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شكر و عرفـان

نشكر هللا غز وجل على توفيقه و تيسيره النجاز هذا العمل المتواضع و عمال بقوله :
."شكرتم ألزيدنكم  إن"و  

إلىشخصين في هذه الدنيا بعد هللا و رسوله  أحبإلىنتقدم بالشكر الجزيل  
الوالدين الكريمين على مساندتهما طوال المشوار الدراسي .

"لعجال محمد لمين"الموقر  الّدكتورأستاذيإلىبالشكر الخاص جدا  أتقدمكما  
معي طوال  ه  مساعدات و على صبر ،،  توجيه ، نصائح  إرشادعلى كل ما قدمه  لي من  

لذين قـاموا بإرشادي.و كل األساتذة افترة انجازي لهذا البحث المتواضع  

.األوفياءاألصدقـاءكل  إلىبالشكر  أتقدمو كذلك  

الباحثة: سالوي أسماء



إهداء  

الوالدين الكريمين حفظهما هللا، سائال المولى عز وجل لهما المزيد من كل خير وفضل، إلى
"رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

وإلى كل األهل واألصحابكل اإلخوة واألخواتإلى  و  

الباحثة : سالوي أسماء
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ذا،ا ملحوظاتكنولوجاتطور ، العصرةالمنظمات أغلب لقد شهدت  وتوسعهاهاحجمبرو

ةتعددمرحلةإلىوانتقالهامتعددةمناطإلىالجغرافي ـةالجنس ةوظهـوروالعالم م الشـمول مفـاه
بینالواحدة أوالمنظمةأفرادبینسواءفشیئا،شیئاالعالقاتتعقدمنذلكصاحبوماوالعولمة،
فـيالقـراراتاتخـاذمهمـةمـنجعلـتالمتعـددة و المتنوعـةعوامـلالهـذهـل وغیرهـا،المنظمـة

ة،الحدیثـةالمنظمـات  ةالعمـلعـبءمـنوزادتأكثـر صـعو فالتقـدم،تتحملهـاالتـيوالمسـؤول
ل جـأمـن المنافسـةحـدةمـنوزاداالقتصـادالمحـفـيمـن التسـارعنوعـاخلـالتكنولـوجي
ح،االستمرار ةتسيالوقتعاملوأص والعصـبيالـذهنيالضغمننوعاخلمماالغةأهم

ةوضـغ قـدرالقـرارمتخـذعلـىالمسـؤول ـةوتیـرة التطـوراتتسـارعتمـاو مجـالفـيالتكنولوج
تزایـدونقـل المعلومـات،االتصـالوأسـالیبوسـائلفـيتطـورصـاحبهامـاقـدراإلنتـاج حـدةو

حتالمنافسة نوفعالـةسـرعةقـراراتاتخـاذعلـىمجبـرةالمنظمـاتأصـ االسـتمرارمـنحتـى تـتم
ة،میزتهـاعلـىوالمحافظـةالتنافسفي قـةحدیثـة،معلومـاتتـوفیریتطلـبممـاالسـوق ةدق ومناسـ
ةمنتزد التاليالقراراتفعال ـةمنو ـدالمنظمـة؛أداءفعال الضـرورةالمعلومـاتاإلداراتفتزو

ة ةالكم ة،و المالئمة الكاف ةوالنوع ةاتصـالقنـواتو توفیرالمناسبالوقتفيالمناس مناسـ
اتأولىمنهوتكلفةأقلاستخدامها و  .الیومالقرارمتخذأولو

انـاتمـنالهائـلالكـممواجهـةأنمـا مـنجعـلالمؤسسـةفـيالمتداولـةوالمعلومـاتالب
طرةتكفلمعلوماتأنظمةاعتمادالضرور فلماونشرا،معالجةتخزنا،هذا الحجمعلىالس

ـعتـوافر انـاتجم ـة، ولمختلـفاألنظمـةلمختلـفوالمعلومـاتالب اتالفرع حتـىاإلدارـةالمسـتو
ع ـةمـنوتزـدأدائهـاتحسـینتسـتط انـاتوتتنـوع.قراراتهـافعال نـوعحسـبوالمعلومـاتهـذه الب

طـةوالظـروفوحجمـهالنشـا حفیهـا،عمـلالتـيوالبیئـةـه،المح أنالمطلـوبمـنحیـث أصـ
عة القرار.المتعلقةالحقائمنالمالئمالقدرالمدیرلدیتوافر طب

ــة نفســها  قطعتــهمجبــو فــي هــذا الصــدد تجــد المؤسســة الجزائر رة علــى مســایرة التطــور الــذ
انتهـــااالســـتمرار أرادتهـــي إنالمنظمـــات المتطـــورة و المتمیـــزة فـــي الســـوق و المحافظـــة علـــى م

ة  ـةالمنظمـةإلـىنضـمامواإلاالقتصـادنفتاح، خاصة مع تبني الجزائر اإلالسوق للتجـارة،العالم
رعلىتعملوأن انیزماتوتحسینتطو ـاتأحـدثواعتمادوالتسییر،ملالعوأسالیبم تكنولوج

لواستغاللهاالمعلوماتومعالجةاالتصاالت ةفاءةزادةفيجیدش تتخـذالتـيالقـراراتوفعال
ل ومصالحهااتهإدارامستوعلى شـ ة علـى المنظمـة فـي تنفیـذ القـرارات  ة عال مردود عود  مما 

أمثل و فعال.
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ـة اتخـاذ القـرارات ، قمنـا  ـة نظـم المعلومـات فـي تفعیـل عمل ره حـول أهم ذ ل ما سب و من 
مــي للمنظمــات  مــن دورهــا الفعــال ضــمن الواقــع التنظ الضــوء علــى هــذه المســألة و التحقــ بتســل

ــة و المتمثلــة فــي دراســة ح ــان ذلــك مــن خــالل دراســة میدان ــة، و  ــة الجزائر ــة التجــارة لوال الــة مدیر
ه نظام المعلومات اإلدارة في یلع رة و محاولتنا إبراز ذلك الدور الفعال الذ ـةالرفـع مـن س فعال

داخل المدیرة. ة اتخاذ القرار اإلدار عمل
:ة الموضوع أهم

ة هذه الدراسة من : ع أهم تن
:ة ة العلم األهم

ة- حتأنهاإذ ،التي اكتسبتها المعلومات في هذا العصر األهم مثل عنصرا هاما و موردا  تأص
ه المنظمات في اتخاذ قراراتها  ا تعتمد عل ة سرعة التغیر.،استراتیج و للتأقلم مع الظروف البیئ

ة) - ة اتخاذ القرارات في القطاع الخاص (المؤسسات االقتصاد ة عمل ارها جوهر ،الیومأهم اعت
ة  الفعال.و محورها األساسي و ،اإلدارةالعمل

ا و نظم المعلومات - ل من تكنولوج ة استخدام  ة القرارات اإلدارةأهم اإلدارة.لزادة فعال
ة االتصال - ة عمل ات ، أهم حة بین مختلف المستو انات و المعلومات الصح الب اإلدارةبتدف
ح ،المؤسسة (المدیرة) مختلف أقسام و مصالح و مساهمة االتصاالت الفعالـة فـي توضـ و مد

القرارات  ة القرارات التي یتخذونها .،الصورة لمتخذ التالي زادة جودة و فعال و 
ة ة:األهم العمل

ــــة للموضــــوع فــــي اإلطــــالع العم- ــــة العمل لــــي علــــى واقــــع المؤسســــات و المنظمــــاتتكمــــن األهم
رة –الجزائرة من خالل دراسة الحالة "لمدیرة التجارة  " وواقـع نظـام المعلومـات الحـالي فـي -سـ

القرار.على اتخاذتأثیره المدیرة و مد
:أهداف الموضوع

ة اتخاذ القرارات و متطل- اتها من المعلومات و مختلف أنواعالتعرف على أنواع و مراحل عمل
نظم المعلومات اإلدارة.

قوم علیها مفهوم نظام المعلومات اإلدارة.ا- لتعرف على األسس النظرة التي 
المدیرة.- استخدام نظم المعلومات اإلدارة في صنع القرارات اإلدارة  معرفة مد
حة.- المعلومات الصح ة دعم القرارات  ف
ات التـــي قـــد تســـاهم فـــي تحســـین - عـــض االقتراحـــات و التوصـــ م  اســـتخدام نظـــم المعلومـــات تقـــد

في صنع القرارات اإلدارة في المدیرة.اإلدارة
ة القرارات في المدیرة.- فعال تحدید مد
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اتخاذ القرار بها.- م نظام المعلومات الحالي في المدیرة و عالقتها  تقی
:ار الموضوع اب اخت أس

ار الموضوع إلى مایلي: اب اخت تعود أس
 اب ة :األس الموضوع

ــــة (أجهـــــزة اإلعــــالم اآللـــــي و - ـــــة عنــــد العدیـــــد مــــن المؤسســـــات الوطن وجــــود تجهیــــزات معلومات
قــة و  ــة, و عــدم اســتغاللها فــي أنظمــة معلومــات دق اف االتصــال), لكــن عــدم اســتعمالها بنجاعــة 

ــ ةأأهــداف المؤسســات, شــاملة التــي تســتخدم لتحقی ــة المناســ ــات الماد ان مــع أنهــا تــوفر اإلم
ة  ـــة المناســـ الدقـــة و الوقـــت و الكم ـــدة تـــوفر المعلومـــات  ـــة جی ـــة إدار م معلومات ـــار لتصـــام االفتق

إلغراض التسییر و اتخاذ القرار.
ة و عــدم - ــالجمود, و الصــال ــة تتصــف  م اكــل تنظ ــة علــى ه ــة المؤسســات الوطن أغلب تحتــو

ــة تطــورات ظهــر امواك و االجتمــاعي, ممــا  االقتصــاد لحاجــة لنظــام معلومــات یجعلهــا المحــ
الجهد.أكثر مرونة و مسایرة للتطورات األخیرة لرح الوقت و 

ن) لتحفیـــز - ـــة (التـــدرب و التكـــو اســـات التوع ـــة علـــى س ـــة المؤسســـات الوطن عـــدم تـــوفر أغلب
اســتعماله و  قومــون بتفــاد یجعــل اغلــب المــوظفین  اســتخدام الحاســوب , األمــر الــذ المــوظفین 

ة علـى انـه جـاء لمسـاعدتهم فـي التسـییر و ینظرون  س نظـرة موضـوع ـة و لـ ه نظرة غیر منطق إل
اتخاذ القرارات .

ح انحرافاتهـا و - م أنشـطتها و تصـح ة لتقیـ ة على األسالیب الكم ة المؤسسات الوطن افتقار أغلب
ة قراراتها. زادة جودة و فعال

 :ة اب الذات األس
ة - یز أغلب حوث في مجال نظرا لتر ة للمؤسسات و ندرة ال احثین على دراسة الوظائف التقلید ال

محاولة للمساهمة في هذا الجانـب لمـا لـه  ا المعلومات و االتصاالت, قمت بهذه الدراسة  تكنولوج
ـــة  ـــة لمواك ـــن تجـــاوزه أو التغاضـــي عنـــه فـــي إطـــار تأهیـــل المؤسســـة الجزائر م مـــن دور فعـــال ال 

بها.التطورات التي تمر 
ــة فــي مؤسســاتهم, و - محاولــة لفــت نظــر المســیرن الجزائــرین لفوائــد وجــود نظــام معلومــات إدار

ة الكلــي علــى التخمــین و الصــدفة فــي اتخــاذ قــراراتهم خاصــة منهــا الحاســمة و  عــدم االعتمــاد الشــ
ة, ـات الحدیثـة خاصـة اإلعـالم اآللـي  فـي مجـال التسـییاإلستراتیج ر و وحـثهم علـى اسـتخدام التقن

اتخاذ القرارات.
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ة ال :اإلش
الغة التي تكتسیها أنظمة المعلومات اإلدارة داخل اإلدارة و دورها  ة ال النظر إلى األهم

ه نطرح التساؤل التالي: تفعیل الكبیر في  ة اتخاذ القرارات اإلدارة، و عل عمل
ـــة اتخـــ ـــة فـــي تفعیـــل عمل ة فـــياذ یـــف تســـاهم أنظمـــة المعلومـــات اإلدار القـــرارات اإلدارـــة الصـــائ

رة؟ س مدیرة التجارة 
ة ، والتي تتمثل في: ال نقوم بتجزئته إلى أسئلة فرع ة على هذا اإلش ولإلجا

ماذا نقصد بنظم المعلومات اإلدارة؟
ة اتخاذ القرارات اإلدارة؟ ماهي عمل
 فعّ أإلى القرارات اإلدارة؟اإلدارة,ل نظام المعلومات مد
 :ات الفرض
ساهم في تفعیل اتخاذ القرارات ا المتطورة للمعلومات  اإلدارة.استخدام التكنولوج
و التطبی ة اتخاذ القرارات اإلدارة.الكفء لنظامالتنسی المعلومات اإلدارة یزد من فعال
:قة الدراسات السا
:ة العر الدراسات 

ـةفـيوأثرهـااإلدارـةالمعلومـاتنظـم(،2009،محمـد عبـد الرحمـان ألنظـار-1 القـراراتفاعل
ةالتجارةالمصارففي حـثإلىالدراسةهدفتوقد،)األردن فـيوأثرهـاالمعلومـاتنظـمفـيال

ة ةالتجارةالمصارففيالقراراتاتخاذفاعل نظـمفـاءةمـدإلـىالتوصـلخاللهاومناألردن
ـةالتجارـةالمصـارففـيالمعلومـات إلـىالوصـولفـيالـنظمهـذهمسـاهمةمـدإلـىثـماألردن

المعلومـاتنظـمفـيالضـعفنواحيعنالكشفإلىالدراسةهذههدفتحیثرشًداأكثرقرارات
ـةالتجارـةالمصـارففـيالمسـتخدمة رم ثـومـنمعالجتهـا،وسـبلاألردن وزـادةالـنظمهـذهتطـو

.فاعلیتها
اتالمؤسسياألداءفياإلدارةالمعلوماتنظام(أثر،2009،رفعت عودة هللا الشناق -2 لشر

ـة)العامـةالمسـاهمة ةوخمسـینثالثًـاالدراسـةعینـةشـملت،األردن وثـالثمئـةأصـلمـنشـر
ات نظـمتـوافرمـدعـنالكشـفإلـىهـذه الدراسـةهدفتوقدالماليعمانسوق فيمدرجةشر

اتلداإلدارةالمعلومات ة،العامةالمساهمةالشر ذلكمنها،االستفادةودرجةاألردن درجةو
ات.لهذهالمؤسسياألداءفيتأثیرها الشر

ا-3 اإلدارة) , تهدف هذه الدراسة حسـب القراراتواتخاذالمعلومات(نظم،2009،أیوبناد
ه احثة ما تفضلت  لزادمنظماتنـافـيالحاسـوباستخدامأنال األخیـرةالسـنواتفـيبیـرشـ

قـاتمـنجـًداالقلیـلأنإال لتـؤثرانـتاسـتخدامهاتـمالتـيالتطب اتخـاذطرقـةفـيمهـمشـ



مقدمة
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وٕانالقراراتخاذعلىتشجعالتياالقتراحاتوضعمنبدالانلذلكونتیجةاإلدارة،القرارات
ـع ـنظًمـاتمتلـكالمؤسسـاتجم لكـنالالزمـة،المعلومـاتالتـزودعلـىخاللهـامـنتعمـلةیدو

اتـهالحاسـوباسـتخدام ـةتتمتـعالتـيالمعلومـاتنظـمظهـورعلـىشـجعقـدالمتقدمـةوتقن ان بإم
ـةصـورةینفـذممـاأكبـرتفوق  لمـایدو حتالمؤسسـةحجـماتسـعو ومتزایـدةصـورةمعقـدةأصـ

لالمعلوماتهذهتوفیرضرورةعلىاإلدارةطلبزدادإ إلـىیـدعووهذاوأشملوأفضلأكبرش
ـاتدمـجضـرورة مواإلحصـائییناإلدارةجهـودمـعالمطـورةالحاسـوبتقن المعلومـاتنظـملتصـم

لتستجیبالتي ةأفضلش .المتكاملةللمعلوماتوحاجتهااإلدارةلرغ
:ة األجنب الدراسات 

اترا بونمـاك-1 و نظـم اإلدارـة(اثـر نظـم المعلومـات ،) supattra boonmak)2007سـو
فاءة العمل  اس اثر نظم المعلومات اإلدارة ،)اإلدارالمعلومات على  قد أعدت هذه الدراسة لق

ة األعمال فیها. و قد توصلت  ة , و على إستراتیج فاءة إدارة الشر ا المعلومات على  و تكنولوج
ا الم ـة مـنعلومات تزـدالدراسة إلى عدة نتائج أهمها  أن نظم المعلومات اإلدارة و تكنولوج فعال

فــــاءة أدائهــــا و تحســــن العمــــل االســــتراتیجي فیهــــا ــــان االعتمــــاد علــــى ،المنظمــــة و  لمــــا  و انــــه 
ا المعلومات  لما زادت الحاجة إلى تكنولوج لما زاد االعتماد على نظام ،المعلومات أكثر  و انه 

فــاءة المناإلدارــةالمعلومــات  لمــا زادت  ــا المعلومــات  لمــا ،ظمــة و زادت فعالیتهــا و تكنولوج و 
فاءة األداء و فعالیته.ثقافة العاملین تحسنت  في المؤسسة نحو 
:ة ة المنهج المقار

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على:
 الحاضـــرة ص الحقـــائ قـــوم علـــى جمـــع و تلخـــ مجموعـــة مـــن المـــنهج الوصـــفي: ألنـــه  طـــة  المرت

نـــوع مـــن  اء أو أ عمـــل علـــى اســـتخالص الـــدالالت و الظـــروف أو عـــدد مـــن األشـــ الظـــواهر، و 
ـن الحصـول علیهـا م انات و المعلومات التـي  علیها الب ، و هـذا مـا المعاني المختلفة التي تنطو

عضها، و اكتشاف العالقـة بـین المتغیـرات  الظواهر ب ، و إعطـاء التفسـیر المالئـم لـذلك سهل ر
مسـتقبل الظــواهر و األحــدا ــة التنبــؤ  ان التـي یدرســها و هــو یناسـب تمامــا هــذه الدراســة و ث مـع إم

یخدم الوصول ألهدافها.
 ،عاب العالقات التي تكون بین متغیـرن محـل الدراسـة عتمد اقتراب الدور على است اقتراب الدور: 

ة التفاعل بینهما. عمل ضا  و یهتم أ
انــات حــول الحالــة ال ــات و الب ظهــر مــنهج دراســة حالــة: و یهــدف إلــى جمــع المعط مدروســة، و 

ــن مــن المعلومــات حــول  حــث مــن خــالل محاولــة جمــع اكبــر قــدر مم توظیــف هــذا المــنهج فــي ال
رة محل الدراسة. س ة  مدیرة التجارة لوال



مقدمة

ح

 احـث و قي اعتمدنا على أداة المقابلة، فالمقابلة تعتبر محادثة موجهـة تـتم بـین ال أما الجانب التطب
حثـه شخص ما أو أشخاص آخرن بهدف الحص اشـرة  احـث ضـرورة لم انـات یراهـا ال ول علـى ب
ما  ادل اللفظي،  ـار المقابلة أنمعتمدا في ذلك على الت احث في اكتشاف ما یدور من أف تفید ال

الشخص أو األشخاص التي تتم مع عـة و ألجـل خاصة  ـة المت داف األهـبلـوغ هـم، حسـب المنهج
ة للدراسة.   النظرة و العمل

 م الدراسة:تقس
م  الدراسة إلى فصلین و ذلك على النحو التالي:فقد تم تقس

مي احـث، للدراسة،الفصل األول: یهدف هذا الفصل إلى تحدید اإلطار ألمفاه یتكون من ثالثة م
حــث األول  ــة نظــام المعلومــات الم حــث الثــاني أمــااإلدارــة،عنــوان ماه ــة الم ــة عمل عنــوان ماه
ــة اتخــاذ القــرارات  ــة علــى فعال عنــوان تــأثیر نظــام المعلومــات اإلدار حــث الثالــث  ــة، أمــا الم اإلدار

اتخاذ القرارات اإلدارة.
ة للفصل الثاني فقد خصص أما ه دراسة حالة مدیرـة النس قي للدراسة، فقد تمت ف لإلطار التطب

رة  س ة  مه التجارة لوال حث إلى، تم تقس احث، الم ان لمحة عامة عن مدیرة عنو األولثالثة م
رة–التجارة  عنوان نظام المعلومات أما-س حث الثاني  رة–مدیرة التجارة اإلدارةالم ، -س

عنــوان دراســة أمــا حــث الثالــث فهــو  ة للم ــهالنســ م ــةلــدور نظــم المعلومــات تقی فــي اتخــاذ اإلدار
مدیرة التجارةاإلدارةالقرارات  رة-الفعالة  .-س

ات التي واجهت الدراسة: الصعو
ام بدراسة الحالة في المدیرة-  عض العراقیل أثناء الق .مواجهة 
ات األخر-  ة جلب المراجع من الكل .صعو



مي للدراسة     اإلطار ألمفاه

األوللــفصال
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:تمهید

ارها ن اعت بیرا من أهمیتها  ة هامة تكتسب نظم المعلومات اإلدارة جزءا  ف ة وظ اح
اتخاذ ن دعم إ، فان اتخاذ القرارات هو من أهم وظائف المدیرالعصرة، وٕاذاإلدارة المنشات

ات علىالقرار قوم على توافر نظم المعلومات اإلدارة التي ،اإلدارةمختلف المستو إنما 
سي  م و مصدر رئ ة هامة لإلدارة و جزء أساسي من موارد التنظ ارها ناح اعت تختص بذلك 

