤاء يتوقف على حواجز الدخول اموجود

                                                                                                 القطاع.ي هذا 
تجات اإحالية.2 توج للمؤسسة، و : هديدات ام تجات اإحالية ها تأثر على سياسة ام إن ام

وعية و السعر و التكلفة و هام  الربح.                                                 هذا من ناحية ال
درهم على التفاوض ي الزبائن على امؤسسة يتمثل ي ق .قدرة التفاوض مع الزبائن: إن تأثر3
دمات، اأمر الذي له تأثر على تدي ويع ي ا وعية ، و الت  اأسعار، ورفع ال
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 1امؤسسة مرد ودية 
دثه هؤاء اموردين  قوة التفاوض اموردين: .3 على امؤسسات مكن أن يؤثر على التأثر الذي 

عة و زيادة على ذلك فرصهم  مردوديتهم و ذلك بتحكمهم ي أسعار  امواد اأولية أو نصف امص
ق ي بعض اأنشطة التسويق كالتوزيع مثا. ة أو امتاك ا  لشروط بيع معي

افسن: .4 افسة بن ام  حصول على تسعى امؤسسات اموجودة ي نفس القطاع إ درجة حدة ام
ها. قيق أهدافها و ا يتحقق إا بامزامة فيما بي ها من                      وضعية جيدة مك

 : نموذج سلسلة القيمةاثاني

افسية، وحيث  موعة من اأنشطة احددة ي امؤسسة حيث مكن تطبيق ااسراتيجيات الت يوضح موذج 
ظم  اك تأثر واضح ل موعة من يكون ه ظر للمؤسسة على أها تتكون من  موذج ي امعلومات، وهذا ال

ف  تجات امؤسسة، هذ اأنشطة مكن أن تص الساسل من اأنشطة الرئيسية ال تضيف قيمة مضافة م
 إ أنشطة رئيسية أو أنشطة مساعدة أو مدعمة

 اأنشطة الرئيسية:  -1

سبة للعماء، تتضمن هي اأنشطة امرتبطة باإنتاج والتوزي لق قيمة بال تجات وخدمات امؤسسة وال  ع م
دمات. وأنشطة اإمداد  ارجي امبيعات والتسويق وا تلك اأنشطة اإمداد الداخلي والعمليات واإمداد ا
امات لتوزيعها على العمليات التشغيلية، والعمليات التشغيلية تتضمن  زين ا ويل الداخلي تتضمن تسلم و

دمية  تجات، واأنشطة ا زين وتوزيع ام ارجي يتضمن تسليم و تجات هائية واإمداد ا امدخات إ م
تجات وخدمات امؤسسة.   تتضمن صيانة وإصاح م

 :(المساعدة)اأنشطة المدعمة  -2

عل القيام باأنشطة الرئيسية ية اأساسية للمؤسسة هي ال  ا وتكّون الب فيذ( واموارد  مك )اإدارة والت
سن اإنتاج والعمليات اإنتاجية( والتوريد )امدخات من  ولوجيا ) البشرية )تعين اموظفن والتدريب(، التك

 امشريات(.

دما تقدم نفس القيمة ولكن بتكلفة  دما تضيف قيمة أكر لعمائها أو ع افسية ع قق ميزة ت إن امؤسسة 
تجات أو أقل. نظام امعل دما يساعد امؤسسة ي أن تقدم م ومات مكن أن يكون له تأثر اسراتيجي ع

فس التكلفة ولكن بقيمة أكر عن  تجات وخدمات للعماء ب افسن أو تقدم م خدمات بتكلفة أقل من ام
افسن.  ام

                                                           
1
 .،صاأردن،،ية"،دار اليازوري، بدون طبعة مطلك الدوري،"اإدارة اإستراتيج زكريا - 
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قق فائدة ب على امؤسسة أن تطور نظام امعلومات ااسراتيجي لأنشطة الرئيسية وال ت  ضيف و
ظم امعلومات  اصة لسلسلة القيمة وأمثلة ل عل كل  اإسراتيجيةأكر ها، يوضح اأنشطة ا ال مكن أن تطور 

سن اأداء ااقتصادي للمؤسسة، فمثا مكن  من هذ اأنشطة ذات كفاءة اقتصادية أي ح تؤدي إ 
اصة باإمدا د الداخلي عن طريق جعل اموردين يتبعون نظاما للتوريد اليومي للمؤسسة أن توفر ي اأنشطة ا

فيض تكلفة التخزين.   تجات ما يؤدي إ  اسوب للم كما أن نظام التصميم اآ باستخدام ا
(Conception assisté par ordinateur ولوجيا وبالتا يساعد ( مكن أن يدعم أنشطة التك

تجات ذات جودة أعلى، كما أن نظام رقابة  صول على تصميم م فيض تكلفة التصميم أو ا امؤسسة على 
تج  فيض ام تجات امعيبة و فيض التكلفة عن طريق القضاء على ام اسوب يساعد على  ودة باستخدام ا ا

ها، كما يكون للجدولة امعيب، مثل هذ ال اعية م ظم يكون ها تأثر اسراتيجي على امؤسسات خاصة الص
دمية.  ولوجيا آلية امكتب تأثرا اسراتيجي على امؤسسات ا  اإلكرونية ونظام امراسات اإلكرونية وتك

اصر  يط معقد وي إسراتيجيةلقد أصبحت أنظمة امعلومات ع سبة للمؤسسة ي   ظل ظروف عدم بال
 .1التأكد

 لأنشطة الرئيسية واأنشطة امعاونة.  اإسراتيجيةأمثلة أنواع نظم امعلومات 

 المجموعات الرئيسية أنشطة المؤسسة(: 9شكل رقم )

 
،اأردن،  شر و التوزيع،الطبعة اأو ظم امعلومات"، دار اهامد لل مد بن أمد السديري"الدر ااسراتيجي ل

5،ص2012

                                                           

. Claude ALAZARD et salime SEPARI, contrôle de gestion, Dunod édition, France, 1998, P 11.    
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                                         المعلومات في دعم عملية اتخاذ القراردور نظام المبحث الثالث:
اذ يشكل ا نواحي من ناحية كلب فتكت عملية أها كما اإدارة، عملية جوهر القرارات ا حيث تكمل .حيات

تاج  اذ القرار ي اختيار بديل واحد لتحقيق اهدف، و  ظام معلومات يدعمها ي العليا  اإدارةمهمة عملية ا ل
 .اإسراتيجيةذ القرارات اا

 عملية اتخاذ القرار مفهوم اأول: طلبالم

اذ أساس أن اإداري أكد أغلبية رجال الفكر         إمكانية يع فوجودها 1،البدائل وجود هو القرارات ا

ياز عن بُعدو  واموضوعية الدقة من قدر أكر توفر ما يتطلب ااختيار           الشخصية وااعتبارات الذاي اا

  .امرجوة اأهداف لتحقيق والفعالية الكفاءة من كافيا قدرا امتخذ للقرار يوفر ما ،امصلحة و

في الغفار عبد من كل أورد وقد     إذ هذا اجال؛ ي أغلبية امؤلفن وآراء يتوافق تعريفا قحف أبو السام وعبد ح

اذ عملية أن أوردا  أو هدف لتحقيق أكثر أو تملن بديلن بن من واحد بديل اختيار عملية":هي القرار ا

ية فرة خال اأهداف موعة ة زم ارجية الداخلية من البيئة كل معطيات ضوء ي معي  امتاحة واموارد وا

ظمة ."للم
2 

ل من خاها متخذ القرار مشكلة ما ضمن حدود كتعريف و    اذ القرار باعتبارها العملية ال  شامل لعملية ا
تلفة كحلول اختصاصه، بإتباع عدة  مية بدائل  ليلها م ت قيقية، و  ديد امشكات ا خطوات انطاقا من 

اءا على معاير ها ددة و باستخدام أكر دقة من امعلومات كعامل مساعد باإضافة إ اعتماد على حدسه  ب
ويله إ قرار فعال مع  وخرته الشخصية إذا اقتضى اأمر. وأخرا التوصل إ اأفضل وفق امعيار امتبع، م 

فيذ، و اذ القرار. إجراء التصحيحات الازمة. و يعتمد هذا التعريف على خطوات مراقبة ت  أو مراحل عملية ا

اذ عملية اكتست ولقد ديث العصر ي بالغة أمية القرار ا شآت أن بعد خاصة ا  تعمل التجارية أصبحت ام

ال القرارات فغدت طائلة؛ أمواا وتستخدم ضخمة، ومعدات كثرة موارد قيقي احرك مثابة اأعمال إدارة ي   ا

شاط ظمات، ل از و اانطاق ونقطة ام جاح إ  اإداري الفكر ي مدرسة بروز دفع ما فيها، اأهداف وال

اذ مدرسة" ميت اذ"بأن أصحاها يعتقد ،"القرارات ا سامون  هربرت يقول حيث ،"لإدارة مرادف القرار ا
(Herbert simon) اذ":أن  من مستمدة تكون أن ب اإدارة نظرية ومفاهيم اإدارة، قلب هو القرارات ا

                                                           
1
 - Harold Koontz & Cyril O’donnell, Management : Principes Et Méthodes De Gestion 
(Traduit Et Adapté Par Gilles Ducharme), Edition Mc Graw-Hill, Québec, Canada, 
1980 P112. 

2
في الغفار عبد -  ظيم" قحف، أبو السام وعبد ح ديث العري امكتب ،"اأعمال وإدارة ت شر، ا درية، لل  .132 ،ص ،1993 اإسك
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طق وسيكولوجية "اإنساي ااختيار م
 قرار كبر وكل البعض، عضهابب متصلة سلسلة إا هي ما فالقرارات  ؛1

د إ القرارات من متصلة سلسلة تتبعه (اسراتيجي فيذ يتم جدا، أين صغرة القرارات فيه تكون الذي ا قيق ت  و

هاز إن. قرارات ذاها  حد ي تعتر ال)اأهداف قيقة ي هو ما اإداري ا ؟ من؟ ددازا جه إا ا  وإ وم

اذ كل شخص يقوم مدى؟ أي اذهم ي اأفراد حرية د هذا وعلى القرارات؛ با  هواهم حسب القرارات ا

ل اذ لها جهاز و اسقة امرابطة الفردية القرارات ا اصر أن كما .وامت شاط ع سلسلة  إا هي ما اإداري ال
 امرؤوسن؛ لتحكم تصرفات العليا اإدارية امستويات ي تتخذ قرارات إا هي ما فالسياسات القرارات؛ من متصلة

فيذ دد كيفية قرارات إا هي ما واإجراءات عمله، وز ا وما عمله ب ما تبن فهي  العمليات تلف ت

ية والرامج خطوة، خطوة  من متصلة سلسلة إا هو ما والتخطيط العمل، مواعيد عن قرارات إا هي ما الزم

توج بكمية متعلقة القرارات من سلسلة إا هي ما والرقابة القرارات،  وتوقيت ،(الرقابية امعاير)جودته ودرجة ام

از .وهكذا...اإ
2
ظمات تو هذا وعلى   بإيصال تتكفل أها امؤسسة ي ااتصال لعملية أمية قصوى ام

ية، إ هاامتعلقة  وامعلومات القرارات سيق عملية وأن اأطراف امع يد الت  ي القيادة نظام بن اُحكم والربط ا
 .اإداريةللمعلومات  جيد نظام عر إا تتم التشغيل و ا ونظام امؤسسة

 ائف نظموظمستوى مختلف  اتخاذ القرارات على امطلب الثاي:

 :مستوى نظام معالجة البيانات:على أوا

ة البيانات هو  أنمن امعروف  هائية هذا  أننظام معا يتعامل مع كم هائل من البيانات و من امخرجات ال
ه و ال تشتمل على بيانات  ة ع ا ظام ، تتمثل ي التقارير الدورية ال ما تشتمل على معلومات ، وال  أكثرال

اذ القرارات، و هي تلك البيانات التلخيصية  أنمكن  ظمات  أنشطةتساهم ي تسير عملية ا و عمليات ام
ة . ية معي  خال فرة زم

ظام من قاعدة بيانات هائلة تساعد  أنكما   يوفر  أيضاي التعرف على امشكات و  اإدارةما يوفر هذا ال
ظم امعلومات  أسس ة البيانات ب رقميا مثل  اأكثرحلها، كما إن ربط قاعدة البيانات ال يوفرها نظام معا

                                                           
1
 - Herbert Simon, administration et processus de décision :(traduit par Pierre Emmanuel Dauzat), Edition 

Economique, 1983, p 03. 
2
 .218 ص ،1988،مصر الطبعة الرابعة، س،م عن مكتبة ،"،"التنظيماهواري سيد  -  
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برة ظم ا ظم  أداءيزيد من فعالية  اآلية، ونظم ااتصاات ال ة البيانات   إ باإضافةهذ ال ما سبق فان معا
ظام يعتر هو   .                                      و نظم دعم القرار اإداريةالذي تب عليه نظم امعلومات  اأساسك

ة البيانات تصبح هذ  فبدون قاعدة  .الفعالية رقميا عدمة اأكثر اأنظمةالبيانات ال يوفرها نظم معا

 ثانيا : على مستوى نظم دعم القرار                                       

امعلومات ال يتيحها نظام دعم القرار ي التوصل إ حل امشكات  باستخداميقوم امديرون  
ظام تأخذ شكل تقارير دورية و تقارير خاصة حيث يتم تصميم التقارير الدورية  تجها ال ظيمية، فالتقارير ال ي الت

اص ديد امشكلة، أما التقارير ا ديد إمداد امديرون بامعلومات ال تساعدهم ي  ة فهي تساعد امديرين على 
لول و  و أخرا متابعة القرار.أفضل بديل،  اختيارتقييمها و  بدائل ا

دث      ظام ي التعرف على امشاكل ال مكن أن  ظمة، كما تقدم قواعد كما تستخدم قواعد بيانات ال بام
ارجية و ال تساعد امديرون ي التعرف غلى مزيد من  البيانات بيانات و معلومات عن البيئة الداخلية و ا

تائج البديل الذي سوف يستخدم  امشكات. بؤ ب ماذج الرياضية ال يقدمها نظام دعم القرار تفيد ي الت إن ال
ل، و يوضح الشكل: العا   قة بن نظام دعم القرار و خطوات حل امشكات.ي ا

                                                              

                            

 العاقة بن نظام دعم القرار و خطوات حل امشكات :()الشكل رقم              

 .ص م سلطان، مرجع السابق، إبراهي  المصدر:
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اسب          ية على ا و قوة ي ، تعتر كأداة أكثر مرونة   مثل نظم دعم القرار أحد أشكال نظم امعلومات امب
ع القرارات، و نظم امعلومات اإدارية ي صورها التقليدية و ذلك هدف مساعدة امس هائي ي ص ياحظ تخدم ال

سن و زيادة فعالية القرارات و السياسات امستخدمة أو  أن نظم دعم القرار مثل فلسفة إدارية جديدة بشأن 
عها  ظام و ذلك من ال تص هائي و ال اإدارة، و تقوم نظم دعم القرار على التفاعل امباشر بن امستخدم ال

ماذج ظم قاعدة لل توي  خال توفر قاعدة بيانات ضخمة عن احتياجات امستخدم ، كما تتضمن هذ ال
ع القرار.ماذج رياضية و إحصائية  سن عمليات ص طقية مكن استخدامها ي   و م

ظم الخبيرة   ثالثا: على مستوى ال

برة ي   ظم ا اذتلف الدور الذي تلعبه ال ات عن أدوار نظم امعلومات اأخرى السابقة، فهي القرار  ا
ددة،   صر البشري بالفعل، و تقوم بتطبيق نتائج هذا التعلم ي ظروف و مواقف  تعتمد على ما قد تعلمه الع

برة تعتمد على  ظم ا اعيأدوات الذكاء فال ديد امشاكل و تشخيصها و الوصول إ امعلومات  ااصط ي 
ديد بدائل حل امشكلة و  ال تستخدم ي حلها، من خال امتاح ي قاعدة امعرفة، كما أن لديها امقدرة على 

ل يعتر من مسؤولية مستخد اقراحتقييمها و  لها، و رغم أن تقييم ا اسب  ل ام ظام ا ظام، إا أن ال م  ال
ال اأعمال  برة ي  ظم ا طق الذي يساعد ي القيام هذ العملية، و عادة ما تستخدم ال بر يوفر له ام ا

ع القرار ذاته. صح و امشورة بدا من ص  1لتقدم ال

اسبات   رجات ا صر البشري نفوذا يعتمد فيه على   اقتضىإذا  اآليةلذا فإنه من اأفضل دائما أن مارس الع
 اأمر لذلك.