ة اتخاذ القراراتلدعم م التي تبرز لنا ت،فاعل لك و في هذا الفصل سنتطرق إلى مختلف المفاه
احث: ة و ذلك من خالل ثالثة م األهم

حث  ة نظام المعلومات األولالم ة: ماه اإلدار
ة اتخاذ القرارات  ة عمل حث الثاني: ماه ةالم اإلدار

ة ة اتخاذ القرارات اإلدار ة عمل ة على فعال حث الثالث: تأثیر نظام المعلومات اإلدار الم
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ة نظام  حث األول: ماه ةالم .المعلومات اإلدار
بـــر حجـــم اإن ات ،تطـــور و ثـــرة اإلجـــراءات ذلـــكأدلمؤسســـات والمنظمـــات والشـــر إلـــى 

العاملــا ــه والمعــامالت ، والتقــارر الصــادرة والــواردة ، وزــادة عــدد األیــد ــان لزامـــا أن لیوم ة ، ف
حــث عــن حلــول ع إدارة هــذهُی ســتط ســاعد علــى ســهولة، إلیجــاد نظــام متكامــل  ل  شــ المــوارد ، 
نأاتخاذ القرار في  .قل وقت مم

ة .المطلب األول: مفهوم نظام المعلومات اإلدار
صفته منتجالعب دورا هاما ویإن نظام المعلومات اإلدارة  حساسا داخل المؤسسة 

عتبر عنصر للمعلومات، ،فهو  تخاذ القرارات إأساس المعلومات التي ینتجها یتمإذ علىحیو
ة  .للمؤسسةالفورة و اإلستراتیج

معرفة ماهو النظامقبل التطرق لمفهوم نظام المعلومات اإلدارة   ؟سنقوم 

ف النظام- 1 .تعر
 ونات العناصر أوهو مجموعة من النظام طة و المتكاملة و المتداخلة الم التي تتفاعل مع المترا

هدف  عض لتحقی , معین،عضها ال اسي, النظام الدولي, النظام االقتصاد مثل: النظام الس
, نظام الحاسب االلكتروني, نظام المعلومات .)1(النظام العدد

 ونات التي ترطها عضهاالنظام هو مجموعة من الم عض و بیئیها عالب نها تفاعقات ال ة تم ل
ل متكامل  ن  .)2(من تكو

ة ، أ عالقات منطق عض  عضها ال مع  النظام هو مجموعة  أجزاء أو عناصر أو أقسام ترت
غرض أداء أهداف معینة ، و ذلك عن طر عض ،  عضها ال أنها تتفاعل و تتكامل  مع 

ل المدخالت إلى مخرجات .  تحو
ارة عن تكامل طة، و تتأثر هذه األجزاء بوجودها في النظام و النظام هو ع منظم لألجزاء المترا

ة هذه ة و حر إلى فعال ما أن تكامل األجزاء یؤد ها له ،  األخیرة تتغیر في حالة تر
مفردها  ا غیر فعالة و خامدة لو وظفت  .)3(و التي قد تكون غال

اح، -1- ةنظم المعلومات عبد الرحمان الص .21ص ،1998دار زهران للنشر،.ب.ن):.(باإلدار
م العبد، -2- ، جالل إبراه ة و منال محمد الكرد م األساس ة (المفاه مقدمة في نظم المعلومات اإلدار

قات ة الجدیدة، (ب).القاهرةالتطب .49ص.ت.ن)،:الدار الجامع
،ص-3- اح، مرجع ساب .55عبد الرحمان الص
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 ة و التي تتفاعل «التعرف اإلجرائي للنظام هو مجموعة من الوحدات التي ترطها عالقات منطق
قا ". هدف محدد مس عض لتحقی عضها ال مع 

 :ومن هذه التعارف نستنتج أن
. لكل نظام عناصر تمیزه عن األنظمة األخر
ا یل حلقات اتصال متفاوتة االرت بین عناصر النظام لتش هناك مجموعة من العالقات تر

ل عنصر آلخر.حس ة  ع ب درجة ت
.ل البیئة  ما ترت عالقات داخل النظام،  عض  عضها ال ب إن عناصر النظام ترت
نظام ما هي إال مخرجات نظام آخر .إن مدخالت أ

ونات النظام- 2 .م
ة ، المخرجات ،  ل ة التحو ة : المدخالت ، العمل ونات النظام تتمثل في العناصر التال إن م

ة.  س ة الع التغذ
ل ما: المدخالت-أ این المدخالت هي  ة و تت ة و خارج أتي من مصادر داخل یدخل للنظام و 

انات و حسب نوع النظام فمدخالت النظام اإلنتاجي مواد خام و مدخالت نظام  المعلومات ب
ة . م ة و األساتذة و اإلجراءات التعل مي الطل مدخالت النظام التعل

ة- ب ل ة التحو ارة على أن تتحول المدخالت إلى مخرجات عن طر:العمل و هي ع
ل آلة أو إنسان ات في ش ة و قد تكون هذه العمل ل ات التحو أو حاسب آلي أو مهام تؤدالعمل

المنظمة.أعضاءبواسطة 
ل منتجات أو خدمات أو معلومات و: المخرجات-جـ أو طاقة قد تكون مخرجات النظام في ش

ات أو غیرها ة،. و المخرجات هي ناتج العمل ل ا التحو اطا قو ارت و مخرجات النظام ترت
ة و األهداف المحققة لن ما أن المخرجات هي النتائج الفعل ظام ما.الهدف من وجود النظام 

ة -د ةالتغذ س ة إن: الع ما تعتبر التغذ ة هي جزء من مدخالت النظام ،  س ة الع التغذ
ة في النظم ة من الخصائص و الممیزات األساس س .)1(الع

:ممیزات النظام- 3
عدة ممیزات هي: یتمیز النظام 

.انت أقسام أو متغیرات انه مجموعة من العناصر، سواء 
:ل النظام ، و عدم القدرة التعقید عاب  ة و تظهر من خالل عدم القدرة على است هي میزة أساس

على تبیین تصرفه ، رغم معرفة تصرفات عناصره .

-1-، ر ا محمد ال ةسون .88،ص1997: دار اإلشعاع للنشر، ة.القاهر نظم المعلومات اإلدار
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م الجید في االنفتاح ساعد على التح و هذا االنفتاح النظام،: هذه المیزة جد هامة، الن االنفتاح 
أو على أنظمة أخر .ون على المح

:االجتماعي، نادرا ما نتعامل عدم التأكد ، االقتصاد هي میزة مفروغ منها ، الن داخل المح
.مع أنظمة تعتمد على الدقة و التأكد

:ة التطور ة و الخارج الظواهر الداخل حیث انه عند للمؤسسة،إن النظام دائم التطور ألنه یتأثر 
بینهما.مالحظة النظام لفترات مختلفة  نجد تغییر في العناصر و العالقات التي تر

ة النظام سبب وجود قیود تعرقل سیرورته  مثل محدود ن تجاوزها و ذلك  م : للنظام حدود ال 
ة و المادالحدود  .)1(ة إلى جانب حدود الموضوع المدروسالزمن

انات:-4 مفهوم المعلومات و الب
ة عن عنصر ر تعتبر المعلومة في المنظمات العصرة  قل أهم س المال أو أموردا ال 

ة تخاذفاالمصدر األساسي لكل القرارات ، العمل، إذ أنها تعد  القرار في األصل هو نتاج عمل
أتي إال مفاضلة بین عدة بدائل، و هذا حتم حة و معتماداالا ال  الئمة على معلومات صح

ثیرا ما وقع الخلأناتجة عن نظام متكامل.إالّ  انات مما بین منه  فهومي المعلومات و الب
ل منهماإلىستدعى الضرورة إ ح مفهوم  .توض
انات:مفهوم -أ الب
 ست ذات ة، ل خام أول أنها: "هي مواد وحقائ انات حسب العدید من المراجع  ن تعرف الب م

انات  لها األولي هذا، ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفیدة. فالمعلومات هي الب ش مة  ق
ل له معنى لها إلى ش .)2(التي تمت معالجتها وتحو

األرقام والحروف والرموز الخاصة والكلمات و ما أنها تمثل "مجموعة من ال المجردة  حقائ
رة ما، القابلة للمعالجة بواسطة الحاسب أو اإلنسان  جهاز أواإلشارات التي تعبر عن ف أ

ن االستفادة إ م .)3("منها لكتروني لتتحول إلى نتائج 
ملموسة أو معا ة وحقائ ة، إضافة إلى أنها " تشیر إلى مالحظات موضوع م مالت وأحداث تنظ

ة لخصائص وحدات قد تكون أفراد س موضوع انات تعبر عن مقای عني ذلك أن الب (عمالء و
ما حدثت ضا أنها تمدنا بتسجیل الوقائع  عني أ ادل". وهذا  ات ت .)4("مثال) أو مواد خام أو عمل

-1- ، ر ا محمد ال .102،صسابمرجع سون
ة، -2- ملوخ ةنظم احمد فوز ر الجامعي، (بالقاهرة.المعلومات اإلدار .42.ت.ن)،ص : دار الف
ا المعلومات،السالمي عالء عبد الرزاق -3- .35،ص2000.عمان: دار المناهج للنشر،تكنولوج
م نظم المعلومات، اسین سعد غالب-4- ، ص 2000. عمان: دار المناهج للنشر و التوزع، تحلیل و تصم

22.
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 ارات واألرقام والرموز غیر المنظمة ارة عن الحروف والجمل والع أنها " ع ن تعرفها  م ذلك  و
رها من  عد تطو لها الحالي إال  ستفاد منها في ش موضوع واحد، والتي قد ال  وغیر المرت

ات التحلیل والشرح والتي  ت ونظمت فخالل عمل و انات إإذا ما فرزت وصنعت و ن هذه الب
.)1(حول إلى معلوماتتت
مفهوم المعلومات :-ب
اناتخالل علیها منیتم التحصلتيالواتجالمعلومات النتمثل ة معالجة الب عد عمل انات  , فالب

ات  ب و التحلیل والأن یتم إدخالها إلى نظام المعلومات و تخضع لعدة عمل معالجة مثل التبو
طلبت  ص و العرض في تقارر تتناسب و غرض االستخدام الذ من أجله و في الوقت التلخ

اناتالمناسب و بهذا تتحول ال .معلوماتإلى ب
 ة النس امال  ل مالئم لتعطي معنى  ش انات التي تمت معالجتها  تعرف المعلومات على أنها "الب

ة التخاذ،لمستخدم ما ات الجارة و المستقبل نه من استخدامها في العمل م .)2(القرارات"مما 
 المعرفة طرقة تزد من مستو انات  ه نتیجة لمعالجة الب ضا أنها: "ما نحصل عل ما تعرف أ

مة وفائدة في صناعة القرارات" حصل علیها، وهي ذات ق .)3(لمن 
 أنها: "مجموعة من حیث تعطي معنى ما تعرف  ة،  طرقة مناس انات المنظمة والمنسقة  الب

ن اإلنسان من االستفادة منها في الوصول  م، یتم ار والمفاه ة متجانسة، من األف ی خاصا، وتر
. )4(" إلى المعرفة واكتشافها

انات في اتخاذ القرارات و االتصاالت ال أنستنتج من هذه التعارف و منه  ن : استخدام الب
ب و تصنیف و معالجة لتتف ة تبو الحالة التي هي علیها ، بل یجب إجراء عمل ن أن تتم  م

مع األغراض التي ستستخدم فیها ، و هي بذلك تتحول إلى معلومات صالحة لالستخدام اإلدار
ما أن الغرض من المعلومات أساساسواء في مجال االتصاالت أو في مجال  اتخاذ القرارات.  

حصل الفرد الذ المعرفة لد علیها، و ذلك بتوفیر تعبیر واضح على حالة هو زادة مستو
متلكه فردا أو منظمة أو  معلومات و علم و ثقافة مجتمع منمعینة، فالمعرفة تعتبر حصیلة ما 

في وقت معین.

دار المسیرة للنشر و التو زع،  مي في اإلدارة).عمان: ة (مدخل  ة القرارات اإلدار حسن المشرقي، نظر -1-
.49، ص1997

ة(مدخل تحلیلي).الراض: جامعة الملك  المعلومات اإلدار نظم ، ه محمد حجاز امل السید غراب، فاد -2-
.46،ص 1997سعود، 

ة. عمان: الوراق للنشر و التوزع ، 2000،ص 39. ادئ نظم المعلومات اإلدار م الحسینة، م سل -3-
ر الجامعي،(ب.ت.ن)،ص22. دار الف ة.القاهرة: م صابر،نظم المعلومات اإلدار محمد عبد العل -4-
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انات إلى معلومات:-5 ل الب مراحل تحو
لها إلى معلومات قد  ة) لتحو انات (المادة األول ة التي تخضع لها الب ات التشغیل إن العمل

المعقدة  س ن ت م طة أو معقدة، و  س تساهم في إنتاج بتكون  س تجزئتها إلى عناصر ا
مجموعة منهاالمعلومات عن طر ة مستقلة أو عن طر ات التال العمل :إحد

انا انات من مصادرها ت و تسجیلها:الحصول على الب غي أوال الحصول على مختلف الب ین
عد  و  ة طرقة أخر أ ا، أو  ا، أو إلكترون ام بتسجیلها إما یدو ة و من ثم الق ة و الخارج الداخل

.ذلك یتم تخزنها
 :انات ة التي نقلت منها و مراجعة تلك الب قتها مع المستندات األصل مطا غرض أ ذلك 

حها.إ ام بتصح التالي الق كتشاف األخطاء التي وقعت أثناء تسجیلها و 
 :انات ل مجموعات متجانسة استنادا التصنیف لتلك الب انات في ش ام بوضع الب الق إلىأ

ار معین. مع
 :انات.الفرز ة التي تستخدم بها تلك الب ف مع الك طرقة معینة تتف انات  ه ترتیب الب قصد 
:ص انات لكي تتوافالتلخ ص إلى دمج و جمع مجموعة من عناصر الب ة التلخ و تهدف عمل

اجات مستخدمیها. مع احت
:ة ة و المنطق ات الحساب طة أو معقدةالعمل س ة  ات الحساب عة الحال قد تكون العمل ،طب

ات  دین هي فعمل حساب أجر العمال أو حساب أقسا الجمع والطرح و الضرب و القسمة 
ات و أسالیب االقتصاد ع ات و طرق النقل و الش حوث العمل طة، أما  س ات  اسي مل الق

ة العمال ة، فحساب نس ات المنطق ة للعمل النس المثل  ات معقدة. و  المستفیدین من فتعتبر عمل
بین مختلف الظواهر فهي معقدة. و  ا طة، أما معامالت االرت س ة  ة هي عمل ن دورات تكو
ح  انات جدیدة تساهم في توض م ب ة تعمل على تقد ة و المنطق ات الحساب أن العمل عموما نقول 

ذا اتخاذ القرار ال ة، و  و الرقا ات التخط ة لمستخدمیها، خدمة لعمل فعال.الرؤ
:ن ا، أو التخز ة، أو الكترون انات و حفظها بواسطة الدفاتر و السجالت الورق یتم تخزن الب

لغرض استخدامها حین الحاجة إلیها، و تؤثر وسیلة  ة معلومات أخر ة تقن أ ، أو  أخر بوسائ
عد. ما  فاءة استرجاعها ف المستخدمة على طرقة و  الحف

:حاالسترجاع ه ال انات معیقصد  .)1(نة و استدعائها عند الحاجة إلیهاث عن مجموعة من ب

-1- ، ر ا محمد ال مسون ة، سلطانإبراه ع و النشر و .القاهرةنظم المعلومات اإلدار ة للط : الدار الجامع
.100،ص2001التوزع،
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 :فهمها و إعادة اإلنتاج ن أن  م ل  انات في ش م تلك الب قوم و تعني تقد ستعملها من 
م  ة،  ة أو هندس ان ل رسومات ب توب أو في ش ل تقرر م انات في ش م الب طلبها، فقد یتم تقد
التخزن في حالة  ل وسائ اشرة، أو قد تكون في ش مها من خالل شاشة الحاسوب م یتم تقد

انات التي تم تخزنها. ة من الب الحصول على نسخ إضاف
 :ع و االتصال انات) هو التوز قة (مراحل تشغیل الب ل الخطوات السا إن الهدف األساسي من 

حتاجها، ومن ثم فان هدف التوزع و االتصال هو  م المعلومات لمن  صالتقد انات إ الب
ان  .)1(المناسبلمستخدمیها في الوقت و الم

ن أن یتم  م آخر، و  ل أو  ش ات  ع نظم المعلومات على هذه العمل و منه تشتمل جم
ة مثل: الورق و القلم، إال أن  استخدام وسائل أساس األفراد  ات عن طر ام بهذه العمل الق
ن استخدامها ألداء  م ة الحدیثة أدت إلى ظهور الكثیر من الوسائل التي  التطورات التكنولوج

ة، الحاسب اآللي).هذه فاءة (آالت حاس ة و  صورة أكثر فعال ات  العمل

ا المعلومات  لما استخدمت المنظمات تكنولوج أنه  ن االستنتاج  م و بناءا على ما سب
فاءة، و لكانت  انات إلى معلومات سهلة، سرعة و أكثر  ل الب ة تحو انت عمل لما  متطورة 

ة اتخاذ القرار. مخرجاتها من المعلومات  ة عمل عزز زادة فعال أكثر جودة، مما یدعم و 

أنواع المعلومات:- 6
اتها ضا اختالف المنظمات و مستو اإلدارة و العاملین فیها، فان الحاجة للمعلومات أ

عني اختالف تصنیف  یتعدد. و هذه الحاجة تتوقف على المستخدم النهائي للمعلومة، مما 
ة: فها حسب أحد المعاییر التال ن تصن م المعلومات من مستخدم آلخر، و منه 

ا فيمصدر المعلومات ا داخل ة، و : فقد تكون المعلومة تخص جان المنظمة فتعتبر معلومة داخل
ة. ا للمنظمة فتعد من المعلومات الخارج ا خارج قد تكون تخص جان

 :ة ة و الثانو ة المعلومات األول ة، فاألول ة و ثانو ار إلى أول تقسم المعلومات حسب هذا المع
لة معینة، و هي معلومات مقدمة ألول مرة لمجموعة صفة خاصة لمش معینة أو هي التي تجمع 

ا  ة فهي التي تم جمعها و تخزنها مع قابلیتها لالسترجاع، و غال فرد معین، أما المعلومات الثانو
حتاج المدیرون لهذا النوع من المعلومات الخاصة عند مواجهتها للمشاكل .)2(ما 

أسماء العمال و :درجة التغییر ار فالمعلومات قد تكون ثابتة ال تتغیر  ارختحسب هذا المع

م-1- ، إبراه ر ا محمد ال .101ص ،،مرجع سابسلطانسون
ســـــیوني شـــــحاتة، و آخـــــرون، -2- ات التـــــامین و البنـــــوك أحمـــــد  ة فـــــي شـــــر نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــب

ة ة للنشر و التوزع،(ب.ت.ن)،صالتجار .18.القاهرة: الدار الجامع
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شرة أما  الدهم في مصلحة الموارد ال ذم ة و  نهم و حاالتهم االجتماع ا مناصـبهم فتعتبـرعناو
.معلومات متغیرة

 :ة ة هي جل المعلومات التي تخرجها و درجة الرسم ار فالمعلومات الرسم حسب هذا المع
ة و تقارر األداء ، الفواتیر و أوامر الشراء،  القوائم المال تقدمها نظم المعلومات داخل المنظمة، 
و  ات التخط ذا متطل ة و  ة و اإلجراءات المحاسب ات القانون مات و المتطل إضافة إلى التعل

مي للمؤسسة. أنو اتخاذ القرارات المختلفة...و غیرها أالموازنة ل التنظ اله تدفقها مرت
ة فهي التي أما المنظمة، تأتيالمعلومات غیر الرسم من خارج نظم المعلومات الخاصة 

ام.و اآلراءو اإلشاعات ن األح م ة و  مل للمعلومات الرسم م ... و غیرها، فهي تستخدم 
بدیل في حالة عدم وجودها.استخدامها 

 : مایلي:على أساس استخدامها في العمل اإلدار ار تقسم المعلومات  وحسب هذا المع
 :ة ع المدارك في معلومات إنمائ ة القدرات و توس ر و تنم في تطو حتاجها اإلدار و هي التي 

اة، مثل المعلومات التي یتلقاها المتدرون في الدورا ة.مجال العمل و الح ت التدرب
:ه في اتخاذ القرار الفعال و إنجاز عمل معلومات إنجاز حتاجها اإلدار و هي المعلومات التي 

اتخاذ قرار بتعیین موظف أو شراء جهاز أو غیرها .أو مشروع، 
 :ة م ة مثل: معلومات تعل م و تتمثل في المعلومات التي تحتاجها اإلدارة في المؤسسات التعل

المعاهد و المدارس.الجامعات و 
:ة ر وسائل معلومات إنتاج ة و في تطو ق حوث التطب و هي المعلومات التي تفید إجراء ال

المعلومات عن سلعة  ل أحسن،  ش ات المتاحة  ان ة و اإلم ع اإلنتاج و استثمار الموارد الطب
اج اإلدارة لها و ذلكمعینة. مات هذه المعلومات تستخدم حسب احت ل تقس للتوصل إلى سیر و 

ل جوانب المنظمة. صورة فعالة و تخدم  ة اتخاذ القرار  م للمنظمة و منه تكون عمل مح
 :فة المنشاة ار وظ ار تقسم المعلومات إلى معلومات متعلقة حسب مع و حسب هذا المع