 

 

 

 

                                                           
1
، صنظم امعلومات اإدارية "إبراهيم سلطان، -   .7"،مرجع سبق ذكر
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ع القرار ااستراتيجي طلبالم  الثالث: دور نظام المعلومات في مراحل ص

اذ يعد ة البدائل من العديد بن وااختيار امفاضلة خاله من يتم نظام مثابة القرار ا  مشكلة ما، ل اممك

ليلها، امعلومات مع القيام طريق عن وذلك فيذ أجل من واإمكانيات الظروف يئةبو  و  الذي م البديل ت

،  .مكن وجه أفضل على امرغوبة اأهداف لتحقيق ومتابعته اختيار

ة غر قرارات العليا، اإدارة تتخذها ال اإسراتيجية القرارات ومثل  وتقديرا اإدارة وخرا بديهية على تعتمد مر
وعية، امعلومات على تعتمد بالتا وهي كبرة، بدرجة الشخصية وأحكامها ها  على تعتمد اأحيان بعض وي ال

 الذي امعلومات فوائد نظام من يقلل ما وهذا الكمية، امعلومات على اعتمادها من أكثر اموضوعية غر العوامل

واحي على يركز اذ ي العليا اإدارة دعم ي فقط الكمية ال  بشكل تعتمد اإسراتيجية اإدارة أن وما ،اها قرار  ا

ارجية البيئة معلومات على رئيسي  لذلك اآخرين، امديرين مشاركة وعلى ااسراتيجيات، وضع ي والداخلية ا

اذ ويسهل الشخصية، التحليلية، وأحكامها هااقدر  ي يدعمها اسراتيجي معلومات نظام إ تاج فهي  ا

 .اإسراتيجية القرارات

ة 1994اقرح   وقد موذج تصورا العليا اإدارة أفراد ميع لدى يكون أن Bird 1 س  بطريقة يرتبط معلومات ل

ظمات، عمل موذج هذا ويركز السوقية القوى ا أفعاها وردود ام  عملها العليا وطرق اإدارة اهتمامات على ال

يفها مكن امعلومات وهذ امعلومات، من هاواحتياجا  يعتر الذي ااسراتيجي، بامثلث يسمى ما تبعا تص

افسن مواجهة على اإدارة تعمل حيث اإسراتيجية، القرارات معظم اأساس  اقتصادية واجتماعية بيئة ي ام

ة وسياسية تجات العماء أو امستهلكن لتزويد معي دمات بام افسية هاميز  ي تفوق ال وا  ما يستطيع الت

افسون  .تقدمه ام

ه اإسراتيجية امعلومات نظام أن هو إليه اإشارة مكن وما ع مراحل دعم ي امسامة مك  القرار ااسراتيجي، ص

ه حيث ظمة، بيئة ليل مرحل دعم مك فيذ ااسراتيجي، القرار صياغة ام  القرار ورقابة القرار ااسراتيجي، وت

 .ااسراتيجي

                                                           
ي عبد أمد مود أمد - . 1 اعات قطاع على بالتطبيق تحليلية دراسة :اإدارية القرارات اتخاذ في اإستراتيجية المعلومات نظم استخدام مدى تقييم ،"ال  الدوائية الص

، "رسالة  118 ص ،2000 مصر، سويف، ب ارة كلية دكتورا
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ودة، سن أو السعر، فيض مثل cأوا تج الثقة زيادة أو ا دمة، بام سبة امسامة مقدار وأيضا وا  بال

ها معرا للعاملن،  أن ب امسامة ال ديد ي ترغب قد كما مستقرة عمل ظروف تأمن أو اأجور بارتفاع ع

ها معرا للمجتمع تقدمها افع أو امدفوعة، بالضرائب ع ح تقدمها أن مكن ال اأخرى ام  واإعانات كإعطاء ام

 .وغرها والترعات

 ااستراتيجي القرار صياغة مرحلة في اإستراتيجية المعلومات نظم دور :ثانيا

ها اإسراتيجية امعلومات نظم إن  نقل عن طريق ااسراتيجي القرار صياغة مرحلة ي العليا اإدارة مساعدة مك

اذ مراكز إ البيئية امعلومات ظم، هذ خال من تعمل ال اإسراتيجية القرارات ا بؤ على ال  ليلها والت

اهات ماذج ووضع البيئية اأحداث با طط ورسم ها ال اسب ووضع لذلك، تبعا اإسراتيجية ا  التكتيك ام

 .التحليلية وقدرها الشخصية هاخر  ذلك إ باإضافة مستخدمة اأحداث تلك من لاستفادة

 كلما  التكتيك و اإسراتيجية تعدل أن يتطلب هذا فان البيئة، ي امستمر والتغر التأكد عدم لظروف ونظرا

اهات تغرت ظام مكن أن كما ااسراتيجي امعلومات نظام من أكر دعما يتطلب وهذا البيئية اأحداث ا  ال

افسية. إ فيها القوة نقاط ويل ي اإسراتيجية الوحدات مستوى على اإدارة اوات يعزز أن  مزايا ت

تج مييز ي ااسراتيجي امعلومات نظام استخدام مكن حيث دمة أو ام ظيم سن طريق عن ا  طلبات البيع ت

دمة أو التسليم مواعيد أو  .البيع بعد ا

ظام ااستعانة مكن كما د بال ظمة رغبة ع افسة ي القائدة تكون أن ي ام استخدامه  طريق عن السعرية ام
تج خدمة سن أو الشراء تكاليف ي امباشر للتخفيض سبة أما امخزون، استخدام أو ام  إسراتيجية الركيز بال

اسبة القطاعات واختيار مراجعة تستخدم اإسراتيجية امعلومات نظم فان معن سوقي قطاع على  هذ السوقية ام

ماذج استخدام مكن كما اإسراتيجية، اصة اإسراتيجية ال ظمة ا وانب الرئيسية ودراسة لتحليل بام  أي ا

افسة على اهقدر  حيث من إسراتيجية تجات تقدم أو اأعمال ميادين أو اأسواق ي ام  .أخرى جديدة م

فيذ مرحلة في اإستراتيجية المعلومات نظم دور :ثالثا  ااستراتيجي القرار ت
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 رسم على بالقدرة اإدارة تزويد ي ااسراتيجي التطبيق ال ي ااسراتيجي امعلومات نظام دور يكمن
سب لاستثمار امتاحة البدائل وتقييم امال، رأس هيكل ديد ي كما امختلفة، الوظيفية السياسات امالية  وال
 امختلفة.

 معن على عائد قيق أساس على أو الربح هام  أساس أو التكلفة أساس على السعر ديد ي يساعد كما

 .امال رأس

وية، ويشجع الروح رفع ي يسهم الذي والعاوات والرقيات امكافآت نظام دد أن لإدارة مكن كما  على امع

 .اإسراتيجية تطبيق على والتحفيز امشكات، حل ي واإسهام اإبداع،

 ااستراتيجي القرار وتقييم رقابة مرحلة في اإستراتيجية المعلومات نظم دور :رابعا

ظمة رز الذي التقدم مدى ديد ااسراتيجي القرار ورقابة تقييم يتطلب اات أهدافها، قيق ي ام ديد   و

فيذ امعاير  مع ومقارنته الفعلي اأداء قياس يتطلب وهذا اإدارة قبل من خاص اهتمام إ تاج ال الت
اذ اموضوعية 1التصحيحية اإجراءات ا

. 

 التقدم الذي مدى ديد ي دور يرز ااسراتيجي امعلومات نظام فان مهمة رقابية أداة مثل اميزانيات أن وما

ظمة رز فقات وموازنة الرأمالية باموازنات االتزام ي ام  م الذي نطاق السماح مع ومقارنتها البيع وموازنات ال
ارجية أو اأوضاع الداخلية تعكس مبكر إنذار أداة توفر ال امعلومات باستخدام اإدارة تبليغ م وضعها،  ي ا
ظمة  .الكلي اأداء لرفع مستمر اهتمام إ تاج ال ام

 صاي اأصول على والعائد امبيعات، على والعائد اأصول دوران معدل تتعلق بتقارير اإدارة تزويد مكن كذلك

اصر تتعلق إحصائية تقارير إ باإضافة السوق مو ومعدل امبيعات، مو ومعدل ظمة الرئيسية بالع  مثل ي ام

ديدة العقود وعدد الشراء، أوامر وحجم اإنتاجية، أرقام  .العماء مع ا

ماذج استخدام مكن كما اص اأداء واقعية درجة لدراسة اإسراتيجية ال ظمة، ا  مع البيئة تفاعلها ودرجة بام

ها معرا  .كمية بصورة ع

                                                           

1
و أح -  ي ع أح مح  :اإدارية القرارات اتخاذ في اإستراتيجية المعلومات نظم استخدام مدى تقييم "» ،لن

اعات قطاع على بالتطبيق تحليلية دراسة  .، صمرجع سابق" الدوائية الص
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ها اإسراتيجية امعلومات نظم أن القول مكن ذكر سبق ما اعة مراحل دعم ي امسامة مك القرار  ص
اذ الازمة امعلومات العليا لإدارة توفر حيث ااسراتيجي، ظمة مكن فعال اسراتيجي قرار ا  تكوين أو من ام

افسية ميزة دعم  .ت

ها اإسراتيجية امعلومات نظم أن القول مكن فانه لذلك و    اإسراتيجية القرارات دعم ي امسامة مك
ظمة داخل القرارات أهم احد باعتبارها ها ال ام افسية ميزة تكوين أو دعم مك  .ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
افسية ساحا اسراتيجيا  من خال اميزة ال يكسبها للمؤسسة  يعتر نظام امعلومات  و ااسراتيجيات الت

مس لبورتر على ، كما أن للقرارات اإسراتيجية دور كبر ي مساعدة امدراء امدعمة ي سلسلة القيمة و القوى ا
 ريادة.تفوق امؤسسة و الوصول إ 
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 تمهيد 

ال ةستخدةم نظام ةمعلومات و تق ةلتطورةت ةمتسارعة ي ظل    صوص ي  ا تلف ةجاات و  ياها، ي ي 
تلف هإدةرة ةمؤسسات، وذلك  ة ععاال ةمؤسسة ي ةلطيق  وو  ققي  ةلتاامل    نظم ةمعلومات د  ووس

 ةجا ةإدةرة ةإلارونية.دةخل هذ ةمؤسسة كإسرةتيجية هد  للتحول ي 

ة  افإه يات إ ةمؤسسة وةلتطورةت ةلعلاية تعال على موةك ية، و إدخال ةودث ةلتق  كال، هد  ةلتق
ية ةلتحتية من خال ةستخدةم اسوب و قوةعد ةمعلومات  ةستااال ةل اات ةاتصاات و جهيزةت ة عودث ش

ادل  ي ةمؤسسات،و إنشاء اة لت ها،ش ي  على قعال متاامل وطي معلومات نظام إنشاء  هد ةمعطيات فياا 

دمات مستو  وقس  ةأدةء، كفاءة رفع يات وتوظيف أخي ،ة وةمؤسسات للاوةطن ةمقدمة ة  ةمعلومات، تق

دمات عدةء تااليف خفيض  هد زةئي ةتصاات مؤسسة وتعتر .ة  ةلصدةرة ميكز عخذت ةل ةمؤسسات من ة

اية ي إسهامها مد  نظية  .ةلوطي ةاقتصاد ت

ق ، ةلفصل  ي عيضه م ما و تدعياا قوم ةلسا يقي ةلفصل هذة خال من س  وةقع على عكثي التعي  ةلتط

زةئي ةتصاات سسةؤ منظام ةمعلومات ي  ارها من ةمؤسسات ةل ة اعت  تسعى إ تطوقي نظام كدرةسة والة 
 .ةمعلومات
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 التعرف ب مؤسسة اتصاات الجزائر المبحث اأول:

زةئي   و عهدةفها من خال ما قلي:مان ةلتعي  على مؤسسة ةتصاات ة

 المطلب اأول:تعريف مؤسسة اتصاات الجزائر

زةئي  شأة، تأسست موجب ةلقانون مؤسسة عاومية ةقتصمؤسسة ةتصاات ة ةمؤرخ 2000-03ادقة ودقثة ةل
شاطات 2000عوت 05ي  إصاح قطاع ةلرقد و ةموصات،  و ةلذي فيق ماما   ةل ةلرقد و  ةمتعلقة 

زةئي نظاما عساسيا مؤسسة عاومية ةقت صادقة نشاطات ةاتصاات، و قد فوض هذة ةلقانون مؤسسة ةتصاات ة
يعم زةئي" شيكة ذةت عسهم  ذ  دج 50000000000ال قدرمسااة " ةتصاات ة دعت رميا ي نشاطها م

فسها على نشطات مارس  ةمؤرخ،2003جانفي 01 فصلة  ي موةقع ها موةقع متعددة و وودةت عالية م
تلفة، تعال ق زةئي ةلعاصاة، ةلشلف،  :إقلياية و هي مدقيقات  13ت وصاقا جغيةفية  ليدة،ة  تيزي وزو،ةل

ةاقة،  ا ة ،  ،ع طي  .وةطغ، ةأشار، ورقلةتلاسان، سطيف، وهيةن،قس

 

 

 

  

زةئي)(:11الشكل رقم)  (DTTةمدقيقات ةاقلاية اتصاات ة

زةئي لاطمن إعدةد ةل المصدر: امدقيقة ةمعلوماتية اتصاات ة اليجوع إ مدقي ماتب ةلتسير ةلتجاري  مستغامة   
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ية:البطاقة                التق

زةئي اسةلدقار ة(5ةلطيق  ةلوطي رقم)ةمقي ةاجتااعي:- زةئي 16130، ةحادقة ة  1ة

 b 0018083 02رقم ةلسحل ةلتجاري رقم  -

 .00026299033049ائي ةلتعيقف ة -

 (00021616290656936: )ةإوصائيرقم ةلتعيقف  -

 ( 123()21)  82,3838رقم ةهاتف: -

  12321823839 ةلفاكس:  -

 -www . algerietelecom.dzةموقع ةانرنت:  -

ص  -  16293838021: لضييةةل

 ستراتيجية شركة اتصاات الجزائر:إ  -2
ي-ع  اة ةتصاات  متسلس على مستوى التق ش ولوجيا ل: ةانتشار   ة ودقثة  ميتازة  على عودةث ةلتا

(IP/MPLS- PWDM) ة كثرة جدة و هي مه شال خاص ليط جيدآم وط .و  ئيات   مض

دقدة . - اات ةموجودة وو قوات ةاتصاات ة رويل ةلش دء   ةل

ظعلى مستوى -ب  دمة ةلزائن مييالت ات ةلار  و :قس  وضعية ةأجهزة ةمالفة  سا اط )ةأوياء ة ةم
وةت ةاتصال تلف ق ارجية  عر  ية(، م وضع سياسة إعام وةتصال دةخلية و ة إعدةد عدوا و ةلقيام  ،ةلسا

ظيم ةلدةخلي. ية ةلفعالة، و ةلعال على قس  ةلت  ةلتسير ةلتجاري و ةلتق
قياة مضافة، إقامة شيكات إسرةتيجية على مستوى التجاري -ج  تجات جدقدة و خدمات  لية : إطاق م (

اات ةانرنت إعادة  XDSL ,VOIPو دولية( عدة قطاعات و خاصة ش ةلتوةزن وضع سياسة خاصة ها 
 ةأسعار.
زةئي و هي كالتاااستثمارات الرئيسية: -3  :عهم ةستثاارةت اتصاات ة

  دمات ذةت رط وةسع )سلسلة اة متعددة ة عدة IMMPLSةجاز ش اة مزدوجة  +ش
ة  ك ةإفيققي للتطوقي من طي  و قد مول هذة ةاجاز( إماليةخدمات+ميةق  .ةل

  مشيوع-Sea me 4-( وصل–FO- .)ا أورو زةئي   ة

(دون خيط ت   (.WLL /CDMA-EDVOمشيوع ةهاتف ةلثا

 اة زةئي لانرنتتوسيع ش  ةتصاات ة

 اة اعية.توسيع ش زةئي لأقاار ةلص  ةتصاات ة

                                                           
1
 - www.algerietelecom.dz,12/03/2015,13h30 



لث         ل ال (                 الف ا ري ات ل التج ا الجزائر)الوك ل ات راس ح  

 

58 

 

 قال اة ةهاتف ةل زةئي .تطوقي ش  ةتصاات ة

مشيوع (WIFI-WIMAX) . 