حث و التطو  ال الخدمات اإلدارة أو  شرة،  الموارد ال ل،  التمو  ، التسو .)1(راإلنتاج، 

ة:-7 مفهوم نظام المعلومات اإلدار
هدف مشترك ومن هذا  لتحقی ونات تعمل بتناس ان النظام هو مجموعة م القول  سب

جاءت العدید من التعارف لنظم المعلومات على  ونات (إجراءات، ":أنهاالمنطل مجموعة من الم
.  )2("أفراد، أجهزة) تهدف إلى إنتاج معلومات محددة

سیوني شحاتةأ-1- .19،صمرجع ساب، و آخرون، حمد 
،ص -2- ،مرجع ساب ة محمد حجاز .57امل السید غراب،فاد
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 ات و قواعد نظم المعلومات:"هي مجموعة من األفراد و التجهیزات و اإلجراءات و البرمج
ع المعلومات و  ا على تجم ا أو أل ان ا أو م انات تعمل یدو تخزنها و معالجتها و من ثم الب

.)1(بثها إلى المستفیدین"

ة  وال تعد هذه األنظمة أنظمة للمعلومات اإلدارة إال إذا استهدفت خدمة جوانب العمل
اإلدارة، و خاصة اتخاذ القرارات اإلدارة، فوسائل اإلعالم من صحافة و إذاعة و تلفزون تعتبر 

د  ة نظما للمعلومات مصممة لتزو ة أو االجتماع ة، االقتصاد ارة، الثقاف المعلومات اإلخ األفراد 
المعلومات  د المدیرن  أو غیرها، بینما تصمم نظم المعلومات اإلدارة في المنشاة بهدف تزو

م الوظائف اإلدارة فیها. الالزمة التخاذ القرارات اإلدارة و تدع

 أنهــا:"هي ــة  مجموعــة منظمــة مــن الوســائل التــي تــوفر معلومــات و تّعــرف نظــم المعلومــات اإلدار
مــا  ضـا  ــات المنشـاة و أ أنشـطة و عمل المسـتقبل فیهــا یتعلـ عـن الماضـي و الحاضــر و التنبـؤ 

إلـى ة و التـي تـؤد ـة وحدث في بیئتهما الخارج و الرقا م وظـائف التخطـ ـات فـي تـدع العمل
.)2(ت المناسب لصانع القرار"ي التوقیالمنظمة من خالل ما توفره من معلومات ف

 ضا:" نظم المعلومات اإلدارة هي مجموعة تتكون من األفراد و األجهزة التي تتولى و تعّرف أ
ة تقلیل حالة عدم التأكد عند اتخاذ  غ انات و استرجاعها  ات جمع و معالجة و تخزن الب عمل

ة حاجات المدراء من المعلومات  ن استخدام القرارات و ذلك من خالل تلب م في الوقت الذ
ة ات بیرة في عمل ة  فعال خاذ القرارات التي تفید المنظمة ".المعلومات 

 ة و ضا:" نظم المعلومات اإلدارة هي النظم التي توفر لإلدارة معلومات أفضل نوع و تعّرف أ
ات صنع و اتخاذ الق قا للمساعدة في عمل ارا و أكثر توث دارة رارات اإلأفضل توقیت و أدق اخت

ة التنفیذ"  ة عمل .)3(و مراق
 ة المتكاملة التي تستخدم ارة عن النظم الفرع ضا:" نظم المعلومات اإلدارة هي ع و تعّرف أ

ات مشروع "الحاسب في تجهیز المعلومات الالزمة للمستو .)4(اإلدارة المختلفة في أ

ـــــةالمـــــدخل إلـــــى محمـــــد عبـــــد حســـــین آل فـــــرج الطـــــائي،-1- .عمـــــان: دار وائـــــل للنشـــــر نظـــــم المعلومـــــات اإلدار
.42، ص2005التوزع،و 
م سلطان، -2- ة(مدخل إدارإبراه ع و النشر،(ب.ت.ن)، ).نظم المعلومات اإلدار ة للط القاهرة: الدار الجامع

.252ص
ةاثر المعلومات على اتخاذ القرارات في البنوك صبرنة عز الدین زر،"-3- رسالة "، التجارة األردن

.28،ص 2002،( جامعة الیرموك االردن)،ماجستیر
-4- ، ةمنال محمد الكرد ة للنشر، دور نظم المعلومات اإلدار .21، ص 0200، القاهرة: الدار الجامع
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على تلك النظم  انه قام بتحدید نظم المعلومات التي تقتصر فق من هذا التعرف نالح
ن أن تعتمد نظم  م قا انه  ما تطرقنا سا التي تستخدم الحاسب اآللي في تجهیزها للمعلومات بینما 

ضا في تجهیزها للمعلومات ة أ ة و اآلل .المعلومات على الطرق الیدو

 ":ضا د و تعّرف أ نظم المعلومات اإلدارة هي نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لتزو
ة على نشاطات  ادة و الرقا م و الق و التنظ المعلومات الالزمة، للتخط إداري المنظمة 

.)1(دة على اتخاذ القرارات اإلدارة "، و المساعالمنظمة

أنه:" نظام رسمي  افة التعارف نستخلص التعرف اإلجرائي لنظام المعلومات اإلدارة  ومن 
االرتكاز على  ل، و  ة تعمل بتكامل في إطار مه یتكون من مجموعة من األنظمة الفرع

غرض معالجة  اته الحدیثة  انات من مختلف المصادر، بهدف الحاسوب و برمج افة أنواع الب
ات المؤسسة، و خاصة توفیر المعلو  سرعة و دقة لدعم وظائف و عمل ة  مات ذات الجودة العال

اته الثالثة." ات اتخاذ القرار في المؤسسة عند مستو عمل
ل هذه التعارف نستنتج مجموعة من الخصائص التي تمیز نظم المعلومات  و من خالل 

التالي: اإلدارة عن غیرها من نظم المعلومات و هي 
ن برمجتها، أین یتم تخزن إلىدف النظام یه م المساعدة في صنع القرارات، سواء تلك التي 

ن برمجتها،  م قة و استرجاعها عند الحاجة إلیها في الوقت المناسب، أو التي ال  الخبرات السا
المعلومات الالزمة في التوقیت المناسب. بإمداد صانع القرار 

المنظمة في مجاالتها یهدف نظام المعلومات اإلدارة ات الخاصة  إلى مساندة و دعم العمل
ل و غیرها. ، إنتاج، تمو ة المختلفة من تسو ف الوظ

 م و مساعدة الوظائف م و اإلدارةعمل النظام على تدع و تنظ ةمن تخط ، نظرا رقا
ن استخدامه في التوقع و التنبؤ اإلحداثالهتمامه  م ة، و منه  ة، الحاضرة و المستقبل الماض

مقارنة األداء الفعلي للمنظمة مع ما هو مما  ة  ة الرقا ، إضافة إلى عمل ة التخط یخدم عمل
. مخط

 ساعد في التعرف على ة، و منه فهو  یتمیز هذا النظام بتوفیره للمعلومات عن البیئة الخارج
ذا التهدیدات التي تواجه المنظمة.الفرص ا ة، و  لمتاحة في البیئة الخارج

 ة،ما یوفر معلو ات المنظمة الداخل القوة في المؤسسة و العملمات عن عمل )2(مما یوضح نقا

ــةســید محمــد جــاد الــّرب، -1- قــات اإلدار ات و التطب ة(األساســ .القــاهرة: جامعــة قنــاة )نظــم المعلومــات اإلدار
.93، ص2014س، السو 

، ص -2- .29صبرنة عز الدین زر،مرجع ساب
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مها و تنمیتهــــا و تعززهــــا، و التوجــــه إلــــى مــــ واطن الضــــعف لكــــي تعمــــل المنظمــــة علــــى علــــى تــــدع
ة التـي سـتواجه المنظمـة و تعرقـل سـیر عملهـا. ها أو التقلیل من أثارها السلب حها و تدار و مـا تصح

ل ــذلكاإلدارــةمیــز نظــام المعلومـــات  له الحــدیث هــو اعتمـــاده علــى الحاســب اآللـــي فــي شـــ شـــ
ـل سـهولة ووقـت و جهـد  أعماله  ام  ثیرا اإلنسان في الق ساعد  متكامل بین اإلنسان و اآللة فهذا 

.)1(و تكلفة اقل

ـذا  ـة للمنظمـة و  ف افـة المجـاالت الوظ ان نظم المعلومات اإلدارة تخدم  ن القول  م ه  و عل
ع ـس اإلدارةاألنشطةجم جملة من المهام التي تع ة و تحق م ات التنظ ع المستو ـةفي جم أهم

االســتراتیجي أدائهــاعلــى مســتوأوالــداخلي للمنظمــة األداء، ســواء علــى اإلدارــةنظــام المعلومــات 
بهااألعمالفي بیئة  .التي تح

صبرنة عز الدین زر،  نفس المرجع.-1-
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ة ة نظام المعلومات اإلدار .المطلب الثاني: أهم
و من أهمها: ة نظام المعلومات اإلدارة في مجموعة من النقا تتلخص أهم

ــة الوضــع التنافســي للمؤسســة -1 ة حیــث أنــه أوتقو حتالشــر ات التــي تعتمــد علــى أصــ الشــر
ثیـرة أنظمة ذلك بناءًا علـى دراسـات  سهولة المنافسة في سوق العمل و ع  معلومات إدارة تستط

اعتمـاد اأنفي هذا المجال وجد  بیـرة بـین سـعر السـهم فـي سـوق المـال ومـد إلدارة هناك عالقـة 
أنواعها.مختلفعلى نظم المعلومات 

بیـــرة بـــی-2 ـــة حیـــث انـــه هنـــاك عالقـــة  فـــاءة تحســـین الكفـــاءة والفاعل ـــادة  فـــي تحقیـــاإلدارةن ز
ــادة تــوفیر وقــت المــدیرن فــي حصــر أدتأنهــاواســتخدامها لمثــل هــذه الــنظم حیــث أهــدافها إلــى ز

في  المؤسســات والتوصــیف الــوظ ــل قســم  اجــات  ــذلك مــن خــالل حصــر احت ــة و العمالــة المطلو
هــو  ثیــرًا فــيأنمــدخالت النظــام حیــث أهــمالــذ ســاعد  في  معرفــة عــدد العمالــة التوصــیف الــوظ

اجات  ة ومهاراتها ومؤهالتها بناءًا على احت حـث األقسامالمطلو وخـالف ذلـك تـوفیر الوقـت فـي ال
عــن موظــف مــن خــالل فــتح ملــف لكــل موظــف یبــین تــارخ تعیینــه وانجازاتــه والمهــام التــي قــام بهــا 
ة للنظـام مـن خـالل  سـ ـة الع م الموظفین وتعتبر هذا المرحلة هي التغذ ثیرًا في تقی ساعد  والذ

افـــآتأوقـــرار ســـواء التحفیـــز فـــي اتخـــاذ الوالمفیـــدةالمعلومـــات المهمـــة اإلدارةإمـــداد إعـــادةأوالم
ـــل  ـــل والتـــدرب مـــن خــــالل حصـــر العمالـــة والعمالـــة المــــاهرة وحصـــر  والوظــــائف األقســـامالتحو

.)1(وسنوات الخبرة

الحاسـب اآللـي والنظـام -3 ـل شـئ عـن طرـ حیـث یـتم  والتواطـؤ  القضاء علـى الفسـاد اإلدار
ح شر ا بدون تدخل  تم ذلك أوتومات ـان الموظـف یث انه في او ـان بإم تسـجیللنظام الیدو

ة  طرقة یدو الحاسـب معلومـات لما في نظـام اأالحضور واالنصراف  إلدارـة یـتم ذلـك عـن طرـ
ة طرقة أوتومات .عني انه ال وجود للغشاآللي والنظام 

ة وذلك من خالل إنجاز -4 اإلنتاج بذات الوقـت أكثرامهاماإلدارةالشئون موظفورفع مستو
ل أن حیث  سـاعد األعمال معظم تحو إلى الحاسب اآللي و مختلف الماكینات المتطورة ،  فـذلك 

وفـرات ـذلك تـوفیر فـي تكـالیف العمالـة مـن خـاللثیرًا فـي تحقیـ ة و ـة اقتصـاد التحـول إلـى اآلل
ــة تحتــاج إلــى بــذل مجهــود و  طرقــة یدو ٕاضــاعة الوقــت فبــدًال مــن تســجیل الحضــور واالنصــراف 

ــة مــن  األنظمــة اآلل ــ ــع الحضــور واالنصــراف تــم اســتبدال ذلــك عــن طر وصــفوف انتظــار للتوق
بین تلك الر صمة الید في الحضور واالنصراف وأد ة و األجهزةخالل الماسحات الضوئ

-1- Kenneth Arrow .j , théorie de l’information et des organisations. Édition dunod,
paris ,2000, p 62.
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شـــف رواتـــب العـــاملینشـــئون العـــاملین والرواتـــب والمســـتحقات إإدارةوأجهـــزة  ولـــى ســـهولة عمـــل 
احساب الرواتب  حیـث أوتومات ـاب  ذلك حساب خصـومات التـأخیر والغ ذلـك إلـى تقلیـل أدو

شـوف الحضـور  انـات وتفرـغ  عاد واالنصـرافتكالیف تشـغیل الب الحصـر والتسـجیل أخطـاءواسـت
ـاموالترحیل وحساب  ات التـي یتعـدأ ثیـرًا فـي حـاالت الشـر ـاب لكـل موظـف والتـي تصـعب  الغ
ات الكبیرة والمصانعأالفموظفوها الخمسة  ات والشر ات متعددة الجنس .موظف وهي الشر

.والجهدتوفیر الوقت-5
ة الواحـدة أو -6 ـة بـداخل الشـر ات المحل الفـروع مـن خـالل أنظمـة الحاسـب اآللـي فـي الشـ ر

ة  ة المعلومات الدول عد أو ش م عن  الفروع االنترنتمن خالل التح عضهاور مـا ب عض  الـ
ن الحصول على معلومات فـي ن م حیث  ات  ات متعددة الجنس شـدیدةفـس الوقـت بدقـة في الشر

حیـث یـتم الحصـول علـى إلىالحاجةدون  لفـة  المعلومـات مـن خـالل الـدخول خدمات الشحن الم
.النظم داخل الفروعأوحد البرامج أعلى 

ص الوقـت -7 ة وذلـك مـن خـالل تقلـ ص وقـت اكبـر للمهـام اإلسـتراتیج ین المـدراء مـن تخصـ تم
ن م ة والتي  ـه دور الضائع في المهام الروتین حیـث یـتم توج سـاطه  انات إجراءاهـا و لمدخل الب

ــة أو مصــیرة یــتم علــى أثرهــا نقلــة أو تطــور  ــة مثــل اتخــاذ قــرارات حیو المــدیر للمهــام األكثــر أهم
ة أو تعد انجاز .لشر

ةتوفیر -8 ان عـض إم الت الكبیرة والمعقـدة فمـثًال فـي  ـاندراسة ومعالجة المش ـون مـن األح
ة ع شــوف عمــال یزــد الصــعو ــامموظــف وحســاب حضــور وانصــرافهم أالفعــن أعــدادهممــل  وأ

حیــث یــتم  ة  ــة حســاب ــابهم و الطــرق المعقــدة فــي حســاب الخصــومات والتــي تعتمــد علــى متوال غ
ــع یــوم لكــل ســاعة تــأخیر  خصــم نصــف یــوم فــي مثــل هــذه التــأخیر یــتمتكــرر وٕاذاخصــم قــدرة ر
ل العام قها على  صعب تطب ة ولكن الحاالت  طرقة یدو ةلین  ان نظام المعلومـات اإلدارـة بإم

سر وحسابها بدقة سهولة و ها  .)1(تدار
ــا-9 عــض البرمج و ت والتــي تبنــى علــى قاعــدة معینــة أالمســاعدة فــي تنفیــذ القــرارات مــن خــالل 

مثــال إذا حــدث  ــون خاصـة أو بنــاءا علــى طرقــة السـیناروهات فــي اإلدارة ( ــذا و ـذا  اإلجــراء 
ذا).
ـون ذلــك مـن خــالل نظـام معلومــات إدارـة إلدارة شــئون ، نجـاز المهــام اإلدارـة المختلفــةإ-10 و

عـــًا مـــن خـــالل فـــتح  استعراضـــها جم قـــوم المـــدیر  ونـــًا مـــن أكثـــر مـــن شاشـــة  العـــاملین متشـــعب م
ات أما عض األجزامالصالح ة معینة أو  شاشة أو جزئ ون مختصًا  ء والمهامل موظف 

-1- James. A, and Obrien, management information systems.mc graw hill, Inc, us,
1999, p122.
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ـن أن یتكـون مـن نمـوذج الحضـور واالنصـراف وشاشـة  شرة مـن المم فمثًال نظام إدارة الموارد ال
أســماء  شــف  م العمــال وشاشــة ثالثــة توضــح حصــر أو  لتقیــ ــاب وشاشــة أخــر ــام الغ لحصــر أ

لفـوا بهـا و شاشـة أخـر ـة وعـدد سـنوات الخبـرة و المهـام التـي  ف الموظفین ومهنهم ودرجتهم الوظ
رقــم الهــاتف و البرــد االلكترونــي و العنــوان البرــدانــات العمــال مثــل: االســم ، الســن ، توضــح ب

العمال إن اقتضت الضرورة .لیتم التواصل من خاللها و االتصال 
ســـرعة اكبـــر وذلـــك مـــن -11 ة لهـــا  مســـاعدة اإلدارة فـــي التعـــرف علـــى الفـــرص الثمینـــة واالســـتجا

ار وعرض الفرص والتهدیدات والمقارنة بیـنهم فمـثًال التهدیـدات خالل مساعدة اإلدارة في اتخاذ القر 
ات منافسـة أو تلقـیهم عـروض برواتـب أعلـى  ـات الكفـاءات فـي شـر قد تكون متمثلـة فـي زـادة مرت
ــات المــوظفین مــن خــالل احــد القنــوات  ــاس وجـس الســوق ومرت مـن منشــأتنا وفــي هــذه الحالــة یــتم ق

مات غیر الرس ة أو التنظ المنشآتغیر الرسم ة  .م
ة-12 ثیر من الخدمات الحال ة أفضل  م خدمات جدیدة في الشر .تقد
مـن المنشـاة و زـادة اإلعـالمجدیدة و ذلك مـن خـالل و أسواقزادة العائدات و فتح فرص-13

ــــة و  المنشــــاة لــــنظم المعلومــــات و نشــــرها للقــــوائم المال ــــ ــــاس لتطبی هــــو انع ســــعر الســــهم الــــذ
البورصة. ا المعلومات و تسجیله

نة-14 أقل وقت وجهد وتكلفة مم نتائج مذهلة  .تحق
رها وذلـك مـ-15 اشر في هذه النظم وتطو ل م ش ع اإلدارات في المؤسسة  ن خـالل اشتراك جم

ـــن االســـتفادة مـــن نظـــم المعلومـــات اإلدار عضـــها مـــثًال مـــن المم نظـــم المعلومـــات ب وشـــئون رـــ
نظـام  شـوفات الرواتـب والمسـتحقات ورـ ة في إعـداد  العاملین برطها بنظام المعلومات المحاسب

ة و المس اح ات (الفترات الص في الورد ة).اإلنتاج بنظام الحضور واالنصراف وذلك للتنسی ائ
قـــة -16 ات االتصـــال و المعالجـــات الدق ـــة شـــ ـــة ’ تنم ظهـــور نظـــم المعلومـــات اإلدار فقـــد أد

ات االتصـال المتقدمـة إلـى زـادة الطلـب علـى  ـة و شـ ة علـى اسـتخدام أجهـزة الحواسـب اآلل المبن
الكامـل بواسـطة الحاسـب اآللـي م منظمـات تعمـل  ن تصـم ح من المم استخدامها  لدرجة انه أص

ات معلومات واحدة . و إیجاد ش
ــة الالزمــة لتشــغیلها، أدت إلــى -17 التغیــرات التــي طــرأت علــى طلــب المعلومــات و األســالیب الفن

ا مهمــا و  ارهــا مــوردا اســتراتیج اعت ح ینظــر إلیهــا  تغیــر فــي مفهــوم و دور المعلومــات حتــى أصــ
قدمـــ ـــن أن  م ل متزایـــد علـــى مـــا  شـــ عتمـــد  ح أداء المؤسســـات  ـــة أصـــ ه نظـــام المعلومـــات اإلدار

.)1(المستخدم بها

-1- James. A, and Obrien, op cit ,p123.
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المؤسسات و الشر  ل هذا فانه ال بد على مدیر حیثو من خالل  ات الیوم أن تتغیر أدوارهم 
في  ضاال  ان تتوافر لدیهم القدرات و المهارات مثل:استخدام هذا النظام ، بل یجب أ

ن مؤسساتهم من العمـل - م أنظمة عمل تم ا المعلومات في تصم ة استخدام تكنولوج ف معرفة 
.فاءة و تزد من قدرتها على المنافسة

المؤسسة - م نظم المعلومات اإلدارة  ة في تقی .المشار
اجات المؤسسة منها إدارة موارد المعلومات المتاحة و ت- .دبیر احت
ات األجهزة- ان ات تشغیلهافهم مواصفات و إم ان ات للتأكد من إم .وتوافقها معا و البرمج
ص الموارد على بدائل النظم المتنافسة، و اقتراح استخدامات جدیدة للنظم المتاحة - .)1(تخص

ســعى  المــدراء المعاصــرون إلــى التعــرف  فانــه مــن المتوقــع أن  خالصــة : مــن خــالل مــا ســب و 
م إدارة مؤسســاتهم , و أن هــذه  غــرض االســتفادة منهــا فــي تصــم ــا المعلومــات  أكثــر علــى تكنولوج
ــا و نظــم  ات الجدیــدة لــإلدارة فــي العصــر الحــالي تحــتم علــیهم فهمــا أكثــر عمقــا لتكنولوج المســؤول

ره.المعلو  ذ مما سب ل أعم ش مات اإلدارة و 

-1- James. A, and Obrien, ibid.
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ة المطلب الثالث: أنواع نظام المعلومات اإلدار
اتساع مجال النشاطات التي  فات ألنواع نظم المعلومات اإلدارة، ف یوجد العدید من التصن

ـذلك طـرق المعالجـة تمارسها المؤسسة وتعدد الوظائف،  وتعدد النشـاطات داخـل هـذه الوظـائف، و
فات نظــم المعلومــات  بیــر فــي تصــن ــان لهــا دور  ــل هــذه األســس  ــا،  ا أو آل انــات ســواء یــدو للب
اكـل إدارــة أكثــر تعقیــدًا، ففــي المنظمــات الكبیــرة  مــات الكبیــرة تكــون لــدیها ه مــا أن التنظ اإلدارـة 

ــ فــة اإلنتــاج إل م وظ ــن تقســ ــاتمم ــة الجــودة، الشــراء، والعمل ة، و رقا ، مــثالى الهندســة الصــناع
ة،  ســ ــة، واإلدارات الرئ ــادل المعلومــات بــین مختلــف  هــذه الوحــدات الفرع التــالي هنــاك حاجــة لت

ل س هذا اله ع أن  ن لنظام المعلومات اإلدار م فـة ،و المؤسسـة فـي وظ ون لد ذا قد  وه
مایلي:نظمةمن الوظائف مجموعة من األ فات هي  ة لإلدارة مثًال وهذه التصن المعلومات

ــة حســب طــرق المعالجــة: -1 م یبــین نــوع المعالجــة تصــنیف نظــم المعلومــات اإلدار وهــذا التقســ
األتي:  لهذه المعلومات 

 :ــة ــات (إدخــالنظــم المعلومــات الیدو ــع العمل ــة التــي تــتم فیهــا جم -هــي نظــم المعلومــات اإلدار
ة).–معالجة  ة (الورق الكتاب استخدام السجالت والوثائ ًا  انات والمعلومات یدو إخراج) على الب

 :ة ات (إدخال نظم المعلومات نصف یدو ع العمل وهي نظم المعلومات اإلدارة التي یتم فیها جم
عـــض اآلالت المســـاعدة اســـتخدام  انـــات والمعلومـــات نصـــف یــدو ـــ معالجـــة ـ إخـــراج ) علــى الب

ة ، اآللة الراقنة....).(اآل الت الحاس
ــة : نظــم ات المعلومــات اآلل ــة، التــي تســتخدم الحاســب اآللــي وشــ وهــي نظــم المعلومــات اإلدار

ات على المعلومات (إدخال ، معالجة ، إخراج)  ع العمل املة في جم صورة  .)1(المعلومات 

م:-2 ة حسب الوظائف في التنظ وهذا التصنیف یبـین الوظـائف تصنیف نظم المعلومات اإلدار
التالي: ة بهذه النظم وهو  مي للمؤسسات المعن ل التنظ التي في اله

 :ة شر انات نظام معلومات إدارة الموارد ال ل المعلومات والب هذا النظام على  حتو
مختلــف اإلدارـة، والتــي تخــص األفــراد العـاملین داخــل المؤسســة ( عالقــات العمـل، شــؤون األفــراد 

أنواعها...).

الني، و آخرون، -1- ـةعثمان الك ، ص 2000. عمـان: دار المنـاهج للنشـر و التوزـع، نظـم المعلومـات اإلدار
72.
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 :ل صـنف ضـمن نظـم نظام معلومات التمو ة داخـل المؤسسـة، وقـد  وهـو نظـام معلومـات المحاسـ
نظام مستقل بذاته. صنف  معلومات اإلدارة وقد 

 : انات نظام معلومات التسو الحصول والمعالجة للب افة المهام المتعلقة  قوم  هو النظام الذ
ة:  تكون من العناصر التال ة للمؤسسة و ق التسو

 : ســـتقي مدخالتـــه مـــن المصـــادر وهـــوحـــوث التســـو  ، جـــزء مهــم فـــي نظـــام معلومـــات التســو
ات التسو  ة، بهدف دعم العمل ة والداخل ة داخل المؤسسة.الخارج ق

 :ر المنتجات ر المنـتج ضـمن نظـامتطو ـات تطـو انـات ومعط والمعالجة لكـل ب المعلومـات الحف
ذا  ة ، و  ق ج للمنتجات.التسو عات و الترو التسعیر و المب

 :انات واإلجراءات عننظام معلومات اإلنتاج ات والب افة المعط یجمع  :وهو النظام الذ
اجات من المواردالتخط .لالحت
ل الفعلي للمواد والمنتجات ات التحو .عمل
ة للمعدات والتجهیزات .الهندسة الصناع
ة الجودة .)1(الشحن واالستالم للمواد ، المشترات و رقا

ة إلى:-3 ات اإلدار تصنیف نظم المعلومات حسب المستو
االستراتیجي انظم المعلومات على المستو ة  نظـم دعـم اإلدارة : من أهم أش ل الـنظم االسـترتیج

مها لمساندة  ا التي تم تصم ا.العل شغلون وظائف اإلدارات العل المدیرن الذین 
اإلدار ة اتخاذ القـرارات و األنشـطة اإلدارـة، و نظم المعلومات على المستو : فهي غایتها مراق

ال نظــم المعلومــات حیــث  ــة علــى الحاســب األولــىتعــد نظــم دعــم القــرار مــن أهــم أشــ اآللــي و مبن
تهدف إلى ة منحاألخر .القرارات غیر الروتین

:التشــغیلي ــات نظــم المعلومــات علــى المســتو العمل هــي تلــك الــنظم التــي تضــمن ســیر و تــدف
انات. عات ، األجور و تعتمد على الحاسب اآللي لتسجیل الب ة للمنظمة مثل المب األساس

المعرفــي:نظــم المعلومــات علــى ا مــوظفي هــولمســتو الوحــدات واألقســام الخاصــة  یتعلــ الــذ
یــوفر المعرفــة داخــل المؤسســة، وهــي تمتلــك  ــار أنهــا تمثــل مســتو انــات والمعلومــات، علــى اعت الب

اإلدار .)2(نظم معلومات تختص بهذا المستو

-1- ، ر ا محمد ال ةسون م األساس ة (المفاه ة للنشر، نظم المعلومات اإلدار ). القاهرة: الدار الجامع
. 215، ص 1999

ادئعبد الحمید عبد الفتاح المغري، -2- ة األساس والم ة العصرة، :مصر. نظم المعلومات اإلدار ت ، 2002الم
.93ص
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مينظم المعلوماتتصنیف-4 التنظ ة حسب المستو تحت هذا التصنیف :اإلدار و ینطو
عدة أنظمة منها:

 اإلدارة:نظم ة على مستو ارة على وهي المعلومات اإلدار نظم معلومات قد توضع لخدمة ع
ة:إدارة معینة مثل و غیرها من الخدمات .اإلنتاج ـ المال

 :المنظمة ة على مستو ارة علىوهينظم المعلومات اإلدار نظم معلومات تخدم المنظمة ع
ل عام ع إدارات و وحدات المنظمة في نظام معلومات واحد.لي،و ش جم وتر

 :عدة منظمات ة على مستو أكثر من نظم المعلومات اإلدار وهي نظم المعلومات التي تر
عضها مثل البنوك  انه تكون مجموعة من المنظمات لها منظمة مع  ات والفنادق، أ والمستشف

ه تعمل  .)1(نفس النظام الذ
اتها:تصن- 5 عة عمل اهتمامها وطب حسب هذا التصنیف تنقسم نظم یف نظم المعلومات وف

المعلومات إلى مایلي:
 :ات ات محددة في نظم معالجة العمل ارة على نظم المعلومات التي تخدم نشاطات وعمل وهي ع

ة ات التنفیذ اناتها، وتخدم المستو اناتوتعتبر،المنظمات وتعالج ب اتها مدخالب من عمل
مدخالت نظام المعلومات اإلدارة. 

 :ة ر اإلدار وهي النظم التي تقدم المعلومات الالزمة لمتخذ القرارات في منظمات نظم التقار
صورة  انات في صورة تقارر  دورة منتظمة.األعمال المختلفة وتصدر معالجتها للب

 :ا في المنظمات المدراءوتهدف هذه النظم إلى دعم نظم دعم المدراء من خالل ، في اإلدارة العل
السرعة، والدقة الالزمة. المعلومات  مدهم 

 :ة نظم دعم جماعات العمل وهذه النظم تعمل على دعم الموظفین، والمدراء في أعمالهم الیوم
ات بینهم. ادل المعط ات ت ة العمل، والبرد اإللكتروني، وش من خالل ش

 وتهدف إلى مساعدة المدراء في اتخاذ القراراتات: نظم دعم القرار.
اء الصناعي و تستخدم للوصول النظم الخبیرة :  إلىو تعتبر هذه النظم هي احد فروع الذ

ل متمیز ش .)2(القرارات اإلدارة الفعالة التي تخدم المنظمة 

اغ، -1- وناتها)عماد الص ة و دار الثقافة للنشر، . عمان: الدار نظم المعلومات ( ماهیتها و م ة الدول العلم
.178، ص 2000

ةفؤاد الشرابي، -2- .107.عمان: دار أسامة للنشر، (د.ت.ن)، ص نظم المعلومات االدار
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ع: ة المطلب الرا أهداف نظام المعلومات اإلدار
تتمثل أهداف نظام المعلومات اإلدارة في اآلتي : 

تنحصر األهداف العامة للمعلومات اإلدارة في: األهداف العامة :
انــــات و هــــذا مــــن -1 ــــن لنظــــام المعلومــــات اإلدارــــة حصــــر مصــــادر المعلومــــات و الب جــــل أم

ـــة الحصـــر علـــى  ـــن اســـتكمالها، و ســـوف ترتكـــز عمل م التعـــرف علـــى الفجـــوات الناقصـــة، التـــي 
في األداء.   نظم المعلومات اإلدارة المتوفرة و طرق تناولها بهدف التنسی محتو

ــة متكامــل فــي مجــال تخصصــه و تكــون لــه القــدرة علــى تنــاول -2 إنشــاء نظــام المعلومــات اإلدار
انات و المعلو  مات المتوفرة.الب

قـــدم خـــدمات المعلومـــات المختلفـــة فـــي مجـــال -3 ـــن أن  م ـــة المتكامـــل  نظـــام المعلومـــات اإلدار
ة. طرقة من الطرق اإلعالم اإلعالن عن هذه الخدمات  تخصصه و ذلك عن طر

ـه  -4 ع األنشـطة المتصـلة  ة لجم ة و فرع س ن أن ینشئ نظام المعلومات اإلدارة ملفات رئ م
انات و المعلومات و ذ تحدید الب المختلفة المستعملة و غیر المستعملة .لك عن طر
ــــة -5 و ذلــــك مــــن اجــــل مواك انة مســــتمرة للنظــــام و التكفــــل بوضــــع الخطــــ ــــن ضــــمان صــــ م

التطورات المتجددة في مختلف المنظمات.
ة للمنظمـة و -6 التقـارر اإلحصـائ ـام  ن لنظام المعلومات اإلدارة الق هـذا مـن اجـل مرافقتهـا م

ة المتخصصة في مجالها.    مع التقارر اإلحصائ
ـة للعـاملین، و رفـع أدائهـم و هـذا مـن -7 عـدة دورات تدرب ام  ن لنظام المعلومات اإلدارة الق م

وادر دائمة للعمل في مجال  التخصص.اجل مواكبتهم مع التطورات الحدیثة و خل
ن لنظام المعلومات اإل-8 س م األداء علـى طرقـة تناولـه فعالیتـه ودارـة أن تـنع علـى مسـتو

عمل على التأثیر في اإلنتاج  ما  ات اتخاذ القرار،  حـوث و العملـي للمسـتفیدینعمل فـي مجـال ال
. ات التي تصادف أوجه النشا حل المشاكل و العق

سـهولة -9 ن لنظـام المعلومـات اإلدارـة التكفـل  ـات إجـراءات تنـاول م سـهل عمل المعلومـات و 
ات المستفیدین اجات و متطل ة احت ه و یتكفل بتلب )1(.االتصال بین النظام و مستعمل

ة :األهداف التفصیل

ة فهي تظم مجموعة من األهداف:  ة لألهداف التفصیل النس

. HallepracticInformation systems management in, and RH sprague.Jr,Ac mcnurlin .B-1-
international editions, Us, 1989, p234.



فصل األول: اإلطار المفاھیمي للدراسة                                                               ال

26

ــة اتخــاذ القــرارات:أهــداف-1 عمل ص اإلدارة مــن تتعلــ و تتمثــل هــذه األهــداف أساســا فــي تخلــ
ات صنع القرار  ـالنظم المتخـذة الروتیني،عمل ـذا التكفـل  ، و  ـة اتخـاذ القـرار اإلدار و زادة فعال

مة  ة سل للقرار.للقرار و ذلك من اجل مراق
بخـــدمات المعلومـــات-2 عـــة نظـــام المعلومـــات أهـــداف تتعلـــ : و تتمثـــل هـــذه األهـــداف فـــي متا

افــــة  ــــع و تــــوفیر  ــــة خــــدمات المعلومــــات  و تجم ــــة للتطــــور المرتقــــب فــــي نوع واإلدار الوثــــائ
ـل المعلومـات الجارـة  قـوم بنشـر  المطبوعات و المعلومات الصادرة فـي مجـال تخصصـه، و أن 
قـــوم  ـــه ، و  ـــع الخـــدمات المتعلقـــة  قـــدم جم ـــة، و  المطبوعـــات ، و المخرجـــات الدور ـــ عـــن طر

ة عنها. اإلجا
ر النظـــام:أهـــداف-3 بتطـــو الضـــرورة تتعلـــ تتمثـــل هـــذه األهـــداف أساســـا فـــي وضـــع الخطـــ

عـد إقامـة للمحافظة الدائمة الالزمة، ع التغیرات التي قد تنشا  انته و مراعاة جم على النظام و ص
عة  قات الضرورة في مجال أنشطته و متا ة فحص مستمر للتطب النظام و تهدف إلى توفیر عمل

ر برامجه. تطو
المســ-4 ر المســتفیدین تفیدینأهــداف تتعلــ ــات تطــو عمل : و تتمثــل هــذه األهــداف فــي التــولي 

ـــة المتاحـــة للعمـــل، و أن  العامل ـــة للقـــو ـــادة القـــدرة اإلنتاج ـــة النظـــام ، و العمـــل علـــى ز فـــي فعال
في النظام.   شر ضه لمعدالت التدخل ال یخفض في حجم معدالت األخطاء ، نتیجة تخف

العاملین بنظ-5 ةأهداف تتعل ر : تتمثل هذه ام المعلومات اإلدار التكفل التـام بتطـو األهداف 
ــه لتفاصــیل  معرفــة العــاملین  الموضــحة لمــد أدائهــم، و تحدیــد الخطــ العــاملین و رفــع مســتو

النظام و أهدافه.  
التكلفة:-6 قـدر أهداف تتعل ض من تكلفة وحدة المعلومـات  و تتمثل هذه األهداف في التخف

.اإلم التقلید ات التخزن الماد ض من متطل ه و التخف طة  ة التكلفة المرت ح فعال ان و توض
ـادل-7 العالقـات و الت ـة االتصـال مـن و إلـى :أهـداف تتعلـ و تتمثـل هـذه األهـداف فـي عمل

ادل المطبوعات والمستفیدین و االتصال بنظم المعلومات المتشابهة  الموادو إنشاء نظام لت
حهـا و تقنــین الرمــوز و بینـه م خـدمات اإلعــالم اآللـي لعمــال المنظمـة التــي یت و بــین غیـره و تقــد

.(1)المصطلحات المستخدمة
اسة المعلومات-8 بوضع س ام بوضع و تحلیـل و أهداف تتعل : و تتمثل هذه األهداف في الق

اسة المعلومات ر س اسة المعلومات في المنظمة و مراجعتها و تطو اساتتنفیذ س و اقتراح س

MCgraw hill, Inc, US, 1993, p201..information sysyemsmanagementhatch.R,, andKroenke.D-1-
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ا   تی اسة المعلومات أوجدیدة و إعداد  عها و إعالن س اسة المعلومات التي یت نشره عن س
عها و مواكبتها للتطور  استمرار لالتفاق مع أنشطة المنظمة التي یت عتها  ه ، و متا الخاصة 

.(1)التقني الحدیث 

-1- Kroenke.D, and hatch.R, op cit ,p202.
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ة ة اتخاذ القرارات اإلدار ة عمل حث الثاني: ماه .الم
ة ة اتخاذ القرارات اإلدار .المطلب األول: مفهوم عمل

ـــوم إن تصـــرفات األفـــراد و جهـــودهم إمـــا أن تكـــون نتیجـــة  ـــرن الی ـــد المف ـــد عن مـــن المؤ
انـت یـر أو نتیجـة الالشـعور، فــإذا  یــرللتف عـد تف ، قیـل أن األفـراد قــد تصـرفات األفــراد قـد حـدثت 

ـن التحـدث  م فانه ال  انت التصرفات ال شعورة أو مجرد رد فعل الشعور اتخذوا قرارا، أما إذا 
ار یر. وقد عند اتخاذ القرار، فاألساس في هذا األخیر هو اخت عد دراسة و تف أكد تصرف معین 

أ ــر اإلدار ــة رجــال الف ــة أغلب ان عنــي إم ن أســاس اتخــاذ القــرارات هــو وجــود البــدائل، فوجودهــا 
ــار، ممــا یتطلــب تــوفیر أكبــر قــدر مــن الدّ  ــاز الــذاتي و االخت عــد عــن االنح ة و ال قــة و الموضــوع

ـــة  ـــا مـــن الكفـــاءة و الفعال اف ة، ممـــا یـــوفر للقـــرار المتخـــذ قـــدرا  ة و المصـــلح ـــارات الشخصـــ االعت
األهداف المرجوة. ، سـوف نقـف لتحقی ة اتخاذ القرار اإلدار و قبل التطرق لمختلف تعارف عمل

أوال عند ما هو القرار؟
مفهوم القرار:-1
ـة القـرن الحـالي، : القرار لغة النشأة ظهـر مـع تطـور أسـالیب اإلدارة بدا القرار مصطلح اقتصاد

قـــرر عنـــده الخبـــر حتـــى االســـتقرار، حالـــة االتـــزان ، المســـتقر، والقـــرار هـــو المطمـــئن مـــن األرض، 
م في مسالة ما في الح ه الرأ .)1(استقر أو ما قر عل

ألحـــد البـــدائل بـــین اثنـــین أو أكثـــر مـــن القـــرار اصـــطالحا ـــار الحـــذر و الـــدقی :" القـــرار هـــو االخت
ة " .)2(مجموعة البدائل السلو

ــــات التـــي ال تكـــون فــــي الغ ــــار المـــدرك للغا ــــة تقـــوم علـــى االخت ات القـــرار هـــو "عمل الـــب اســــتجا
ة  اشرأوأوتومات .)3(" رد فعل م

 ــاره انســب وســیلة متاحــة أمامــه النجــاز الهــدف أو اعت القــرار هــو" مســار فعــل یختــاره متخــذ القــرار 
."األهداف التي یبتغیها

ة، بلحس- 1- ة .ب.ن):.( بالقاموس الجدید للطالب، ین البلیث، و آخرون علي بن هاد المؤسسة الوطن
اب،  .823، ص1991، 7للش

-2 - ، م و اإلدارةسعید محمد المصر اعة و النشر و التوزع، التنظ ة  للط ص ،1999.القاهرة: الدار الجامع
78.
-3 - ، اب الجامعة اإلدارة الحدیثة (االتصاالت و المعلومات و القرارات)احمد محمد المصر .القاهرة: مؤسسة ش

.192،ص 2000للنشر، 
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 " ـةالالقرار هـو ـار عمل لة مـا ، و اخت مـة مالئأكثرهـاالفاصـلة بـین الحلـول البدیلـة و المتاحـة لمشـ
لة  الهدف من حل المش .)1(" لتحقی

ة:-2 ة اتخاذ القرارات اإلدار مفهوم عمل
ر منها األتي: و نذ ة اتخاذ القرار اإلدار لقد تعددت التعارف  حول عمل

 ة و التــي م لكافــة المتغیــرات المشــتر علــى أنهــا:" تحلیــل و تقیــ ــة اتخــاذ القــرار اإلدار تعــّرف عمل
ــاس العلمــي و  عهــا للق حیــث یــتم إدخالهــا و إخضــاعها جم ص  و التمحــ مجملهــا للتــدقی تخضــع 

ــة و  ــة العلم حــث العلمــي و النظر ــة األســالیبمعــادالت ال ةالكم أوحــل إلــىللوصــول اإلحصــائ
ات لوضع هذا الحل إلىأخیرانتیجة، و  العلمي الحلول في مجاأواستنتاجات و توص ل التطبی

.)2(و حیز التنفیذ"
 شــعور مــن الشــك و عــدم التأكــد مــن ــب یبــدأ  إنســاني مر هــي:" نشــا ــة اتخــاذ القــرار اإلدار عمل

ار احد اخت لة ما، و تنتهي  ال مش الحلول التي یتوقـع جانب متخذ القرار حول ما یجب عمله ح
لة المطروحة "إلى، و بذلك تساعد في الوصول التأكدتزل حالة الشك و عدم أن .)3(حل المش
 ـــة و التحلیـــل الكمـــي ـــة العلم هـــي اســـتخدام المنهج ـــة اتخـــاذ القـــرار اإلدار ضـــا:" عمل و تعـــّرف أ