أرقام -4 زةئي   ةتصاات ة
ت  ةهاتف ةلثا

.4.067.943عخعجهزة ةمشرك   

ت-ب 48800  0عدد ةمشرك  ي ةهاتف ةلثا  

 % زةئيلغت كثافة  -ج ا ت  60ةهاتف ةلثا  

:اة ةلتجارقة دمات494 ،قسم جاري113، جارقةوكالة 146 ةلش  هاتف عاومي.4425 ،كشك متعدد ة
:اات ةلرةسل اة رةدقو ةليقفية - ش اة تشال عكثي من 103ش اة ش                  ناوية.1500ش
األيا ل961  - اعية - ةلضوئية. دقة م رطها  ية. 04و طة إقلياية . 47 :ةأقاار ةلص      طات وط

ظيمي   لمؤسسة اتصاات الجزائر المطلب الثاني:الهيكل الت

زةئي من ظياي مؤسسة ةتصاات ة وودة عاليات متوةجدة ي  مدقيقات إقلياية و مس   (13) قتاون ةهيال ةلت
ال ةلواقات و مؤسسة  عة للوودةت ةلعاليات  كامل واقات ةلوطن ووكاات جارقة موزعة على ةلدوةئي ةلتا

زةئي هي ي شال هيم مقسم إ عرعة هياكل:  ةتصاات ة

زةئي (1 ظياي مؤسسة ةتصاات ة  ةهيال ةلت

ظياي مدقيقات ةإقلياية ةموضح ي ةلشال  (2  (.11قم)ر ةهيال ةلت

ظياي للوودةت ةلعالياتية (3  ةهيال ةلت

ظياي للوكاات ةلتجارقة (4  ةهيال ةلت
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ظيمي(:12الشكل رقم)  لمؤسسة اتصاات الجزائر للمديرية العامة  الهيكل الت
 

 
 

ئق من  المصدر: ث ع إل  لرج لب ب  المؤسسمن إعداد الط

 

طوي قتها ةلوودةت ةلعالية لاتصاات ةلتالية ع   اوذج ت وهيةن ك ت ، عخذنا ةمدقيقة ةإقلياية  موش
عة للواقة و ةخرنا ةلوكالة ةلتجارقة لع   معساي ،  مستغام  ، و قت كل وودة توجد عدة وكاات تا

ا. واقة مستغام موقع تيص  تادةس 
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وهيةن (:(13ةلشال رقم  هوقة    ةمدقيقة ة

 

 

   

 

 

 

 

  

 المطلب الثالث: أهدف مؤسسة اتصاات الجزائر

ه  اوعة من ةأهدة  ما زةئي   :2موةجهة تغرةت ةل تعال فيها وتتاثل ي منوضعت ةتصاات ة

فاذ ضاان.1 اة إ ةل  ةهاتفية ةلش

دمة تقدم دمومة.2  ةهاتفية ة

اات ةلوصل.3 دمة ةتايةرقةس لضاان ةلعاومية الش  ةلشاملة ة

 معقولة أسعار تعيقفة قدقد.4
ية جارقة خدمة نوعية.5  .متايزة تق
توجات تيقية.6 دمات ةم زةئي ةتصاات لد  يةةمتوف وة  نطاق تأجر VSAT جوةب مع ةانرنتل)مث ة

 .(FTTX ، WLL ، WI-FI ، ةلتايقي

صول ةجل من ةلسعي.7  وةلتخلي فأكثي عكثي مو قتوةصل ةلذي ةاتصاات سوق من عكر وصص على ة

ية ةلتصيفات على ظاتيه ثقافة وتايقس ةلسل ية م  .ةلفعالية و ةميدودقة عساس على م

اات فعالة صيانة.8  .أدةئها ةمستاي ةلتحس  عجل من تزةوةلتجهي لش

                                                           

2 - http://www.algerietelecom.dz. 03-032016 .15 :01 

 

هران  ي  ب  DDIالمديري الج

شن ت عين تم  معسكر مستغ

ري  ل التج ك يكل التنظيمي ل  ACTELال

ئق ث ع إل  لرج لب ب  المصدر : من إعداد الط
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ة قس .9 ظاة، لتاوقل ةلوويد ةمورد تشال ةل ةمستحقات ةسرجاع نس يل ةم  ظي  وتوفر ةأجع وةلس

 .لأفيةد عفضل وعيش ةلعال
 الجزائر التجارية لاتصااتالوكالة المبحث الثاني: 

ر كوكالة مستغام عو غرها تعتر وكالة ع  تادلس موذج صغر     جم ةلا ا عن ةلوكاات ةلار ، فهي ليس 
ها خصوصا ةلقسم ةمالف  من ةلوكاات ،فحجم ا قعاس خدمات ةمؤسسة  أها تقدم خدمات جيدة لزائ

طوط ةانرنت و ماتب  طوط ةهاتف، و ةآخي مالف  سؤول ةمالزائن ةلذي قضم عامل ، وةود مالف 
ة،و كذة رئيس قسم لال ةأقسام مع  ةلقسم عن ذلك و عامل لال قسم من ةلقسم ةلتجاري و ةما و ةحاس

زةئي.  مدقي ةلوكالة ةلتجارقة اتصاات ة
ظيمي المطلب اأول     الوكالة التجارية لاتصاات: الهيكل الت

طيققة متااملة        سقةجد لال قسم من هذ ةأقسام مهاة موكلة له ققوم ها،  د و م ، مهاة كل قسم تست
دءة من ق ةهيال (: ةلتا مثل 13سم ةلزائن إ مدقي ةلوكالة، و ةلشال رقم)إ مهاة ةآخي و تاالها 
ظياي ةلوكالة ةلتجارقة لاتصاات  .ةلت
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ظيمي للوك(:41الشكل رقم)  لة التجارية:االهيكل الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زةئي مصدر:  مؤسسة ةتصاات ة

 مهام كل قسم في المؤسسة -

 امهاة أن عاقة ةلزون قسم الزبائن دع  اب، و  هو عول قسم ت دع من هذة ةل امؤسسة ت
دمات و  ال ماتب متعدد ة قتاون من مس مااتب: ماتب رئيس ةلقسم ماتب ةاستق

دوق.  ماتب عم  ةلص

 

يل المدير  سكرتيرة  مكت التح

لي س الم ر رئيس ال س التج ئن رئيس ال  رئيس قس الزب

ئن تسيير الدائنين ب الزب  ط

ل ب  مكت ااست

لي ارد الم  الم
 كش متعدد الخدم مكت متعدد الخدم

سيط ء  الت  اأخط

ب الكبرى مكت اانترن  الحس

ق ير أمين الصند لي المراقب  التط س م  مح
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 :مكتب ااستقبال -
سن مع ةلزائن و  يص على ةلتعامل ة الزائن ةل تاون هم مشاكل عو عي ةستفسارةت .  قهتم 

ر  طيققة ائقة و  اهم   مة .ةستق
تة عو ةلاسلاية ةلذي قاون  طوط ةهاتفية ةلثا صول على ة ال ةلزائن ةليةغ  ي ة استق كاا ققوم 

سخة من  صائح و ةإرشادةتمصحوب  تلف ةل طاقة ةهوقة و طلب خطي، تقدم  اولة شيح  ةل و 
دةمات ةمتوفية ي ةلوكالة، و كذة توجيههم إ ةمااتب ةأخي.  للزائن عن ة