هــذا البــدیل المنفعــة األكثــر حقــ ــار بــدیل مــن عــدة بــدائل، شــرطة أن  مــات لألفــراد و التنظالخت
.)4(اإلدارة "

 ـــار بـــدیل واحــــد مـــن بـــین بــــدیلین ــــة اخت هـــي عمل ـــة اتخــــاذ القـــرار اإلدار ضـــا:" عمل و تعـــّرف أ
ـات  ـة معینـة فـي ضـوء معط هدف أو مجموعة األهداف خـالل فتـرة زمن محتملین او اكثر لتحقی

ة و الخا ة و الموارد المتاحة للمنظمل من البیئة الداخل .)5(ة "رج
نخلـص إلـى التعرـف اإلجرائـي یتمثـل  ـة اتخـاذ القـرار اإلدار ـل هـذه التعـارف لعمل و من خالل 
ـــة تتطلـــب المفاضـــلة بـــین عـــدة بـــدائل الن الغـــرض  هـــي عمل ـــة اتخـــاذ القـــرار اإلدار فـــي :" عمل

هدف المستقبل فإذا  اتجاه تحقی ه السلوك اإلنساني  لم توجداألساسي من اتخاذ القرار  هو توج

ـــــدین محمـــــد المرســـــي، -1- ـــــت، جمـــــال ال ـــــس ثاب ةاإلدارةعبـــــد الرحمـــــان ادر ـــــاذجاإلســـــتراتیج م و نم ـــــاه ( مف
ة ق ة للنشر، تطب .56، ص 2002).القاهرة: الدار الجامع

ةالكاللدة ، ظاهر -2- ادة اإلدار .254ص،1997.عمان: دار زهران للنشر و التوزع،الق
لم،محمد-3- اعةالهانير دا.ب.ن):(ب.اإلدارةسو .7ص،،(د.ت.ن)للط
ر،اللوزموسى-4- ميالتطو ات(التنظ مأساس .31،ص1999للنشر،وائلدار.عمان:)حدیثةومفاه
مقحـف،أبـوالسـالمعبـد،حنفـيالغفـارعبـد-5- ندرة:.اإلاألعمـالوٕادارةتنظـ تـبسـ الحـدیثالعرـيالم

.132،ص1993،للنشر
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ار من بینها ال یوجد هناك مبرر  ن االخت م ة اتخاذ القرار اإلداربدائل  ."لعمل

ة اتخاذ القرارات اإلدارة ومن أهمها : ومن هذه التعارف نستنتج عدة خصائص لعمل
ة قابلة للترشید ان الوصـول إلـى ترشـید أنها عمل اإلم س  ة تقوم على افتراض انه ل : فهذه العمل

ن الوصول إلى حد من هذا الترشید فعملامل للقرار ، م ار البدیل المناسب للقرارو لكن  ة اخت
األحـداث ی قة تنبئ  ن و جود معلومات دق ـن و تم في ظل ظروف معینة تجعل من غیر المم تم

مـا انـه عـادة مـا تكـون للقـرار  ار البدیل المناسـب ،  مـن هـدف و أكثـرسلطة اتخاذ القرار من اخت
ـة اتخـاذ القـرار و األهدافقد تكون هذه صعب عمل اینة ، مما  تكـون مجـرد أنبهـا عـن ینـأمت

اس ة قابلة للق ة حساب .عمل
ــة ة و اجتماع عوامــل إنســان ــة تتــأثر  ة أنهــا عمل الصــفات الشخصــ ــة اتخــاذ القــرار تتــأثر  : فعمل

مــا  ســاهم فــي إصــدار القــرار  ــل مــن  ه و مستشــاره و  ــة لمتخــذ القــرار و مســاعد أن هــذه  العمل
داخـل المنظمـة  ـة (أ طة سواء البیئـة الداخل البیئة المح ـة ( أأو)اإلدارـةتتأثر  البیئـة الخارج

المنظمة عملها في إطاره تؤد الذ ).المجتمع المح
ــة ممتــدة مــن الزمــان طــول اتخــاذه هــو فــي الغالــب امتــداد و اســتمرار أنهــا عمل : فــالقرار الــذ

قة   سا هلقرارات أخر معزل عن هذه القرارات و عل لقة جدیدة فـي حهو مجرد إنمافهو ال یتخذ 
ما  ـون مـن المهـم إلـىصـرف نهـذا القـرار تأثارأنسلسلة تضم هذه القرارات  المسـتقبل و لـذلك 

ة اتخاذ القـرار الهـدف المرجـو منـه فـي المسـتقبل جدا في عمل دراسـة احتمـاالت نجاحـه فـي تحقیـ
ان من المناسب اتخاذه لما  ة احتماالت نجاحه  لما زادت نس .ف

ة ــة مشــتر ــى جهــود جماع ــة تعتمــد عل مراحــل متعــددة و أنهــا عمل ــة اتخــاذ القــرار تمــر  : فعمل
و مستشــارن و مرؤوســین مــن مســاعدین آخــرون القــرار أشــخاصجانــب متخــذ إلــىشــترك فیهــا 

ـة التـي تسـاعد علـى  اتخـاذ إلىاإلضافة المعلومات الالزمة و الكاف ل هؤالء  الجهات التي تمد 
عض  ال سـلطة اتخاذهـا فقـإلـىتنسب أنال یجب اإلدارةالقرارات أنالقرار الرشید و لذلك یر

ــة اتخــاذ ــل مــن ســاهم فــيإلــىالمنظمــة التــي صــدر عنهــا أإلــىتنســب أنیجــب إنمــاو  عمل
س  .(1)غیرهمأو مساعدین أو مستشارن أوالقرار من رئ

ـة و مسـتمرة ـة دینام ـة ألنهـا :أنها عمل متحر ـة أ ـة دینام ـة اتخـاذ القـرار تعتبـر عمل فعمل
له النهـائي و هـي تتغیـر مـن مرحلـة  مراحل مختلفـة حتـى تصـل مرحلـة إصـدار القـرار فـي شـ تمر 

ة التخاذه تتغیر من حیثألخر حسب متغیرات و ظروف اتخاذ هذا القرار فالمعلومات المطلو

.harper and row publishers co,1960,p 67».tthe new science of managemen.H, «Simon-1-
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ة ل مرحلة من مراحل العمل میتها في  ل أنما ،نوعیتها و  شـ لة قـد یتغیـر  خرآـأووجه المشـ
مــا  مشــاكل أنهــاخــالل هــذه المراحــل  ــة و علــى متخــذ القــرار أخــرقــد تخــتل حــدد بدقــة أنفرع

لة  ةالمش ـار البـدیل المناسـب لهـا و شأنهاالتخاذ القرار األساس ن مـن اخت قـراره إصـدارحتى یـتم
.بناءا علیها

على سلطة اتخاذ القـرارأنها ة ال تخلو من القیود و الضغو عـدة اإلدارـةفالسـلطة :عمل تتقیـد 
اتخاذ القرار إثناءقیود مختلفة  امها  ـة منهـا اإلدارق و المراحل المختلفة التي تمر بها هـذه العمل

عضـها  ـة و  التـي قـد تتعـرض لهـا توصـال األخـرقیود قانون ع مـن الضـغو القـرار إلـى إصـدارنـا
ـن  ما انه مـن المم سـهم أنمضمون معین  علـى هـذه ي فـمثـل مـن  القـرار نوعـا مـن الضـغو

ات  قدمونه من طل أو التماسات أو غیرها.السلطة من خالل ما 
ةأنها ة صع ل من هذه النشاطات تتطلـب : عمل ة اتخاذ القرار تتضمن نشاطات متعددة   فعمل

مراحل ثالثة معینةقدرات و مهارات  ة تمر  حث و االستطالع أولهاالنجازها فهذه العمل مرحلة ال
لة و الحاجة  فیها على اكتشاف المش ز النشا اتخاذ القرار لحلها و ثاني هذه المراحل إلىو یتر

م  ما یتم تحلیل و تقی حث عن البدائل المختلفة للحل  م و یتم فیها ال یر و التصم هي مرحلة التف
ار هذه المراحل هي مرحلة المقارنة و آخرهذه البدائل و  فیها على اخت ز النشا ار و یتر االخت

ات مختلفــة و  ــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تواجــه صــعو لة المطروحــة و  بــدیل معــین لحــل المشــ
م و التــدرب الكتســاب إلــىتحتــاج  ــة للقــائمین علیهــا و هــو مــا یتطلــب التعلــ مهــارات و قــدرات عال

.)1(هذه المهارات و القدرات

-1- Simon .H,op cit, p68.



فصل األول: اإلطار المفاھیمي للدراسة                                                               ال

32

ة اتخاذ القرارات المطلب الثاني: ة عمل ة.أهم اإلدار
ة اتخاذ القرارات لقد  ةاإلدارةاكتسبت عمل عـد أهم أنالغة في العصر الحدیث خاصة 

حت ثیـرة و معـدات ضـخمة، و تسـتخدم مالأص موارد  طائلـة، فغـدت أمـواالنشات التجارة تعمل 
المنظمــات، و نقطــة االنطــالق األعمــالإدارةالقــرارات فــي مجــال  قــي لنشــا ــة المحــرك الحق مثا

ــاألهــدافنحــو انجــاز  ــر و النجــاح فیهــا، ممــا دف " مدرســة اتخــاذ اإلدارع ببــروز مدرســة فــي الف
م القــرارات "  مون أن: " اتخــاذ القــرارات هــو قلــب اإلدارة، و مفــاه ــرت ســا عتقــد هیر ألدم ســمیث، 

ـار اإلنسـاني فـالقرارات مـاهي  ة االخت ولوج و س نظرة اإلدارة یجب أن تكون مستمدة من منط
ـــل قـــر  عض، و  عضـــها الـــ عـــه سلســـلة متصـــلة مـــن إال سلســـلة متصـــلة ب بیـــر (اســـتراتیجي)، تت ار 

األهــداف التــي  ــه القــرارات صــغیرة جــدا، أیــن یــتم تنفیــذ و تحقیــ تكــون ف القــرارات إلــى الحــد الــذ
تعتبر في حد ذاتها قرارات.

ع وظائف  ة متداخلة في جم ة اإلدارة، ذلك أنها عمل إن اتخاذ القرارات هو محور العمل
ـل مرحلـة اإلدارة ونش فإنها تتخـذ قـرارات معینـة فـي  فة التخط اطاتها، فعندما تمارس اإلدارة وظ

اســات أو إعــداد البــرامج أو تحدیــد  مــن مراحــل وضــع الخطــة ســواء عنــد وضــع الهــدف أو رســم الس
م المالئم  ار أفضل الطرق واألسالیب لتشغیلها، وعندما تضع اإلدارة التنظ الموارد المالئمة أو اخت

مــي ونوعــه وحجمـــه لمها ــل التنظ شــأن اله مهــا المختلفــة وأنشــطتها المتعــددة فإنهــا تتخـــذ قــرارات 
األعمـــال المختلفـــة ونطـــاق  ـــام  م اإلدارات واألقســـام، واألفـــراد الـــذین تحتـــاج لـــدیهم للق وأســـس تقســـ
ـة اد فتـه الق ة واالتصـال .. وعنـدما یتخـذ المـدیر وظ السـلطة والمسـؤول اإلشراف المناسب وخطو
جهــودهم أو اســتثارة دوافعهــم  ه وتنســی ــه مرؤوسـ فإنـه یتخــذ مجموعــة مــن القـرارات ســواء عنــد توج
ًضــا  ــة فإنهــا أ فــة الرقا اإلدارة وظ التهم، وعنــدما تــؤد وتحفیــزهم علــى األداء الجیــد أو حــل مشــ

الت  اس نتـائج األعمـال، والتعـد شأن تحدید المعاییر المالئمة لق تجرهـا لتـي سـوف اتتخذ قرارات 
عملــة اتخــاذ القــرارات فــي  ــذا تجــر ح األخطــاء إن وجــدت، وه علــى الخطــة، والعمــل علــى تصــح

ة اإلدارة نفسها .دورة مستمرة مع استمرار العمل
أغراضها  ًا ووسیلة من وسائل اإلدارة لتحقی ًا أو نظام تصرفًا قانون عتبر القرار اإلدار

قوم القرار اإل ة اإلدارة، فالقرار هو وأهدافها حیث  بیر في مجال العمل بدور  دار
ما أن القرار هو الذ ة اإلدارة  ة الالزمین للعمل شرة والوسائل الماد ال یؤمن القو (1)الذ

.(traduit et adaptémanagement principes et méthodes de gestion,Cyrilkoontz,o’dennellHarold-1-
par Gilles Ducharme), édition MC Graw Hill, Québec, canada,1980,p112.
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قــوّ  عــدل األخطــاء و مــا  اســات إلــى أمــور محسوســة  م االعوجــاج فــي مســار یبلــور التوجهــات والس
ات  شــف الحقـوق وألهمیتــه عهــد بإصـداره إلــى المســتو مـا أنــه یوضــح االلتزامـات و ــة،  تلـك العمل

ا في الهرم ا ة للـوزراء العل ة إصدار أو صنع القرار مـن الوظـائف األساسـ حیث تعتبر عمل إلدار
اســـم أحـــد  صـــدر  ـــان  ـــًا لكـــون القـــرار وٕان  م عـــًا تنظ ـــة تضـــمن طا مـــا أن هـــذه العمل والمـــدراء ، 

.(1)المسئولین إال أنه ناتج عن جهود مجتمعة
حــدد مــن؟ و متــ قــة إال جهــاز  مــا هــو فــي الحق ــل إن الجهــاز اإلدار قــوم  ؟  مــد ى؟ و إلــى أ

اتخــاذ القــرارات، وعلــى هــذا تحــد حرــة األفــراد  حــل هماتخــاذفــيشــخص  القــرارات حســب هــواهم و 
ما  طة و المتناسقة.  ة المترا ماهي أنمحلها جهاز التخاذ القرارات الفرد اإلدار عناصر النشا

ــا إال ات اإلدارـة العل اسـات مــاهي إال قـرارات تتخـذ فــي المسـتو سلسـلة متصـلة مــن القـرارات، فالس
م تصرفات المرؤوسین ، فهـي تبـین مـا یجـب عملـه و مـا ال یجـوز عملـه، و اإلجـراءات مـاهي لتح

ــة مــاهي إال قــرارات  ــات خطــوة بخطــوة، و البـرامج الزمن ــة تنفیــذ مختلـف العمل ف إال قـرارات تحــدد 
ـة مـاهي إال سلسـلة  ما هو إال سلسلة متصلة مـن القـرارات، و الرقا عن مواعید العمل، و التخط
ــة) و توقیـــت اإلنجـــاز.... و  ـــة المنتـــوج و درجــة جودتـــه (المعـــاییر الرقاب م مــن القـــرارات متعلقــة 

ـــةغیرهــا، و علـــى هـــذا تـــولي المنظمـــات  ـــة االتصـــال فـــي المؤسســـة أهم لعمل تتكفـــل ألنهـــاقصــو
صالب الجیـد و األطـرافإلـىالقرارات و المعلومات المتعلقة بهـا إ ـة التنسـی ـة، و الن عمل المعن

م بین  المح ادة في المؤسسة و نظام الر عبر نظام جیـد للمعلومـات إالالتشغیل ال تتم نظام الق
ة اتخاذ القرارات اإلدارة فعل عمل بدوره  .(2)اإلدارةالذ

-1- Harold koontz, op cit, p113.
ouzou,–. les éditions l’abeille , tiziintroduction au systéme d’informationgraine. S,-2-

algérie,2002 ,p 51.
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ة ة اتخاذ القرارات اإلدار .المطلب الثالث: أنواع عمل

قة األمر، إن المدیر أثناء ممارسته لعمله الیومي یتخذ العدید من القرارات التي  في حق
ه و یختلف  ون ف اختالف الوضع الذ ل، فمن القرارات ماهو أثرهاتختلف  على المنظمة 

ة مثال  ب، فمنح عطلة مرض ، و منها ما هو معقد و مر العاملین هي أجورتسدید أوس
ست  سقرارات ل ان تأس أخر مثال أو إحداث تغیرات جذرة في نمفرع للمؤسسة في م

ة استمرارتها و  ان مومة المؤسسة و إم الغ األثر على د ة لها  اإلنتاج، فهي قرارات إستراتیج
زها في السوق. مر

ة اتخاذ القرارات اإلدارة و على هذا فقد حاول العدید من المهتمین بهذا المجال تصنیف عمل
ة:و  ب اتخاذ القرارات اإلدارة حسب األسس التال ن تبو م فقا لعدة معاییر، إال أن الشائع انه 
مبرمجة و غیر المبرمجةالقرارات ال
ة ة و الشخص م القرارات التنظ
المعلومات قرارات حسب درجة الوثوق 
ة ة و الجماع القرارات الفرد
ات اإلدارة قرارات حسب المستو

.المبرمجة و غیر المبرمجةالقرارات- 1
:الت و نقصد بها تلك القرارات المخططة سلفا القرارات المبرمجة و التي تتعامل مع حل المش

ة حیث یتم تحدید أسالیب و ط لة التعامل مع أأورق و إجراءات حل المتكررة أو الروتین مش
یر، و من  منح أوذلك تحدید راتب موظف جدید أمثلةسلفا، و حیث ال تستدعي جهدا في التف

ات إرسالأواإلجازات ذا، حیث تو إلىالطلب اإلجراءات الخاصة سلفاح ّض مورد ما..... و ه
ل حالة من واقع اللوائح المعمول بها، في مجال المشترات أو إدارة األفراد أو غیرها.

ة غیر متكررة فهي تلك القرارات التي تحصل في مدالقرارات غیر المبرمجة: في ظروف أوة زمن
یر إلى جانب الحصول على قدر  اف غیر متشابهة، لذلك تستدعي جهدا معینا من التف

س فرع جدید أو ة، و من أمثلة ذلك تأس طرح منتوج جدید المعلومات و رما تحّمل تكالیف إضاف
.)1(األسواق ( یتطلب دراسة السوق)، أو قرارات االندماج أو التوسع

ةإسماعیل السید،-1- تب العري الحدیث للنشر.القاهرةنظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدار .ت.ن)، ، (ب: الم
.59ص 
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ـــــادة المنظمـــــة            عـــــد االســـــتراتیجي، و ق ال هنـــــا أن هـــــذا النـــــوع مـــــن القــــرارات یتعلـــــ المالحــــ
ــا) هنــا هــي المســؤولة عــن  ات اإلدارــة العل دراســته و تحلیلــه و مــن ثــم اتخــاذه، الن هــذا ( المســتو

ـــل القـــرارات غیـــر  ـــرا لتحو بی مســـتقبل المنظمـــة، و تبـــذل المنظمـــات جهـــدا  القـــرار أساســـا مـــرت
مبرمجة، اعتمادا على الخبرات المتراكمة من دراستها و اتخاذها و تنفیذها. المبرمجة إلى أخر

ة-2 ة و القرارات الشخص م . القرارات التنظ
ـــة: ال م ـــة هـــي القـــرارات التـــي یتخـــذها المـــدیر فـــي قـــرارات التنظ م ـــالقرارات التنظ إطـــارو نقصـــد 

عــــة اســــة العامــــة للمنظمــــة و تجســــیدا للطب اســــا للس شــــغلها، و تمثــــل انع ة التــــي  فــــة الرســــم الوظ
ــة م مــات التنظ ض التــي تســیر فــي األنظمــةأولهــا، مــن حیــث التعل ــن تفــو م إطارهــا، و مــن ثــم 
فاءة التخاذها.شخص  ون ذا  ما 

ة ة المـدیر و القرارات الشخص ـس شخصـ ة هي تلك القرارات التي تع القرارات الشخص : و نعني 
ة  ض صـالح ـن تفـو م ة، و خبرتـه اإلدارـة فـي میـدان العمـل، و فـي هـذه الحالـة ال  میوالته الذات

انت صفته شخص مهما  .)1(اتخاذ هذه القرارات أل
حسب درجة أو حجم المعلومات التي تستند علیها:القرارات-3

.و تنقسم هذه القرارات إلى ثالثة حاالت: إما حالة التأكد، أو حالة المخاطرة، أو حالة عدم التأكد
النتـائج حالة التأكد نـه مـن التنبـؤ  ـة التـي تم متلـك متخـذ القـرار المعلومـات الكاف : في هذه الحالـة 

سعى لتحقی ه فهو  اراته من بین البدائل الكثیرة، و عل نأالمتوقعة لخ منها.كبر عائد مم
:ــة المخــاطرة ــحال حســب احتمــاالت تحقی ر البــدائل، و  قــوم بتطــو ــة فــان المــدیر  فــي هــذه الحال

ـة لحسـاب النتـائج النتا األسـالیب الكم ـل بـدیل، مسـتعینا فـي العدیـد مـن الحـاالت  ة من  ئج المرتق
شجرة  .القراراتالمحتملة لكل بدیل، 

:ــة عــدم التأكــد ــل بــدیل غیــر حال ــة علــى  النتــائج المترت ففــي هــذه الحالــة فــان إحتمــاالت تحقیــ
بیر من العوامل المؤثرة فـي القـرار،  ان هناك عدد  محددة (اقل تحدیدا من حالة المخاطرة)، فإذا 
انـت فــي حالـة عـدم االسـتقرار الشــدید ، فـان متخـذ القــرار  انـت هـذه العوامـل غیــر متشـابهة أو  و 

ـــى ح ـــى االستشـــارة و التقرـــر عتمـــد عل ـــى اللجـــوء إل قة، إضـــافة إل ـــه الســـا مـــه الشخصـــي و خبرات
ار و اآلراء .)2(الجماعي لتعزز األف