 :مكتب متعدد الخدمات-
ات ةلزائن و تتاثل ي: فذ طل  هذة ةماتب ق

  ح ةلفاتورة للزائن  م

 .لغ ةلفاتورة عد دفع م ط ةهاتف ةمقطع مؤقتا   إعادة ة

 ظي ي ةلفاتورة ي وا وةن.إعادة ةل  لة وجود خطأ ي ةلثان عو ةلع

 قوقل خط ةهاتف إ ةلزون 

 .تلف ةأنوةع و ةأسعار ئة  طاقة ةلتع  يع 
ة ةهاتف و ةانرنتمكتب اانترنت - د ةنتهاء.: قهتم معا ئة ع عالية ةلتع  ، و ققوم 

ب عدم دفع مستحقات ةهاتف. س  قطع ةانرنت رغم عدم ةنتهاء ةلصاوية 
دوقأمين  - ل ما قفوق الص يث قستق زون قوميا و 100: قتم فيه دفع مستحقات ةهاتف و ةانرنت 

د إرسال  ةلفاتورة .  خاصة ع

 :القسم التجاري 

دمات و قتاون هذة ةلقسم     من مسة مااتب ماتب رئس ةلقسم و ماتب لأكشاك ةمتعددة  ة
ات ةلار  و ماتب ةلتطهر و كل ماتب له سا ه.من مهامه: ماتب ة  عال خاص 

طية. - ات ة قل ةلطل عة ةلت  متا
ت و ةلاسلاي و ةأكشاك ةمتعددة  - عدد ةمشرك  ي خطوط ةهاتف ةلثا إقامة جدةول إوصائية خاص 

دمات.  ة
يث مان عن  - دفع مستحقاهم   تصل  ةلفاتورة عليه.ققوم ماامة ةلزائن لتذكرهم 
ات - سا شيك و كذة  قهتم ماتب ة ر مثل  سونلغاز ويث قدفع  تعامل مع ةمؤسسات ةلا ةلار  

 .ةمصا ةلعاومية
يعات و  - جم ةم  .ةمؤسسة عراحو قتو قسم ةحاسب ميزةنية ةمؤسسة و هي تقدر 
تسير قاعدة ةمعطيات  - ة ةلعا GAYAو ققوم ماتب ةميةقب و ةلتطهر  ا ميةق ل قتاثل دور ةموظف ه

طعن طيق  نظام   اخاذ ةلقيةرةت. ةمعلومات ةميت
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 :القسم المالي 

الوكالة ةلتجارقة ويث عن هذة ةلقسم قاال عال ةماتب  ال شؤون ةمالية ةمتعلقة  قتافل 
تقسيط  ات إما  سا عة ةلفاتورة ةلغر مدفوعة ة هائي للخط، إعادة درةسة ةلتجاري، كاتا عو ةلقطع ةل

اشية  رةةلفاتو  الزون م طأ،ويث قتم إقصاها  خيل مدة ، وساب ةل تعود إ ةماتب ي والة ة
ة ةلوكالة خال ةلشهي  .و ةلس

 قسم المحاسبة: 

 .مداخيل الهاتف،مداخيل اانترنت: من بين المعلومات التي تقدمها هذ المصلحة

 المطلب الثاني: مهام و دور الوكالة

اشية للادقيقة ةإقلياية  مدقيقة ةلو إن زةئي موضوعة قت سلطة م  لاتصاات ويثودة ةلعالية اتصاات ة
الواقة، و جد عن مهامها متعددة و من   هذ عة ها   ةمهام جد: تسهي على إدةرة ةميةكز و ةمصا ةل هي تا

   .وقة  إعدةد ةميزةنية ةلشهيقة و ةلس
 يةمج ةاستغال و ةلص  يانة ةلسهي على ققيقهارسم 
  الواقة اصب ةلشغل    ةمسامة ي توفر م
  ية ح ةاشرةكات و تل  اجات ةموةط تيوةم
  عة ةلتحاات ة فاتورة ةهاتفية و متا  تسير و ميةق
  ح ةلفاتورة للزائن ي والة وةن ةلصحيح ققدمون له فاتورة م ضياعها عو عدم وصوله إ ةلع

ت عو ةانرنت تقدر ب عخي ، و ةمدة  قوما و كحد  15ةحددة لتسدقد ةلفاتورة ةهاتف ةلثا
لغ  قوم. و 20 عقصى د تسدقد ةم قطع ةهاتف و ةانرنت ي والة ةلتأخي و ع تقوم ةلوكالة 

إعادة تشغيل ةهاتف و ةانرنت.  ةمستح  تقوم ةلوكالة 

 طوط ة صول على ة ال ةلزائن ةليةغ  ي ة ت عو ا سلاية عو إدخال خط ةستق هاتفية ثا
 ةانرنت.

ظياية ةمعاول ها إ ققي  ةأهدة  ةلتالية: قا لأواام ةلقانونية و ةلت زةئي ط  و هد  ةتصاات ة

 . فيذ ةمخططات و ةلرةمج ةمقيرة إجاز ةأهدة  ةميسومة للهياكل  ت

  شال قستطيع كل شخص ةاستفادة ظيم ةاتصاات  دمة.ت  من هذ ة

 .الواقة طوط ةهاتفية للجااعات  ةحلية و ةهيئات ةلعاومية   تقدم ة
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 افسة. ةةحافظ يط دةئم ةلتطور خاضع لضغوطات ةم ية ي   على قدر عال من ةلافاءة ةلتق

تجات و  خدمات الوكالة التجارية المطلب الثالث:م

طي و ةلاسلاي  وعيها  ت  تجات ةل تقدمها ةلوكالة ةلتجارقة اتصاات هي: ةهاتف ةلثا من عهم ةم
WLL و خدمة ةانرنت ذو ةلتدف  ةلعاADSL ايع قة ةلدفع  اصة وخدمة ةلطاقة ةمس طوط ة ، خدمة ة

دمات  ة زقادة عن ةمزةقا ةجانية ةل قستفيد و ةمخادع ةهاتفي KNSعنوةعها )جوةب....(، ةأكشاك ةمتعددة ة
دةء، ةحاور ةلثاثية، ةلفاتورة ةمفصلة. ها كل زون عو مشرك، مثل ميزة ةل  م

زةئي تصااتة تقدمو    وعة خدمات ة ها وهامة مت  :م

 :الثابت الهاتف خدمات - أوا

زةئي ةتصاات لشيكة تاية خدمة هي دمة هذ ققدم ةلذي ةلوويد ةمتعامل واليا تعتر ةل ة  .ة

ظام هذة إطار ي اك ةل  :وهي IdoomFixe ل عيوض 3 ه

 .ددة غر صفة ةلواقة دةخل ةحلية ةماامات كل :شهيقا دج 250.00 عيض .1

ية ةحلية ةماامات كل :شهيقا دج 500.00 عيض .2  .دودة غر صفة وةلوط

ية ةحلية ةماامات كل :شهيقا دج 1000.00 عيض .3 ت للهاتف دد غر وصفة وةلوط  خصم مع ةلثا

ة %30 س  .ةحاول ةهاتف ةجا ي للااامات ال

ة عما س  :ةأسفل ي م  هو كاا ةحاول وةهاتف ةلدولية للااامات ال

ظام إضافية خدمات -  : IdoomFixe ل

 ةليقم عيض 

 ةانتظار ي ماامات 

 عد عن اضية 

 مؤقت قوقل 

 تيقيم دون ندةء 

 تصي تيقيم. 

  Idoom:عروض

ة شهية 12 ةلتزةم فرة تتضان س دد، ةلقدماء للزائن ال  تغير ةلزون قستطيع ةالتزةم فرة ي ويث وة

                                                                          .ةلتزةم إعادة دون ةأعلى إ ةلعيض

  .ةالتزةم إلغاء عو ةالتزةم اقةه ةنتظار ب ل عقل ةلعيض تغير قستطيع ا ةلزون

 :IdoomADSL اانترنت خدمة - ثانيا
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زةئي ةتصاات مؤسسة تعيض     :قلي كاا ةلعا ةلتدف  من تلفة عنوةع ةانرنت خدمة إطار ي ة

 :العاديين الزبائن.1

يينIdoom(: عر 01الجد رقم) ئن الع  الزب

 

 

 

 

سس ئق من ال ث در:   ال

يين: .2  الزبائن المه

ر/دج1000عريض إيدوم _   الش
( 6.8 ) %15_ تخفيض أسعار الموبايل إلى  دقيق   ل

سبة للمكالمات الدولية فالتخفيضات:  ،  %10_ أما بال جي ، ب ي ، السعو غر ، ال لفرنس
 ، تونس.تركي

 _20% . لي يط  ، ني س ين،  ، ال ني ، أل تحد را العربي ال فيض لإم  ت
,أ، كندا، سويسرا. 30%_  و. فيض ل  ت
لنس أم_  عض ب حد الد ل فيض أي من تستفد لم اآ ف   .ت

 4Gالرابع الجيل نظام - ثالثا :

اط  إ وموجهة ومتطورة جدقدة خدمة هي اة ها قتوفي ا ةل ةم  ةانرنت خدمة واليا وتوفي ةهاتفية، ةلش

اصة وةلتسعرة ةلعا التدف  ظام ذةه ة  :قلي كاا هي ةل
 
 
 
 
 
 
 

د السعر تدفقال   ال
ر 1600 ميغ1  في الش
ر  2100 ميغ 2  في الش
ر /  3200 ميغ 4  في الش
ر 5000 ميغ 8  في الش
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 يل الرابع:خدمة نظام الج(2الجدول رقم)

 
 
 
 
 

 
 وثائق من المؤسسةالمصدر:

 
 : واانترنت الهاتفية الفواتير دفع خدمة - رابعا

زةئي، يقد مؤسسة و ةلزون   ااتفاق مت جدقدة خدمة هي  دفع قصد رصيد من ااقتطاع تساح ويث ة

اء توفر مع ةلفوةتر قله ع  Espace client ةالاروي ةموقع استعاال ةمختلفة ةإدةرقة ةمصا إ ت

Algérie Télécom. 

 :وعلمية ثقافية - خامسا

 FIMAKTABATI:خدمة .1

دمة هذ اء تساح ة  ةلاتب اآا  ققدر معتر عدد مطالعة Fimaktabati Générale طاقة اقت
دمة وهذ وةميةجع لغ فقط الفينسية متوفية ة وقا / دج 2400.00 م  .س

 :كاديميأ. Fimaktabati ةخدم.2

ة عساسا وموجهة ةلصيغة نفس اوث  للطل امعي  وةل لغ فقط الفينسية متوفية ةأكادمي ، وكذة ة  .م

وقا دج 3000.00   .س

دمة نفس:NoonBook خدمة لغ ةلعيية اللغة ولان ة وقا دج 2400.00 وم  .س

ي  موقع فتح انم :اانترنت One Click  خدمة :سادسا وقا دج 5000.00 دفع مع للاه  .س
 
 
 
 
 
 

د السعر تدفقال   ال
ر 1000 ميغ1  في الش
ر  2500 ميغ3  في الش
ر /  3500 ميغ 5  في الش

ر 6500 ميغ 10  في الش
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                                                           اتصاات الجزائرية المعلومات في وكالة التجار استخدام نظام :لثالمبحث الثا
 م المعلومات المستخدم في الوكالةنواع نظ: أاأول المطلب

: قسم نظام ةمعلومات ةمستخدم دةخل ةلوكالة إ  ق
توي على نظام نظام المعلومات اإداري-1  : 

 يانات و ةمعلومات ةمتعلقة مستحقات ةمالية للاوظف  المرتباتنظام توي على كافة ةل : هو نظام 
يانات ةمالية )ةأجور، ةلتقاعد،  توي على كافة ةل زةئي كاا  ي ةلوودة ةلعالياتية اتصاات ة

). ة...............ة اضع للضيق  ةلعاوةت،ةأجي ة

 تسوقة وضعية ةموظف  )ةلرقيات، ةلتقاعد،(عن الموظفين بياناتنظام المعلومات ظام  :قهتم هذة ةل
ال ةلرقيات  يعة ة ط يانات ةموجودة ي ةلوثائ  ةحفوظة ي ةأرشيف و ةل خص  طيق  إدخال كافة ةل

اسوب و ةستخدةم إ جانب ذلك عددة من ةلسجات ةليدوقة.  و غرها إ ة

اليصد و ةلتوثي  و وفظ الينظام المعلومات الم -2 اافة ةإجيةءةت ةمتعلقة  :هو نظام ةلذي ققوم  
إدةرة ةميزةنية ةلعامة .  ةلوثائ  ةمتعلقة 

تسجيل كافة ةلعاليات ةمالية دةخل ةلوودة ةلعالياتية و نظام المعلومات المحاسبي -3 تص  : هو نظام 
تائج و ةلعال على و فظ كافة ةلوثائ  ةمؤقدة لعاليات قصيل توثيقها و تلخيصها و ةستخيةج ةل

 إرةدةت ةلوودة ةلعالياتية.

ات ةلوودة نظام المعلومات المشتريات و المخزون -4 قيد و تسجيل كافة متطل : هو نظام ققوم 
ةلعاليات من مستلزمات سلعية و قطع ةلغيار و قدقد مستو  ةمخزون. و من مهامها ةلشيةء و 

 وفظ و عرشيفه كافة ةمستلزمات. ةستام و ةلفحص و ةلصي  مع

ظم للاعلومات و نظام المعلومات التسويقي:  -5 ارة هيال متاامل من ةإجيةءةت  ةمصااة لتدف  م ع
دمات ةل قيقدها و عقضا  ه ةلزون إ ة توج ال،  دمات ةل قتم عيضها ي ماتب ةاستق ة

دمات ةمتوفية. تلف ة  عيض 

صي قؤدي الموارد البشرية: نظام المعلومات6 - شيي ةلع  شال عليه تعتاد اهأ ةمؤسسة دةخل هاما دورة ةل

ر وةفز من اوعة توفر تقوم هاع جد ويث .جاوها إ قؤدي ما وهذة عهدةفها ققي  ي ك   ل:مث ة

يانات ةمعلومات من اوعة إ قؤدي ما وهذة ذلك، غر إ.....ةلعاوةت، ةماافآت، اصة وةل  ة

شيقة ةموةرد ةمعلومات نظام على ةعتادت لذلك ةأفيةد ؤاءه  .اه ةمتعلقة ةلقيةرةت وةخاذ عليها للحصول ةل

ظام هذة ققوم يانات ةمعلومات تلف اع ةل  . اموظف ةمتعلقة وةل
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 واقع نظام المعلومات في وكالة اتصاات الجزائر :الثاني المطلب

                                                   

ال ةإعام ةآ        ولوجي ي  كانت ةلوكالة تعال على نظام معلومات قدوي إا عنه مع تقدم و تطور ةلتا
اة  ادل ةمعلومات    GAIAظهيت ش دعتلتسهيل ةلت ة  ةمصا  اة س ، ويث 2004ةلعال هذ ةلش

 تعد وسيلة لليط   ةلعال  دةخل ةلوكالة مع ميع عقطار ةلوطن.
يجات،و لتوضيح كيفية  قية ةأنظاة ةمعلوماتية،ويث قشال على مدخات ، عالية ةلتحوقل، ظام ك قعال ةل

درةسة طلب زون للهاتف: ا  ظام قا  عال هذة ةل
عض ةلوثاأ_ المدخات طاقة:  ةلوطي، وصل ةلاهياء. ئ  )طلب خطي، نسخة من 

اسب ي نظام  ةلتحوقلية: ب_ العملية كاا قول هذ ةمعلومات إ    GAIAقوقل هذ ةمعلومات على ة
ه ةلزون. ي عو ةلشارع ةلذي ققوم  درةسة ة يات ةل تقوم   مصلحة ةلتق

ول قستلم ةلزون ةلفاتورة فيها رقم ةهاتف و  إما: قاون فيها خيار ج_ المخرجات ول ي والة ةلق ةليفض عو ةلق
ه إما ي ةلرقد عو دةخل ةلوكالة ةلتجارقة.  قدفع ةأجي ةمطلوب م

عة ةمستاية ملف ةلزون على د_ الرقابة ة عن طيق  ةمتا  .GAIA:تاون ةميةق
اب هذة الة ةليفض قدرس و:ي و_ التغذية العكسية  .ةليفضعس