ة-4 ة و القرارات الجماع . القرارات الفرد

.60،ص مرجع سابالسید ، إسماعیل -1-
اسر، -2- ة في اتخاذ القرارات نصر منصور  ةاألسالیب الكم .63دار الحامد،(د.ت.ن)، ص .عمان: اإلدار
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 :ــة ــرارات الفرد شــارك أو یتشــاور مــع الق اتخاذهــا دون أن  هــي تلــك القــرارات التــي ینفــرد المــدیر 
أسـلوب أوتـوقراطي تسـلطي فـي اإلدارة،  عتبـر هـذا النـوع مـن القـرارات  موضوع القـرار، ف المعنیین 

حــتم  میــزه مــن ســرعة و تنــافس  علــى المــدیر فــي العدیــد مــن الحــاالت إال أن واقــع األعمــال و مــا 
ة. اتخاذ قرارات فرد

 :ة ة أراء عدد معین من األفراد القرارات الجماع فهي تلك القرارات التي تمثل نتاج تفاعل و مشار
ـة  ـذا تنم مقراطي فـي منظمـات األعمـال، و  ـس روح التعامـل الـد ع العاملین في المنظمة و هـذا 

ــــة, و اكتســــاب األ اإلیجــــاب علــــى فــــراد نوعــــا مــــن االنتمــــاءالــــروح الجماع س  للمنظمــــة ممــــا یــــنع
.)1(األهداف المرجوة

ات -5 ةالقرارات حسب المستو :اإلدار
عتبر هذا التصنیف من  فات التيأهمو  ةتداولها المختصون، فالقرارات اإلالتصن تتعامل ستراتیج

ا ذات  ــــرمــــع القضــــا ــــل األث یــــزة األجــــلالمســــتقبلي طو ــــر ر ــــى المنظمــــة، و هــــي تعتب اإلدارةعل
ة ــا فــي تحدیــد اإلداراتأداةو اإلســتراتیج اســات العل ــذا فــي رســم الس لــة األجــل، و  األهــداف طو

اإلنتـاج  لهـا، و خطـو موقعهـا و ه ة للمنظمـة،  ـارات األساسـ العامة للمؤسسة، إضـافة إلـى الخ
ــات التوســع ان اســات التوزــع و إم ــذا س أنهــا تنصــب علــى فیهــا و  و االنــدماج ... و غیرهــا، أ

مـا  ـات و أسـواق و مسـتهلكین،  عة عمـل المشـروع مـن منتجـات و عمل ـات طب تنصـب علـى عمل
صفة عامة على هذه المجاالت، و على التكامل بین إدارات المشروع، و التغییر )3(توزع الموارد 

ـــاع اإلســـتراتیج یهـــدف إلـــى إت ـــذ م و ال ل التنظـــ األهـــداف ارة و ة المختـــفـــي شـــ ـــ ـــالي تحقی الت
.)2(المرجوة

ـة، أ ف ة، التي تندرج في مجاالتهـا الوظ ف القرارات الوظ أما اإلدارة الوسطى فهي تختص 
هـذه المجـاالت  ل مسـؤول عـن إحـد شرة . و على  ل أو الموارد ال ، التمو في اإلنتاج، التسو

التالي اتخـ ة للمنظمة و  ة الكل اإلستراتیج حدد مساهمة مجاله في تحقی ة أن  ف اذ القـرارات الوظ
ة .)3(المناس

ـــــة للقـــــرارات  ـــــة تجزئ مثا ة، و هـــــي  ـــــالقرارات التشـــــغیل اشـــــرة فهـــــي تخـــــتص  أمـــــا اإلدارة الم
ة  اس ة في تنفیذ الس ع المرحل غلب علیها طا ة قصیرة األمد، و  ة إلى عدة مراحل زمن اإلستراتیج

ة ذلك، فاإلدارة التشغیل التكرار  مات الصادرة إلیها من العامة للمنظمة، و تتسم  تقوم بتنفیذ التعل

اسر، -1- .64ص ،مرجع سابنصر منصور 
ةاحمد حسان محمد، -2- ة،(بنظم المعلومات اإلدار .101.ت.ن)،ص . القاهرة: الدار الجامع
ةاإلدارةماهر،أحمد-3- ندرة: اإلستراتیج ةالدار. اإلس عالجامع .27،ص 1999،والتوزعوالنشرللط
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ان التنفیذ  ة و موعد و م ف ة عن  اإلدارة الوسطى و ذلك بإصدار التوجهات و القرارات التفصیل
ات و توزع الموارد المتاحة  ة على العمل أسالیب اإلشراف و الرقا ل ما یتعل للقائمین بذلك، و 

ةاألنشطةعلى  س ة الرئ ف .)1(الوظ
قة  مات السا ل التقس في  الح ة القرارات التي یتخذها متخذ القرار مهما أنو  انت نوع

لمـا تـوفرت فـي هـذه األخیـرة  حـال مـن األحـوال االسـتغناء عـن عنصـر المعلومـة ، ف ـأ نه  م ال 
ــة، ممــا  ة و ابتعــادا عــن الذات حت القــرارات أكثــر برمجــة و موضــوع لمــا أصــ ة  المناســ الشــرو

حــث و التحلیــل، و إنمــا التفــرغ إلــى عنــي  ع الوقــت فــي التشــاور و ال ســهولة اتخاذهــا و عــدم تضــی
ـــة تخـــدم القـــرارات  ـــى أنظمـــة معلومـــات فعال ـــا تبـــرز الحاجـــة إل ة الهامـــة، و هن ا اإلســـتراتیج القضـــا

ة .فعال

.28،ص حمد ماهر، مرجع سابأ-1-
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ة اتخاذ  ع: مراحل عمل ةالمطلب الرا .القرارات اإلدار

معنـى أننـا  تمـت دراسـته جیـدًا قبـل إصـداره،  أن القـرار الجیـد هـو القـرار الـذ معظمنا یتف
ـل  ـة وفهمنـا  ـل ناح ـارات المتاحـة لنـا ونظرنـا فـي  ـع الخ ون قد درسنا جم قبل أن نتخذه, فإننا ن

ه یر.فإن اتخاذ قرار مدروس یتطلب الكثیر،مضمون من مضامینه. وعل من التف
سـیر مـن  اسـتخدام قـدر  قـي.و مع ذلـك فـان معظـم القـرارات تتخـذ  یـر الحق و مـن خـالل هـذا التف

األتي: ة اتخاذ القرارات اإلدارة  ندرج مراحل عمل
لة:-1 ص المش تشخ

لة  صـــدد التعـــرف علـــى المشـــ غـــي علـــى المـــدیر إدراكهـــا وهـــو  مـــن األمـــور المهمـــة التـــي ین
ة  لة، وعـدم األساس ـة المشـ لة، ودرجـة أهم المش خل عة الموقف الذ عادها، هي تحدیده لطب وأ

لحلهـــا واتخـــاذ القـــرار الفعـــال والمناســـب  ابها، والوقـــت المالئـــم للتصـــد بـــین أعراضـــها وأســـ الخلـــ
ـة اتخـاذ القـرار شأنها لة تعـرف فـي مجـال عمل انحـراف عـن الهـدف المحـدد أنهـا. علمـا أن المشـ

قا ، ائن و بین ما یجب أومس ـا نجـد أنهي حالة من عدم التوازن بین ماهو  أنـون، و عمل
اة في المنظمة  أول، بـل ا نشـأنهاغیرها نادرا ما تقدم نفسها لكي یـتم اتخـاذ قـرار أومشاكل الح

ظهـر  لة ذاتهـا، و قـد تكـون هـذه األعـراض ما  س المشـ األعـراض و لـ لة، أ هـو عناصـر المشـ
لةالظاهرة شفا عن جذور المش .)1(على السطح هي اقلها 

انات و المعلومات:-2 جمع الب
ـــا العدیـــد مـــن المشـــاكل و المواقـــف التـــ ي تتطلـــب مـــنهم اتخـــاذ قـــرارات یواجـــه المـــدیرون یوم

حة  هدفــه هــو مــدإلـىمحــددات نجــاح القـرار فــي الوصــول أهــموواضــحة اتجاهاتهــا، و مـن صـح
ـار  ة، و نتـائج متوقعـة أنوفرة المعلومات و دقتها على اعت قـرارات المـدیر تمثـل تصـرفات مسـتقبل

لة مــن التحدیــد  ــه فــان مراحــل معالجــة المشــ عیــدة عــن ىإلــفــي المســتقبل. و عل التنفیــذ قــد تكــون 
حة و اإذاالواقع  انات الصح الدقة و الحرص على جمع الب دة حول الموقـف لم یلتزم المدیر  لمؤ

لمــا قلــت درجــة المخــاطرة،  انــت الصــورة واضــحة  لمــا  المــدیر أنإلــىإضــافةالمــراد معالجتــه، ف
المعلومات من مصـادرها  ةمطالب بتحر ثوقـا بهـا، و األكثـرمـن المصـادر األقـلعلـى أواألصـل

ة فان الحصول علیها عادة فإذا انات و المعلومات داخل سهال خاصـة إذا ون انت مصادر الب
ة، وال ة و العمل قا لألصول العلم محفوظة و مدونة ط بیرا للوصولانت الحقائ تحتاج جهدا 

، أ-1- اب . القاهرةالقرارات)–المعلومات -اإلدارة الحدیثة ( االتصاالتحمد محمد المصر : مؤسسة ش
.320ص ،2008الجامعة، 
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مـــا تـــوفره أنظمـــة  الضـــ الدقـــة و إلیهـــا، و هـــذا  المؤسســـة، إذ أنهـــا تـــوفر المعلومـــة  المعلومـــات 
م ســهل اتخــاذ القــرارالســرعة و التنظــ انــت المصــادر الصــائب و الفعــال.المطلــوب، ممــا  أمــا إذا 

ة  ة) أو منافسین أو جهات رسم ة (أطراف خارج عـا أوخارج ـون ت غیرهـا فـان الحصـول علیهـا 
ــة، و قــدراتها  ســعى اعلــى التفــلعالقــات المؤسســة الخارج ــذلك، و المــدیر النــاجح هــو الــذ وض 

اشــر مؤسســته الم حــدومــا لفهــم محـــ اشــر، و  ـــل األســالیب فهــمو غیـــر الم انیزمـــات اول  م
حتـى  ـات المحـ سـتعد لتقل ه، و  قـع فـي مواقـف تضـعف موقفـه التفاوضـيالسوق المتواجد ف ال 

)1(.
ـــارة أخـــر ع ـــا و  لة فهًم ـــب جمـــع إن فهـــم المشـــ ة لحلهـــا یتطل ـــدائل مناســـ ـــا، واقتـــراح ب قً حق

عتمــد علــى  لة محــل القــرار، ذلــك أن اتخــاذ القــرار الفعــال  المشــ انــات والمعلومــات ذات الصــلة  الب
قــــة والمعلومــــات المحایــــدة  انــــات الدق ــــن مــــن الب قــــدرة المــــدیر فــــي الحصــــول علــــى أكبــــر قــــدر مم

قــوم والمالئمــة زمنًــا مــن مصــادرها المختلفــة، ومــن  ثــم تحدیــد أحســن الطــرق للحصــول علیهــا، ثــم 
ًقا ًال دق مؤشرات ومعلومات تساعده علـى ، بتحلیلها تحل خرج من ذلك  واألرقام و قارن الحقائ و

.الوصول إلى القرار المناسب
ستخدمها المدیر انات والمعلومات التي  عض علماء اإلدارة أنواع الب هي مایلي:و وقد صنف 

 انات و ة.الب ة و الثانو المعلومات األول
ة انات و المعلومات الكم الب
ة انات و المعلومات النوع الب
2(االمور و الحقائ(

المتاحة:تحدید الحلول -3
ان لها حل واحد  این اآلراء حولها، ذلك انه إذا  قتضي تعدد و ت لة ما  قة إن وجود مش في الحق

ه. ون مرغما على تبني الحل الوحید المتوفر لد لة اتخاذ القرار س فلن تكون هناك مش
لة یلجـؤون إلـى البـدائل ال حـثهم عـن بـدائل لحـل المشـ اق  أن المدیرون فـي سـ معروفـة و المالح

ة لجؤوا إلى التصور و  أنها غیر مناس حلول، فإذا ما ظهر  استخدامها  التي سب سلفا أ

-1- ، ة-إدارة األعمالعلي الشرقاو ة، الوظائف و الممارسات اإلدار ،ص 1983. لبنان: دار النهضة العر
168.

ضر الخفاجي، -2- اس خ ةمحمد عبد حسین الطائي، نعمة ع .عمان: دار الثقافة نظم المعلومات اإلستراتیج
.99،ص 2009للنشر و التوزع،
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یــــر یــــر التف عتمــــد علــــى التف لة  ص المشــــ ــــان تشــــخ إلیجــــاد الحلــــول المختلفــــة، فــــإذا  اإلبتكــــار
یرتكــز علــى التحلیــل و المقارنــة فــان  یــر الحلــول إیجــادالمنطقــي الــذ عتمــد علــى التف البدیلــة لهــا 

یرتكز على التصور و التنبؤ و خلـاإل الذ مـابتكار ـار،  یواجـه المـدراء عـددا مـن القیـوداألف
نــة، و مــن أهــم القیــود یوجــد عامــل  عــض الحلــول المم تحــد مــن مجــال تصــرفهم و تفــرض علــیهم 

ذا درجة المخاطرة، إضافة إلى العدید مـن القیـود األخـر ة المتاحة، و  ذا الموارد المال الوقت و 
ة  ـذا األهـداف الشخصـ ة و  ـة و الظـروف االقتصـاد ـات التكنولوج ان ـة و اإلم وم األنظمـة الح
ا في المنظمة قد  ما أن قرارات اإلدارة العل المنظمة و قدراتهم على تنفیذ البدیل،  لألفراد العاملین 

ا عاد العدید من البدائل للقرارات المتخذة في اإلدارات الدن .)1(تساهم في إ
م البدائل المختارة:-4 تقی

ــار عنـد االنتهـاء مـن وضــع البـدائل المتاحـة، یجــد المـدیر نف مهـا الخت سـه أمــام ضـرورة تقی
ـا و عیـوب، إذ ال تتسـاوالبدیل المناسب، و ذلك أل حل مـن هـذه الحلـول یتضـمن عـدة مزا ن أ

ــة  ــة الدراســات التحلیل الهــدف، و مــن هنــا تــأتي أهم عــا مــن حیــث قــدراتها علــى تحقیــ الحلــول جم
ذا للقرار المراد اتخاذه. لة و  للمش

ة المفاضلة بین ا ة سهلة وواضحة دائما، إذ أن البدائل عادة ما تتضمن إن عمل ست عمل لبدائل ل
الوقــت المتــاح أمــام  اســها فضــال عــن ضــی قــة لق صــعب وضــع معــاییر دق عوامــل غیــر ملموســة 
ــــن  م متخـــذ القــــرار الكتشــــاف النتــــائج المتوقعــــة لكــــل بــــدیل، و هنــــاك العدیــــد مــــن المعــــاییر التــــي 

ل المقترحة و منها:استخدامها للمفاضلة ما بین الحلو 
 ــة الالزمــة، و هنــا تبــدو ع شــرة و الطب ــة و ال تــوافر المــوارد الماد ــة تنفیــذ البــدیل، و مــد ان إم

سـبب تعارضـها مـع  ة أو مسـتحیلة  ة تنفیذها صـع ان عاد البدائل التي تكون إم ة است واضحة أهم
طهاأهداف المنظمة أو مع ظروف  .)2(مح

 مالتكـــالیف و ـــدیل، و التـــي  ـــة بـــین المـــوارد الناجمـــة عـــن تنفیـــذ الب ـــن تقـــدیرها مـــن خـــالل الموازن
ه. قها من تنفیذ البدیل و الخسائر التي قد تترتب عل اسب التي یتوقع تحق الم

 أثار تنفیذ البدیل على المنظمة ( األقسام و اإلدارات و الوظائف و األداء) أو على المنظمات

ةاسین سعد غالب،-1- ة للنشر و التوزع، اإلدارة اإلستراتیج العلم ازور .85،ص 2002. عمان: دار ال
-2- ، ــــــر الموســــــو مــــــي)مــــــنعم زمز ــــــة( مــــــدخل  للنشــــــر و عمــــــان:.اتخــــــاذ القــــــرارات اإلدار ــــــازور دار ال

.45.ت.ن)،ص التوزع،(ب
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ــا أ ف ــان القــرار وظ لة و أهمیتهــا، و مــا  ــاختالف المشــ ، و هــذا یختلــف  مــس األخــر ا  و اســتراتیج
ة للعمــال ســیخفض مــن التكــالیف  و لكنــه ســیؤثر  عــض العــالوات اإلضــاف ، فإلغــاء  منظمــات أخــر

ــالغ علــى  لــف المؤسســة م التــالي علــى تحفیــزهم و تفــانیهم فــي العمــل، ممــا قــد  ة العــاملین، و  نفســ
ضها للعالوات. اكبر مما وفرته جراء تخف

 تســمح الظــروف الطارئــة التــي تتطلــب مواجهــة عاجلــة لمتخــذ وقــت و ظــروف اخــذ البــدیل، فقــد ال
ـار احـد الحلـول  ضـطره إلـى اخت القرار بإجراء الدراسات المعمقة و الضرورة للحلول البدیلة، ممـا 

سـمى هذه الظروف، و هو مـا  و عاجل تحت ضغ ـالقرار تحـت "المتاحة و اتخاذ قرار فور
" ففي مثل هذه المواقف یتوخى مت ن في ظـل الظـروف و الضغ ار األفضل المم خذ القرار االخت

طر على الموقف. المؤتمرات التي تس
 ة المرؤوســین و تقــبلهم للبـدیل، لمــا لهــم مـن اثــر فــي تنفیـذ هــذا البــدیل، و هنـا تبــرز ضــرورة اسـتجا

ون  م و إبداء اآلراء التي تضع أمام متخذ القرار تصورا لما سـ ـه إشراكهم في المناقشة و التقی عل
ة للمرؤوسین. النس ال  الحل مستق

 قـــدمان للمؤسســـة نفـــس النتـــائج، و بـــنفس الن  ســـتغرقه تنفیـــذ البـــدیل، ففـــي ظـــل بـــد ـــذ الـــزمن ال
عمد المدیر  ار إلىالتكالیف س تلـك النتـائج فـي اقصـر وقـت، و هـذا یتوقـف علـى أیهمااخت حقـ

لة و نوعهــا، و المعلومــات المتاحــة عــن الظــروف عــة المشــ م و طب طــة، و القــ ــة المح أنمــاالبیئ
ن األنماالسلوك و  م ة و ما  ه هذه البیئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكـل تعزز أناالستهالك

.)1(بدیل

ار البدیل االفضل:-5 اخت
ـار احـد البـدائل الـذ قة یجد المدیر نفسـه أمـام ضـرورة اخت المراحل السا عد مرور القرار 

قا  أقل تكلفـة) و قـد تـم القـول سـا له أفضل النتائج ( على سبیل المثال اكبر عائد  حق یتوقع أن 
ة  ـــة صـــع م البـــدائل عمل ـــة تقیـــ ـــا مـــن متخـــذ أنهـــاإذـــأن عمل ر ء القـــرار إلجـــراتتطلـــب مجهـــودا ف

ــة ــل بــدیل مــن البــدائل المقترحــة، فعمل ــا و عیــوب  لمزا م الــدقی ــار تتــأثر الموازنــة و التقیــ االخت
ة مــن خبــرة متخــذ  غة شخصــ ة و اآلخــر ذو صــ غة موضــوع عضــها ذو صــ العدیــد مــن العوامــل، 

عضـه ا) و  ا أو تشاؤم ون میوله تفاؤل اته ( فقد  ا ذو القرار و معرفته و دوافعه و مشاعره و رغ
لما وفرت للمدیر ار، و  ة االخت م عمل ح الذ ات الموقف اإلدار عة من متطل ة نا غة بیئ ص

-1- ، .64،ص مرجع سابمنعم زمزر الموسو
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ـان المـدیر حاسـما فـي اتخـاذ  لمـا  ة عـن مختلـف البـدائل، و فـي وقتهـا المناسـب  المعلومات الكاف
ــاره للبــدیل  ــة اخت انــت عمل ــد مــن القــرار و  التــالي تقلــل مــن المخــاطرة و تز ــة و  عیــدة عــن الذات

ون المــدیر متــرددا فــي اتخــاذه لهــذا القــرار، لــذا إذاأمــااحتمــاالت رشــادة القــرار،  ــس فســ ــان الع
ــــه  ة و أالوجــــب عل ــــا أنیــــدخر وســــعا فــــي اســــتخدام الطــــرق الراضــــ م جیــــدا فــــي تكنولوج یــــتح

ــة التــي قــد تقــرر  ــه العدیــد مــن القــرارات الفرع ــة و االتصــال، الن قــراره هــذا ســینجر عل المعلومات
ل،  .)1(سمعته هو و مستقبله في المنظمةإلىإضافةمصیر المنظمة 

عته: -6 تنفیذ القرار و متا
ــار الوقــت المناســب إلعــال القــرار أحســن یجــب علــى متخــذ القــرار اخت ن القــرار حتــى یــؤد

درجــة  م هــذه النتــائج لیــر قــوم المــدیر بتقــو القــرار المتخــذ، وتظهــر نتائجــه  طبــ النتــائج. وعنــدما 
اتخـذ مـن أجلـه الهـدف الـذ عـة تنمـي لـدفاعلیتها، ومقدار نجاح القرار فـي تحقیـ ـة المتا وعمل