افسة  و اتخاذ القرارات المطلب الثالث:الم
 :في المؤسسة القرارات اتخاذ أوا_
استخدةم ةعتيادي شال قتم  :ةمؤسسة دةخل ةمعلومات تدف   عو ي ةاتصال ي سوةء ةلتقليدقة ةلوسائل و

 ااتصال إما قاون ةمؤسسة دةخل ةلعامل    ةمعلومات ةنتقال عن إذ آخي، إ قسم من ةمعلومات ةنتقال

يا عو ةهاتف طيق  عن عو آخي وعامل عامل   شفهيا    ةلشخصي ةانتقال عو ةلفاكس استخدةم كتا

 .العال ةمتعلقة وةملفات ةلوثائ  تلف ونقل آخي إ قسم من ةموظف 
 عض وي عن طيق ةهاتف عو ةلفاكسقتم إما ا )ةمدقيقة( و ةإدةرة ةلعلي ةمؤسسة   ةمعلومات ةنتقال عما

اات  من (ميسل) شخص إرسال طيق  عن تاون عخي  وعويانا نرنت،ةا طيق  عن قاون وةلسيقعة ةلطارئة ة

 .ةلعليا ةإدةرة عو ةمؤسسة
ر على فاعلية ةمعلومة و مد  صحتها و  ويث عن سامة ةلقيةرةت ةإدةرقة و رشدها قعتاد على درجة ك

ةخاذ ةلقيةر تعتاد على ةلعثور على ةمشالة و قدقدها ا قاون إا تتاان ةمؤسسة من ققي  عهدةفها. وعالية 
 عن طيق  ةاتصال ةهاد .

افسة  :ثانيا_ الم
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غ افس ها  ت فا قوجد م ال خدمة ةهاتف ةلثا عض تعد ةمؤسسة ةمتعامل ةلوويد ي  اوات  ظي عن  ض ةل
ال  حصي ي  افسة ت ل ةم ت  الفشل كاشيوع ةمغيب ةلشقي  للهاتف ةلثا اءت  زةئي ةل  ةمستثايقن ي ة

قال مع  زةئي.قدو واليار جاة )عو ةهاتف ةل عة لاتصاات ة يليس ةلتا ل مو  (و جيزي ي ةمقا
 الخاتمة
زةئي ةتصاات مؤسسة زةئي، ةاتصاات سوق ي رةئدة مؤسسة هي ة  عفضل تقدم على تعال ويث ة

دمات  ورفع سوقية وصة لتحقي  ةلزائن من مان عدد عكر وجلب وثقتهم رضاهم كسب عجل من للزائن ة

فاظ و ععااها عرقام ولوجية .ةلسوق ي ماانتها على ة يات ةلتا ي  عودث ةلتق و ويث تسعى جهدتا  إ تط
 .ام ةمعلوماتظذلك من خال ن
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 خاتمة      
ا       ولوجيا بات من الواضح أن امؤسسات ااقتصادية ي الوقت ا ديثة تعتمد بشكل كبر على التك ا

ة  لاتصال ي ميع أنشطتها،  .امعلومات والبيانات و من بن هذ التطورات هو استخدام طرق علمية ي معا
ها،  ظمات  تواجه مشكلة قلة امعلومة أصبحت تواجه حشدا م غر أن ذلك صعب من مهمتها، بعدما كانت ام

ظم ظيم هذ امعلومات لتتاءم مع متطلبات ام صن ي امتخصات، استعانت هذ اأخرة مساعدة من أجل ت
 .جال نظام امعلومات

زائر يتمثل ي مدى قدرها على ااستغال اأمثل  قيقي مؤسسة اتصاات ا امعلومات و نظم إن الرهان ا
افسة السائدة ي قطاع ااتصاات  تسخرها لصاح وظائف امؤسسة، و بالتا أصبح ازما عليها ي إطار ام

 هذا امورد و اأمية الكرى بتفعيله و عمل به ي ظل التغرات السائدة.العمل على إعطاء اأولوية 
تائج الي تساعدنا ي اإجابة على الفرضيات امقرحة ي بداية الدراسة ا إ بعض ال و الي من خاها  وقد توصل

روج با زائر و ذلك منأمل ن قراحاتمكن ا خال استغال أفضل  أن تأخذها الوكالة التجارية اتصاات ا
قيق إسراتيجياها.  أنظم امعلومات ي تسير امؤسسة و 

 :اختبار الفرضيات

ظام امعلومات عدة مفاهيم  .1  .و له أمية بالغة ي توجيه إسراتيجية امؤسسةل

زائر و بالضبط ي الوكالة التجارية يعن تادلس تبن أن  ا هذا اموضوع ي مؤسسة اتصاات ا من خال دراست
ظيم  سيق و ت  هدا  امؤسسة.و التكامل أنظم امعلومات تلعب دور هام ي الت

ية، حيث تشكل خيارا  .2 اسراتيجيا تعتر  أنظمة امعلومات كأداة دعم القرارات و العمليات الروتي
افسية. ظمة، و يظهر ذلك من خال صياغة  اإسراتيجية الت  للم

ا أن أنظمة امعلوماتية تدعم القرارات اإدارية و الي تعتمد بدرجة كبرة على  ناحظ من خال دراست
لق قيمة للمؤسسة .  فاعلية امعلومة ، حيث 

اذ القرارات و خلق ميزة  وجود نظام لتوفر امعلومات بصفة مستمرة  ي مؤسسة .3 ما يساعدها ي ا
افسية  .ت

قيق أهدا   إن امؤسسة حاجة إ  تدفق  مستمر امعلومات لتكون قراراها فعالة وما يسهل عملية تسرها و 
 امؤسسة.
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 التوصيات:

 من بين التوصيات التي يمكن تقديمها ما يلي:

ة ميدان ي امعلومات أنظمة تطوير -1 يات أحدث باستخدام البيانات امعا ولوجية التق و متابعة هذ  التك
 .التطورات باستمرار

 عن ها العمال يد خال من ذلك لوكالة التجارية اتصااتا ي امعلومات نظام استخدام دائرة توسيع -2

هم طريق هم و تكوي  .استعماها من مكي
ظام امعلومات ااسراتيجي جديدة لوظائف امؤسسةتبي  -3 ارجيةبيئة ال مع التفاعل لزيادة ل الي تساعد  ا

ب  التهديدات امرتقبة علىامؤسسة   .ليل ااسراتيجي ها و استغال الفرص  و
يد و امعلوماتية لأنظمة الازمة الرقابة وجوب  -4 ة عمليات دثه ما نتيجة لذلك التج  خسائر من القرص

 امؤسسة. أنظمة على

 امعلومات ي امؤسسة. امتسخر موارد امؤسسة لتكوين إطاراها و عماها أدراك أمية نظ -5

 أفاق البحث : 
ها على سبيل  و ي ختام هذا البحث نقرح بعض امواضيع الي قد نستدعي فتح أفاق علمية جديدة نذكر م

 :امثال ما يلي
ظام  .1 طة اإسراتيجية ل  امعلومات.ا

اذ القرارات ي امؤسسة ااقتصادية. .2  دور نظام امعلومات ي ا
 .نظام امعلومات ااسراتيجي و فعالية اإدارة اإسراتيجية ي خلق رأس امال الفكري .3
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 ملخص الدراسة

 

لعربي خص ب  م

ا أصبح  ف المج ل الي في ك ده الع رع الذ يش ر في ظل التقد المتس م الد مع ل
لتغيير  عماء في بيئ تتميز ب فس التي تبحث عن خدم جيدة ل الكبير داخل المنظم  المتن

م  صره مم يستدعي ع المؤسس استخدا نظ يجمع كل المع  المستمر لعن
لشكل الكبير  ذ القرارا  هذا يعتمد ب س اتخ ق المن ن  ال ظي في المك ن  ت البي

صرة  ساح إستراتيجي  رد في المؤسس المع م الذ أصبح أه م ع نظ المع
. ص ب فسي  بتقدي ميزا خ  يسمح ل بت ع من

، اتخ م : نظ المع حي ت م الم م الك ، نظ المع فسي ، ميزة التن ذ القرارا
 اإستراتيجي.
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