الدقــة القــرارات أو مســاعدیهم القــدرة علــى تحــر ــة التنفیــذ متخــذ ــة فــي التحلیــل أثنــاء عمل والواقع
ابها واقتـراح سـبل عالجهـا ساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفـة أسـ ضـاف إلـى ذلـك مما  و

المرؤوســین وحــ ة لــد ــة روح المســؤول عــة لتنفیــذ القــرار تســاعد علــى تنم ــة المتا ثهم علــى أن عمل
ة في اتخاذ القرا .)2(رالمشار
ـان خالصة نقول  ةمـن المهـام الجوهرـة و الوظـائف اإلدارـةاتخـاذ القـرارات و  للمـدیر، األساسـ

تحققــه إن ــةمقــدار النجــاح الــذ فــاءة القــاألولیتوقــف فــي المقــام إنمــامنظمــة أ دة اعلــى قــدرة و 
ـــةو فهمهـــم للقـــرارات اإلدارـــین م تضـــمن رشـــد أســـالیبو اإلدار مـــا لـــدیهم مـــن مفـــاه اتخاذهـــا، و 

ةالقرارات و فعالیتها، و تدرك  مهمل على متع، و تووقتهاوضوحهاأهم عة تنفیذها و تقو .اا

رات في إدارة األعمالجمیل احمد توفی-1- ة،، مذ .170ص ،1975.لبنان: دار النهضة العر
م).تـر: سـرور علـي إنظم دعم القرارات و نظم الخبـرةنظم دعم اإلدارة( فـرام، توران إ-2- ب.ن)، دار ،(ب.بـراه

.251، ص2000المرخ،
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حث الثالث: ةالم ة اتخاذ القرارات اإلدار ة على فعال .تأثیر نظام المعلومات اإلدار
ــة  ــل مــن نظــام المعلومــات اإلدارــة و عمل ــة  قین إلــى ماه حثــین الســا عــد التطــرق فــي الم

ــةاتخــاذ حــث ف،القــرارات اإلدار ــة اإلدارــةنظــم المعلومــات تــأثیرنســتخلص فــي هــذا الم علــى فعال
اإلدارة.اتخاذ القرارات 

ة ة المعلومات و دورها في تفعیل اتخاذ القرارات اإلدار .المطلب األول: أهم
ــه  حتـاج إل مــا  ـد اإلنسـان  تمثلـه فــي تزو تكتسـب المعلومـات أهمیتهــا مـن واقـع الــدور الـذ

ســتمد منهــا  ــه ، وعبــر قراراتــه الفعالــة و مــن معــارف  ــام  تقدیراتــه وتصــوراته لمــا یتطلــب منــه الق
قـة مـا تحدثـه مـن أثـار عم اطـا  صورة مطردة ارت ة المعلومات  ة تزایدت أهم ة متتال مراحل تارخ
ـــه مـــن ظـــواهر ومتغیـــرات  حـــ ـــة وعـــي الفـــرد وٕادراكـــه لمـــا  ة وتنم ع المعرفـــة اإلنســـان فـــي توســـ

.)1(مختلفة
فعــل  ة واكتســبت  والیــوم فــي ظــل عالمنــا المعاصــر أخــذت المعلومــات دورًا أكثــر عمقــًا وشــمول

انــــدماج تكنول مــــا مضــــى ، فلقــــد أد ــــة ف انــــت تمثلــــه مــــن أهم ثیــــرًا مــــا  فــــوق  ــــا ذلــــك قــــدرًا  وج
ـة لـم  في مجـال المعلومات ا الحاسوب (الكمبیوتر) إلى إحداث تغیر جذر االتصاالت مع تكنولوج
املـه ، وغـدت المعلومـات بتكنولوجیتهـا ونظمهـا صـناعة العصـر الرائـدة  ن مسبوقًا فـي التـارخ 

متلكها امتالك زمام التطور حیث لم تعد المعلومات م ن من  حصـورة فـي وثروته المتمیزة التي تم
ة فـي  ـة المعرفـة اإلنسـان ـة التطـور التـارخي وتنم حدود الرصـد المعرفـي للظـواهر والمتغیـرات وحر
یل الحاضـر ورسـم  عتمـد علیهـا فـي إدارة تشـ حت إضـافة إلـى ذلـك أداة فعالـة  اق بـل أصـ هذا الس

فـــي الواقـــع الـــراهن هـــو تحـــول نحـــو مقـــدورنا القـــول أن مـــا یجـــر بنـــاء صـــورة المســـتقبل ، وصـــار 
ش عصر المعلومات ع .)2(المجتمع ألمعلوماتي في عالم 

مثـــل  اســـة وصـــانع القـــرار وهـــو المعنـــى الشـــيءوال شـــك أن ذلـــك  ة لراســـم الس النســـ الكثیـــر 
ــه مــن متغیــرات وٕاعطــاء  عاب خصوصــیته ومــا تحــ اســت التعامــل مــع واقعــه فــي ظــل االهتمــام 
انــــت  ــــه ، وٕاذا  ره والنهــــوض  ــــة لتطــــو ــــة الكاملــــة الســــتخدام وتوظیــــف األدوات األكثــــر فعال الجد

ـــة وا صـــال المعرفـــة وتســـهالمعلومـــات علـــى تلـــك الدرجـــة مـــن األهم یل اإللمـــام ألثـــر الفاعـــل فـــي إ
م  المستقبل و تدع ونات الواقع و تفاعالته و تامین مقدرة اكتشاف الحاضر و دقة التنبؤ  م

ــة و نظــم المعلومــاتزغــان ، خالــد الخطیــب ، حمــد أ-1- .عمــان: عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر و إدارة المعرف
.82، ص2009التوزع،

. Science research associates, INC, US, 1983.p 45.management information systemsMcLeod,-2-
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مــن المجــاالت دونمــا عوامــل ــة صــنع القــرار فــي أ عمل ــام  ــة فــإن الق ــة والماد ــة والفن النمــو العلم
ورمـــا حا فقـــد متخـــذ القـــرار االســـتفادة مـــن عامـــل جـــوهر ســـم لضـــمان االرتكـــاز علـــى المعلومـــات 

قــود ذلــك فــي حــاالت مختلفــة إلــى التعــرض  قراراتــه المتخــذة بــل و ــه  یتطلــع إل الهــدف الــذ تحقیــ
.لتقدیرات خاطئة والوقوع في اتخاذ قرارات غیر موفقة

م  عـادًا ومفـاه ان یتخذ أ ة لصانع القرار وٕان  النس ضاح أن دور المعلومات  جدر بنا اإل و
یــؤدشــاملة ، إال أنــه  ات التطــور والواقــع الــذ ــاین مســتو اطــًا بت اته وآثــاره ارت ــاین فــي مســتو یت

ــادل  إنتــاج وت مــد ــًا  ــل األحــوال فــإن األثــر الفعلــي لــذلك الــدور یتحــدد عمل ــه، وفــي  ــه ف مفعول
ـــة اتخـــاذ القـــرار ة الزمـــة لعمل ـــة شـــرط مرجع القـــدر ، المعلومـــات واســـتخدامها  ولـــذلك فـــإن تحقیـــ

ــة المعلومــات ودورهـــا فــي دعــم صـــانع القــرار فــي ظـــل وضــعنا المعلومــاتي الـــراهن المناســب أله م
ر مجــال المعلومــات ذاتــه  مــا یتخـذ مــن قــرارات لــدعم وتطـو ــة ف ــل شـئ إعطــاء األولو یتطلـب قبــل 
اتـه  ـة متطل اجـات صـانع القـرار وتلب ینـه مـن خدمـة احت فاء بدورة وتم المقومات الالزمة لإل ومده 

ــة  ـــةالمعلومات ــة صـــناعة القـــرار ،فـــاءة عال فالمعلومــات التـــي یتطلـــب االعتمــاد علیهـــا فـــي عمل
مـن خـالل نظـام  اجات متخـذ القـرار هـي تلـك التـي تتحقـ ة الكاملة الحت مقدورها االستجا ون  و
اسـتخدام هـذا النظـام والتعامـل مـع  تحضیرها عـن طرـ جر ة و معلوماتي مبني على أسس علم

ـة واإلسـناد الكامــل مخرجاتـه مـن قبـل أ ل مثـل هـذه المعلومـات المرجع نـاس مختصـین ، ولكـي تشــ
ـة الالزمـة لدراسـة الموضـوع محـل  ـات المعلومات ة لكافـة المتطل لصانع القرار البد أن تكون مستوف
ــة  ــات المعلومــات المطلو صــرف النظــر عــن اخــتالف محتو حــث والتحضــیر التخــاذ القــرار ، و ال

ــا اطــا  صـــورة بهــذا الشــأن ارت ختالف وتنــوع موضــوعات القــرارات إال أنــه یتوجــب أن تتــوفر فیهــا 
قة لما یلي ة واضحة ودق :عامة تغط

ات ودوافعضاحإ ات ومسب بذلك من خلف لة المطروحة وما یرت عة الموضوع أو المش .طب
ونات الموضوع و ما یتداخل معه من تأثیرات و تفاعالت لم .التحلیل الدقی
 ضاح ات و دواعي اتخاذ القرارإ .متطل
اتخاذ القرار .االستخالصات و التصورات و تحدید البدائل المتعلقة 
ة و تحدید ا ات المتوفرة و المطلو ان من البدائل المعروضة التخاذ القرارذالالزمة لتنفیإلم .أ
.موضوع القرار ما یتعل ف ضاح حدود اختصاصات و دور الجهات األخر إ
 ات و اآلثار المحتملة عن اتخاذ و تنفیذ القرارتحدید .)1(المترت

ــة فــي عصــر المعلومــاتعلــي الســلمي،-1- اســات اإلدار اعــة و النشــر و التوزــع، .القــاهرة: دار غر الس ــب للط
.77.ت.ن)، ص (ب
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عمــل معلومــاتي یــدعم التحضــیر التخــاذ القــرار علــى هــذا النحــو  ــام  عــة الحــال فــإن الق طب و
ـة  فـاءة عال اختصاصـاتها  ـة تـؤد ة معلومات ـة مؤسسـ في المقام األول االعتمـاد علـى آل شتر
وفـــي إطـــار نظـــام وطنـــي متكامـــل للمعلومـــات ، وقناعتنـــا فـــي ذلـــك منشـــأها أن واقـــع العالقـــة بـــین 
ـة  ادلة من حیث االعتماد على المعلومات في عمل ات مت المعلومات وصناعة القرار تظهر صعو

طــرق اتخــاذ  التــالي فــإن االرتقــاء  ــات اتخــاذ القــرار ، و ــة متطل القــرار ومقــدرة المعلومــات علــى تلب
بیر على  ة یتوقف إلى حد  ة المعلومات قاعدة المرجع ة اتخاذه  عمل وأسالیب صناعة القرار ور

ـــة والضـــرورة ـــة األهم ـــة ذاتهـــا وهـــذه مســـألة فـــي غا االرتقـــاء بواقـــع المعلومات قـــة،مـــد أن والحق
ة لصانع القرار  النس صورة الحاجة إلى المعلومات وضرورتها  ةتتزاید  لما اتسعت وتعقدت طرد

یـتم اتخـاذه ( مــع  ـات القـرارات المطلـوب اتخاذهـا وهـو أمــر ماثـل أمامنـا فـالقرار الـذ مجـاالت وغا
والق اإلطار الدستور ومًا  ظل مح اته )  این مستو ار اختالف وت عة األخذ في االعت طب انوني و

ن االجتمــاعي الســائد إلــى  الــوعي الثقــافي والتكــو ة القائمــة ومســتو ة واالقتصــاد اســ األوضــاع الس
التأكیـد فـإن االنطـالق مـن هـذه األمـور  ـة و جانب مـا یتـداخل مـع ذلـك مـن عوامـل ومـؤثرات خارج

مقدرة مطلقة ال مد صانع القرار  شأنها  ة  اف تخاذ قراراته على مجتمعه والحصول على معلومات 
حتـاج إلیهـا یجعـل مهمـة اتخـاذ القـرار  اب المعلومات التـي  ذلك فإن غ م ومدروس وعد نحو سل

ة والتعقیــد ومعرضــة الحتمــاالت الخطــأ إلــى زعزعــة المنظمــة وقــد تتكبــد الغــة الصــعو ممــا یــؤد
.)1(خسائر

الت متنوعــة وفــي مختلــف جوانــ حثــه مــن مشــ اق مــا یــتم  ــة ومجــاالت ونجــد فــي ســ ب التنم
حــث تلـــك  ــن القــائمین ب م قــة  ــة دق ـــة معلومات ــة واعتمــاد مرجع ــاة أن تــوفر المعلومــات الكاف الح
ن فهم مشترك حولها وتصـورات  ساعد على تكو ة و وشمول عم الت من دراستها وتحلیلها  المش

النتیجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومتناسقة وصل  .)2(متكاملة لمعالجتها و
قه حیــث إن م مســار تنفیــذ إجــراءات وتــدابیر ســا بتقیــ ثیــرًا مــا تــرت ــة اتخــاذ القــرارات  عمل

سـیر وفقـًا لمـا أرـد لـه أن یـتم ، ولـذلك فـإن وجـود  ـًا  فعل عة والتأكد مـن أن مـا یتحقـ یتوجب المتا
الغة وأهم ل ضرورة  ش عة تنفیذها  للتعرف ة الزمة نظم المعلومات الخاصة برصد القرارات ومتا

قة صورة دق ات تنفیذها  م مستو ة التعامل مع تلك القرارات وتقی ف .المتواصل على 

أمین ألسمرائي، و آخرون، -1- ، سلو ة( مدخل معاصرنجم عبد هللا ألحمید ). عمان: نظم المعلومات اإلدار
.81،ص 2005دار وائل للنشر، 

ةعبد هللا حمود سراج،" -2- ار قرارات المنظمةأهم مجلة العلوم"، خصائص المعلومات في بناء اخت
ة و علوم التسییر اس سطیف04:، العدداالقتصاد .96، ص 2005، الجزائر، ، جامعة فرحات ع
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عـة مختلـف التطـورات ومـا یجـر نـه مـن متا م المعلومات إلى صـانع القـرار  ما أن انتظام تدف
ـة انحرافـات قـد تحـدث و إدراكفي نطاق مجال اختصاصـه  جعلـه قـادرًا علـى اكتشـاف أ اللحظـة و

عـض  اب ضـعف  ثیـرًا مـا نجـد أن أسـ ـه اتخـاذ القـرار الـالزم عنـدها ، إذ  ة التـي یتعـین عل المناس
ـد صـانع القـرار  تزو اتهـا وعـن طرـ س عـدم صـحة محتو القرارات ناتج عـن عـدم دقـة توقیتهـا ولـ

ه مـن معلومـات حتاج إل ـة دعمـه وٕافادتـه ممـا هـو ما  ان شـاملة فـي مختلـف المجـاالت تتسـنى إم
ــــه مــــن  ین ــــي رصــــید المعلومــــات العــــالمي وتم ــــرات وتجــــارب اآلخــــرن اإلطــــالعمتــــاح ف ــــى خب عل

التـالي  مـا یتخـذه مـن قـرارات و ـة ف ة وعمل معارف علم فها  واالستفادة منها في نطاق عمله وتوظ
ـاء الناتجــة عـن االجتهــاد فــي مسـاعدته علــى تجنـب التعــرض لتكـرار أخطــ اء اآلخـرن وتحمــل األع

.التجارب والمحاوالت
إلى أن مسألة توفیر رصید ضخم من المعلومات في مجاالت  ة أخر وتجدر المالحظة من ناح
م  عـة تقیـ قابله اهتمـام بتحـدیث نظـم االسـتفادة مـن هـذه المعلومـات ومتا المعرفة المختلفة البد وأن 

فها في المج المسـتفیدین فـي مواقـع توظ ورطهـا  ر التنمو االت المختلفة لبرامج اإلصالح والتطو
.صنع القرار

دورها الفاعل في دعم صناعة القرار سوف و المعلومات الالزمة لتحقی ل عام فإن االهتمام  ش
ة وعلى نحو شامل وفي مقدمتها الغة األهم ة  :ون له نتائج إیجاب

 ة قدرة الدولة .تنم على اإلفادة من المعلومات المتاحة و الخبرات التي تحققت في الدول األخر
 مــا تبذلــه ر الدولــة مــنترشــید و تنســی حــث و التطــو علــى ضــوء مــا هــو متــاح مــن جهــد فــي ال

المعلومات.
.الت ة عرضة لحل المش فاءة قاعدة معرف
 ــة و الت الفن ــارات التــي تكفــل الحــد مــن هــذه تــوفیر البــدائل و األســالیب الحدیثــة لحــل المشــ االخت

الت في المستقبل. المش
.ة في قطاع اإلنتاج و الخدمات فاءة األنشطة الفن ة و  فعال رفع مستو

ات  ـــع القطاعـــات و علـــى مختلـــف المســـتو مة فـــي جم ـــل ذلـــك هـــي القـــرارات الســـل و األهـــم مـــن 
.)1(المسئولة 

). Thesystems ( concept, structure and application, management informationawad.EM-1-
Benjamin/ Cummings publishing company, Inc, US, 1988, p171.
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ة الفعالةالمطلب الثاني: خصائص  .المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدار

تقـدم  ل الـذ مجموعة خصائص متمثلـة فـي نطاقهـا الزمنـي و الشـ تتمیز المعلومات عامة 
ــذا مصــدرها  مهــا، و  ونهــا متوقعــة أو غیــر متوقعــة إضــافة إلــى درجــة دقتهــا و تنظ ــذا  ــه، و  ف

انــت  ـة  ــة، أوداخل التــي تســتند أوالمهــم فـي هــذه الدراســة هــي المعلومـات المســاعدة أنإالخارج
رارات الفعالة، و في هـذا الصـدد نعـدد مجموعـة مـن الخصـائص التـي یجـب علـى المسـیر علیها الق

ســتخدمها التخــاذ قراراتــهأن هــذه أهــمو مــن الفعالــةیبــذل جهــده حتــى تتــوفر فــي المعلومــات التــي 
:)1(الخصائص مایلي

التوقیت المناسب:-1
ـات  انـات و إجـراء العمل ـة التـي تسـتغرقها دورة إدخـال الب ـالفترة الزمن ة  هذه الخاصـ و ترت
ـــة القـــرارات  لمـــا زادت ســـرعة و فعال انـــت فتـــرة المعالجـــة قصـــیرة  لمـــا  ـــر النتـــائج، ف علیهـــا و تقر

ــة فــي التوقیــت المناســباإلدارــةالمتخــذة بنــاءا علیهــا، لــذا وجــب االهتمــام بتــوفیر المعلومــات  لعمل
ع، و فإإالاتخاذ القرار، و  ع الجهود المبذولة من عمال ووقت و جهد ستض ع معهـا ن جم ستضـ

و نـوع  ـالموقف اإلدار م یـرت مـا أن التوقیـت السـل ة استغالل الفرص المتاحة للمنظمـة،  ان إم
صــال تلــك المعلومــات  المنظمــة و مــا یترتــب علــى القــرار المطلــوب صــناعته، مــع مراعــاة تكــالیف إ

. )2(الهاصإنتیجة عدم
التكلفة:-2

ون العائد المتوقع من المعلومات اكبر من تكلفة الحصول علیها. یجب ان 
ة: -3 الشمول

ة  انات من معلومات، حیـث یجـب إلىو تشیر هذه الخاص ه الب ما تشتمل عل تغطـي أنمد
حــول الظــاهرة موضــع ــل ااألخیــرةهــذه  ــن أن تــؤثر لحقــائ م ــل المــؤتمرات التــي  الدراســة، و 

ن اإلدارة من استخدامها و االستفادة منها في اتخاذ القرارات. علیها لتتم
الدقة: -4

معنــى  خلــو المعلومــات مــن الخطــأ، و  ة عــن مــد ة المعلومــاتو تعبــر هــذه الخاصــ آخــر نســ
ة من المعلومات التي یتم إنتاجهـا خـالل فتـرة محـددة مـن الـزمن، إال  ة اإلجمال حة من الكم الصح

ة من الدقة عادة ما تزد من تكلفة الحصول  ات عال ر هو أن مستو الذ علیها، لذلكأن الجدیر 

ةفيالمعاصرالمدخلالعال،عبدرجبأحمد-1- ةالمحاس ندرة:اإلدار ز. اإلس ة،المطبوعاتمر الجامع
.23، ص 1987

.408،ص 2000، للنشرالحامددار.ب.ن):). (بليمنظور(األعمالإدارةجواد،ناجيشوقي-2-
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ـة جـدا مـن الدقـة، فـي حـین  تسـییر المخـزون مـثال ال تحتـاج إلـى درجـة عال توجد قطاعات معینـة 
بیــرة قــد تصــل  انــانجــد أن قطاعــات التــامین و البنــوك تتطلــب دقــة  ــه 100إلــىأح المائــة و عل

المطلوب من الدقة على  و العوائـد و تنـتج دقـة تحلیل التكالیفأساسعادة ما یتم تحدید المستو
انــات،  انـات، لــذلك وجـب الحــرص مـن األخطــاء التـي تقــع عنـد نقــل الب فـي المعلومــات مـن دقــة الب
عضــها دون تشــغیل، أو  ــة تســجیلها أو فقــدان أجــزاء منهــا أو تــرك  األخطــاء التــي تقــع عنــد عمل

انات، ر المتعمد في الب المعلومات، أو حتى التزو و على هـذا تسـعى استخدام ملف خاطئ لحف
ــة إضــافة إلــى وضــع قواعــد  ــة و الخارج ــة و المراجعــة الداخل ــات الرقا م عمل المنظمــات إلــى تــدع

انات. ع و إعداد الب اس، التجم ة الق عمل خاصة 
الوضوح: -5

ة  اغة و تشیر هذه الخاصـ مـا أن إعـادة صـ إلـى درجـة خلـو المعلومـات مـن الغمـوض و التعقیـد، 
ـاسالتقارر أو تع ـن ق م ة، لذلك  لف المؤسسة تكالیف إضاف ـاس دیلها  مـة الوضـوح اذا تـم ق ق

تكلفة تعدیل التقارر.
المالئمة: -6

مالءمتهـــا  ة للمعلومـــات التـــي تتولـــد عـــن أنظمـــة المعلومـــات، أ المالئمـــة، المنفعـــة النســـب قصـــد 
اجات مستخدمیها. الحت

المرونة:-7
مواءمة المعلوم للقرارات المتعددة، و نعني بها مد س فق ات التي تتولد عن أنظمة المعلومات ل

بل ألكثر من متخذ قرارات واحد. 
اس الكمي:-8 ة للق القابل

ـــي یـــتم إنتاجهـــا مـــن نظـــام رســـمي  ة و الت عـــة المعلومـــات الرســـم ـــى طب ة إل و تشـــیر هـــذه الخاصـــ
خــارج أنهــاإالتعتبــر نوعــا مــن المعلومــات اإلشــاعاتو اآلراءأنللمعلومــات، و علــى الــرغم مــن 
.)1(نطاق النظام الرسمي للمعلومات

ة: -9 الموضوع
ة مـا  مصـالح شخصـ حقـ مـا  یل المعلومات  ة في تش انعدام وجود الرغ ة  هذه الخاص و ترت
ـام بتصـرف  حصل علیها التخاذ قرار معین أو الق غرض التأثیر على الشخص الذ متحیزة، أو 

ن.معی

راتمسلم،الهادعبدعلي-1- ةالمعلوماتنظمفيمذ ز.القاهرة:اإلدار ةمر ، ص 1994،اإلدارةالتنم
99.
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ة:-10 الواقع
لة الن الوصــول  مــأخوذة مــن واقــع حالــة المشــ یجــب أن تكــون المعلومــات ممثلــة للواقــع، أ

ات و  ة و غیر متحیزة یتطلب عمل ـب إجـراءاتإلى معلومات ذات جودة عال ثیـرة مـن حیـث تبو
م و تخزن و سـهولة الوصـول  ـاس بهـا تتحملهـا إلیهـاو تنظ ـة ال  ، و هـذا مـا یتطلـب تكـالیف ماد

ــــانوا مــــدیرن أنالمنظمــــة، لــــذا یجــــب  اجــــات المســــتفیدین ســــواء  احت طــــة  تكــــون المعلومــــات مرت
فأه و فعالة.نتنفیذیی أو عادیین للوصول إلى قرارات 

ل:-11 الش
ــل حا ــه المعلومــات، و یجــب فــي  تقــدم  ل الــذ ل هــو الشــ ل المقصــود مــن الشــ ــار الشــ لــة اخت

ضــــمن ســــرعة فهمهــــا مــــن قبــــل األفــــراد الموجهــــة إلــــیهم، و قــــد تكــــون  مها و الــــذ األنســــب لتقــــد
ة  ة، أما المعلومات التفصیل المعلومات الملخصة أو المختصرة تستخدم التخاذ القرارات اإلستراتیج

ة. ات التشغیل فهي تستخدم التخاذ القرارات في المستو
ة استرجاع-12 ان المعلومات:إم

ة  بیـرة إلىتشیر هذه الخاص انت سرعة االسـترجاع  لما  سهولة و سرعة الوصول للمعلومات، ف
.)1(لما زادت احتماالت اتخاذ في وقتها المناسب

ةمن فاضل السامرائي، هیثم محمد الزعبي، أ-1- ،. عمان: دار المناهج للنشر و التوزعنظم المعلومات اإلدار
.55، ص 2005
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ة أنظمة المعلومات ادة فعال .المطلب الثالث: دور الحاسب اآللي في ز
اجـــات اإلدارة و  ـــاد احت ـــذا ازد انـــات التـــي تتعامـــل معهـــا  المؤسســـة و  ـــاد حجـــم الب إن ازد
المنظمـــــة مـــــن المعلومـــــات أدت إلـــــى تطـــــور ســـــرع فـــــي أنظمـــــة  غیرهـــــا مـــــن األطـــــراف المهتمـــــة 

ــة ( الكمبیــوتر) المعلومــات، التــي ات االلكترون ــاد انتشــار اســتخدام الحاســ ســاهمت بــدورها فــي ازد
س فـي  ح هو أن الحاسب االلكتروني ل التوض التي تعتبر وسیلة مساعدة لهذه النظم لكن الجدیر 
ـه مـن  ة نظـام المعلومـات لمـا یتمیـز  ة لزادة فعال حد ذاته نظاما للمعلومات، بل هو وسیلة أساس

ه وجب التأكخصائص تم ام بها بدونه، و عل ستحیل الق ات  :د على انهینه من أداء عدة عمل
ة في حاجة إلى حاسب الكتروني.-1 ع نظم المعلومات الرسم ست جم ل
الضرورة تحسین نظام المعلومات.-2 ال یترتب على استخدام الحاسب االلكتروني 
استخدام-3 عتبر معلومات.هناك من التقارر التي یتم إنتاجها  الحاسب ما ال 

فیها اسـتخدام الحاسـب إلـى العدیـد مـن المشـاكل خصوصـا إذا تـم اسـتخدامه  و هناك حاالت یؤد
تحلیـل للنظـام و ذلـك قبـل إجـراءیتطلـب ضـرورة األمـرفي ظل نظام سيء للمعلومـات، لـذلك فـان 

ضرورة استخدام الحاسب من عدمه،  یر في اأتحدید مد یـر أواللنظام انه یجب التف قبـل التف
.)1(الالزمة لتشغیلهاآلالتفي 

ة وهي: س اب رئ مات إلى ثالثة أس عض التنظ ات في  ن إرجاع فشل استخدام الحاس م ما 
 ا المتوقعة من استخدام الحاسب.أكثرزادة التفاؤل المزا ما یتعل مما یجب ف
.عدم وجود تحلیل جید للنظام
 ـازة الحاسـب و مــات خاصـة فـي دول العــالم عقـدة ح التــي تعـاني منهـا اإلدارة فــي العدیـد مـن التنظ

ة .)2(الثالث و الدول العر
استخدام الحاسب االلكتروني  تحسین إلىتحلیل جید للنظام أساسما تم ذلك على إذاو یؤد

بـــر حجـــم  ة و  ة و الحســـاب ـــات التشـــغیل ـــة نظـــام المعلومـــات خصوصـــا فـــي حالـــة تعقـــد العمل فعال
انــات المطلــوب تشــغیلها،  ــات التخــزن و درجــة الدقــة فــي التســجیل تأیــنالب ان ح الســرعة و إم صــ

اإلضافة إلى ذلك فلقد أدت التطورات التكنول ات، و  ة الستخدام الحاس س ا الرئ ة في من المزا وج
بیرة، ات و تشغیلها بدرجة  ض تكلفة اقتناء الحاس ات إلى تخف و في هذا الصدد مجال الحاس

ســـــیوني شـــــحاتة، و آخـــــرون، -1- ات التـــــامین و البنـــــوك احمـــــد  ة فـــــي شـــــر نظـــــم المعلومـــــات المحاســـــب
ة ة للنشر و التوزع،(د.ت.ن)،صالتجار .46.القاهرة: الدار الجامع

ة، محمــد الفیـــومي -2- قاتهـــا فـــي نظـــم المعلومـــات المحاســـب ـــة و تطب ات االلكترون . القـــاهرة: مقدمـــة الحاســـ
اب الجامعة للنشر،  .72، ص 1992مؤسسة ش
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ة سنة  ة األمر ة المعدات الرقم ة من 1991بینت دراسة قامت بها شر ات أمر ان تسع شر
ا ال ــة مصــدرا اســتراتیج ات االلكترون ــن اصــل عشــرة تعتبــر الحاســ إال األحــوالحــال مــن ــأم

ما أن  ار و المدراء التشـغیلیینالتنفیذییمن المدراء ةالمائ98االستغناء عنه أو إهماله،  و نالك
ات المخططین  ان الحاس ا في مؤسساتهم و أن المنظمـات االستراتجیین یرون  س ل عامال رئ تش

ة الكبیرة ال غنى لها عن تفهم الحاسوب و  .)1(تأثیره على العملالتنفیذ
قـوم علـى اسـتخدام الحاسـب اإل لكترونـي یرتكـز علـى العناصـر ما أن نظـام المعلومـات الـذ

انات و الحاسب نفسه. ة: األفراد، برامج التشغیل، و قاعدة الب ة التال األرعة األساس
األفراد:-1

قومــون بوظــائف مختلفــة فــي نظــام المعلومــاتاألفــرادهنــاك العدیــد مــن  ، مــن إعــداد الــذین 
انات، و امن النظام، حیث یتولى مدیر نظام المعلومـات اإلشـراف  ز الب للبرامج و التشغیل، و مر
ـل مـن  ـة الفعالـة علـى نظـام المعلومـات ضـرورة الفصـل بـین  علـى هـذه الوظـائف، و تتطلـب الرقا

ما یتطلب العمل  في الوظائف المختلفة المتعلقة بنظـام المعلومـات ضـرورة تـوافر هذه  الوظائف، 
اغة البــرامج و  م األنظمــة و صــ مهــارات و خبــرات معینــة خصوصــا فــي مجــاالت تحلیــل و تصــم

حســب العمــل الــذ ــة  انــات، و تختلــف الخبــرات و المهــارات المطلو الب تشــغیل الحاســب و حفــ
م، و تقدم العدید ه الفرد داخل التنظ ـة للعـاملین فـي المجـاالت قوم  مات و برامج تدرب من التنظ

.)2(المختلفة لنظم المعلومات
ة:-2 البرامج التشغیل

ة تع مـات التـي توجـه (software )بـر مجموعـة البـرامج التشـغیل عـن مجموعـة البـرامج و التعل
مــات العامـــة التـــي یــتم تخزنهـــا داخـــل  أنشــطة الحاســـب االلكترونـــي، و تتضــمن هـــذه البـــرامج التعل

األنشطة التـي تقـوم بهـا  ة و تنسی علـى أجـزاءالحاسب و التي تتولى مراق طلـ الحاسـب، حیـث 
مات عادة اسم البـرامج  ةاألساهذه المجموعة من التعل بـرامج أو، (master  programs )سـ

ـة ات عـادة بتـوفیر مثـل هـذا النـوع مـن أیـن، ( control programs )الرقا قـوم مـوردوا الحاسـ
مــات الخاصـة و التــي توجــه  ة مجموعــة مــن التعل مــا تتضــمن البــرامج التشـغیل وحــدة إلــىالبـرامج، 

ات  عض العمل ام ب انات معینة و تحدالتشغیل للق انات داخل وحدة ید على ب موقع هذه الب

اغحامدراضالسالمي ، الرزاقعبدعالء-1- ات،الّد ةالمعلوماتتقن اعةوائلدار. عمان:اإلدار للط
.44، ص 2001، والنشر

ا المعلوماتاسین سعد غالب، -2- ة و تكنولوج ات نظم المعلومات اإلدار عمان: دار المناهج للنشر .أساس
. 69، ص2008و التوزع،



فصل األول: اإلطار المفاھیمي للدراسة                                                               ال

52

مــات بــرامج علــى هــذه المجموعــة مــن التعل طلــ application )التطبیــالتخــزن حیــث 
programs )انـات ة معینـة علـى ب ـات تشـغیل معینـة و ذلـك نظـرا ألنهـا تسـتخدم إلجـراء عمل

ـة هـذه  تا ـن أن تـتم  م مـا للحصول على نتائج معینة، و  مسـتخدم الحاسـب  البـرامج عـن طرـ
ـة هـذه  تا ـن اسـتخدامها فـي  م البرامج، و هناك العدید من اللغات التي  ن شرائها من مورد م

.(1)......الخfortran , cobol , Delphiالبرامج مثل لغات:
انات:-3 قاعدة الب

انـات قة أو حدث معین، أمـا قاعـدة الب انات عن حق انـات تعبر الب ـع الب فهـي مسـتودع لجم
انـات و اسـتخدام  انة قاعـدة للب ن و صـ اجـات مـن المعلومـات، و یتطلـب تكـو ـة االحت الالزمة لتلب

طرقـة تـوفر  انات  م عناصر الب ـةالعدید من األسالیب لتنظ ان طرقـة فعالـة و إلیهـاالوصـول إم
انـات فــي  ـة، و قـد جــرت العـادة فــي الماضـي علـى ترتیــب الب فـي نفـس الوقــت تكـون خاضــعة للرقا

معنــــى  ــــة،  ع ــــة تتا العمیــــل أنســـجالت منطق الضــــرورة الســــجالت 2الســــجالت الخاصـــة  ــــع  تت
العمیــل  ســجالت العمیــل رقــم 1الخاصــة  م 3و تســب مــا قــد یــتم تنظــ ــذا،  حســبو ه انــات  الب

ات العمالء في تارخ معـین أوالتطبی ما هو الحال في تجمع أرصدة حسا أوالغرض المعین، 
مـــا قـــد تســـتخدم ملفـــات متشـــابهة فـــي  ـــع خـــالل الشـــهر،  ـــات الب ـــع عمل التـــي تـــرتاألنظمـــةتجم

عض، فنجـد علــى ســبیل المثـال  عضـها الــ حســب العمیــل و أنب عـات قــد یــتم ترتیبهـا  ــات المب عمل
ات العمـــالء، ذلـــك فـــي  ـــع و ذلـــك فـــي ملـــف تحلیـــل أوحســـب الصـــنف أوملـــف حســـا الب منـــاط

عات و  انـات و تتضمنالمب ل عنصـر مـن عناصـر الب انات في النظم الحدیثة تعرف  قاعدة الب
مهـا  ـع الملفـات، و تنظ الكـفء للمعلومـات علـى أن لیالتوصـألغـراضتسجیله مرة واحدة فـي جم

األفــرا ــ عــات متاحــة فقــــون ذلــك عــن طر ــأن تكــون المعلومــات عــن المب  ، د المســؤولین فقــ
ة لمسـتخدمي المعلومـات و تحسـین  ف النواحي الوظ انات  الب فید ذلك في ر ، و  لرجال التسو

فــاءة اإلضــافة إلــى ســرعة الحصــول علیهــا، ممــا یرفــع مــن  ــة  المعلومــات المطلو و فــاءة تــدف
ة . (2)على هذه المعلوماتالقرارات المتخذة بناءافعال

الحاسب:-4
نظـام الحاسـب االلكترونـي، حیـث أوللتعبیـر علـى الحاسـب (hardware )لفـسـتخدم 

ة هي: وحدة اإلدخال، وحدة اإلخراج، وحدة التخزن،األخیریتضمن هذا  س أرعة أجزاء رئ

اغ،عمـاد-1- وناماهیتهـا(المعلومـاتنظـمالصـ ـةالـدار.عمـان:)اتهـوم ـةالعلم ، للنشـرالثقافـةودارالدول
.85، ص 2000

, 1983,p2Edition EYROLLES, Paris.sBases Des DonnéeGeorges Gardarin,-2-
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مات التي تعبر عـن الخطـوات  وحدة التشغیل، و تتمثل وحدة اإلدخال في الوحدة التي تتلقى التعل
ما قد یـتم إدخـال  انات التي یتم إجراء هذه الخطوات علیها  لة و الب اعها لحل المش التي یجب إت

ـة مـع أن اسـتخدامها قـد ترا طاقـة مثق ممغنطـة أو  انات إما على األقراص أو شرائ ل الب شـ جـع 
ــة، و یتحــدد نــوع وحــدة اإلدخــال و نــوع وســیلة اإلدخــال  بیــر مــع تســارع وتیــرة التطــورات التكنولوج

ــات نظــام المعلومــات المعــین. زــة بــإجراء ثالثــة وظــائف حســب متطل و تقــوم وحــدة التشــغیل المر
ة و هي: فة تقوم بها وحدة فرع ل وظ ة إذ  س رئ

ة:-1 وحدة الرقا
ـــه  ة فـــي توج فتهـــا األساســـ ة، و إنمـــا تتمثـــل وظ ـــة تشـــغیل ف ـــة وحـــدة وظ أ و هـــي ال تقـــوم 
التشــغیل و  مــات الخاصــة بهــا مــن القــائم  ــة علــى التعل ــل و تحصــل وحــدة الرقا أنشــطة النظــام 

البـــرامج مـــن خـــالل وحـــدة أبـــذلك فـــي صـــورة بـــرامج،  ـــ مـــات للحاســـب عـــن طر صـــدر تعل انـــه 
ـــولى  ـــة التـــي تت ـــة و األجـــزاء الرقا ز داخـــل الوحـــدة المر مـــات إلـــى الوحـــدات األخـــر ـــه التعل توج
من الحاسب. األخر

2-: وحدة الحساب و المنط
س لهــذه الوحــدة أبــإجراءهـذه الوحــدة تقـوم  ة و مختلـف المقارنــات، و لـ ـات الحســاب العمل

انات  ل الب ة إلىطاقة للتخزن و یتم تحو مجـرد هبتوجالوحدة الحساب ـة و  إجـراءمن وحدة الرقا
انات  ل الب ة یتم تحو ة في الوحدة الحساب ات المطلو وحدة التخزن.إلىالعمل

ن:-3 وحدة التخز
ــن للحاســب  م ة و  ســ علیهــا عــادة وحــدة التخــزن الرئ طلــ زــة، و  و هــي جــزء مــن الوحــدة المر
قتصــر اســتخدام  التشــغیل. و  اشــرة دون مســاعدة مــن القــائم  انــات المخزونــة م الحصــول علــى الب

ة عــادة علــى البــرامج  ســ ةوحــدة التخــزن الرئ ــة األساســ الرقا العامــة علــى النظــام، و و التــي تقــوم 
لة التـي یـتم حلهـا فـي الوقـت المحـدد، و هـي بـذلك تختلـف عـن  المشـ انات الخاصـة  البرامج و الب
ــن اســتخدامها عنــد الحاجــة إلیهــا،   م الممغنطــة و التــي  وســائل التخــزن مثــل األقــراص و الشــرائ

ة. س ما هو الحال في وحدة التخزن الرئ الحاسب  صفة دائمة  هي بذلك ال تكون متصلة 
مجــ انــات إتمــامرد و  ة علــى الب ــات التشــغیل ــة فإنهــاالعمل وحــدة الرقا إلــىإمــاتوجــه عــن طرــ

الهموحدات  وسائل التخزن أو  ن أن تتخذ وحدات اإلخراجاإلخراج أو إلى إحد م (1)ا، و 

-1- Georges gardarin, op cit,p 3.
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ـة أو  تو اشـرة و ذلـك إمـا فـي صـورة م ل وحدات إخـراج م ـة ش صـورة مقـروءة علـى شاشـة تلفزون
ـــة ألغـــراض  ـــة، وهـــي تعتبـــر مثال تا مـــا قـــد تكـــون وحـــدات اإلخـــراج مجـــرد وحـــدات  الهمـــا،  أو 
ســتخدمها عــدة أفــراد أو التــي یتطلــب األمــر ضــرورة  التــي  ــة و المخرجــات األخــر تو التقــارر الم

صفة دائمة فیها  .(1)االحتفا
 ة و دورها في .اتخاذ القرار اإلدارالثورة التكنولوج

ـــة الحدیثـــة فـــي مطلـــع الســـتینات مـــن القـــرن العشـــرن نتیجـــة اختـــراع  ظهـــرت الثـــورة التكنولوج
ة التـي أحـدثت تغیـرات جوهرـة و األجهزة االلكترون ـالتخط  ، عـض جوانـب العمـل اإلدار فـي 

عاتخاذ القرار. ارزا و هاما في تجم انات و تخزنهـا و تحلیلهـا و قد لعب الحاسب اآللي دورا  الب
سهل الوصول  أسلوب منظم  ـة اتخـاذ إلیهـا،و حفظها  ضـا األثـر األعظـم فـي عمل ـان لـه أ ممـا 

. القرار اإلدار
ات  اسـتخدام الحاسـ و رغم هذا الدور الهام فقد أثار الجدل بین علمـاء اإلدارة العامـة  حـول جـدو
ـه  یلع ار الدور الهام الذ منهم إلى انه من الصعب إن ة ، فذهب فر ة في هذه العمل االلكترون

ـة أن الحاسب اال ، فقد أثبتت التجـارب العلم الحاسـب فقـد عمـل لى في مجال اتخاذ القرار اإلدار
انـات المالئمـة لهـذه  ـة التخـاذ القـرارات ، حیـث انـه یـوفر الب ر و تحسین األسالیب العلم على تطو

ستغرق وقتا انات س ان الحصول على هذه الب عد أن  ة ،  الالعمل ة.طو حتاج لتكلفة عال و 
السـاب عض اآلخـر مـن علمــاء اإلدارة العامـة أن الــرأ الــ الغــة بینمـا یـر ثیــر مـن الم ـه  ف

ـه الحاسـب اآللـي فـي مجـال اتخـاذ القـرار یلع ـة في تقـدیر الـدور الـذ فـان أهم . ووفقـا لهـذا الفرـ
ارات أهمها: ة تتوقف على عدة اعت ات اآلل ه الحاس تلع الدور الذ

ون دوره م ة القرارات المراد اتخاذها، و قد  اختالف نوع ا في إن دور الحاسب اآللي یختلف  جد
ـــارات القـــراراتأمـــاالقـــرارات المتكـــررة ،  مشـــاكل طارئـــة و هـــي قـــرارات تخضـــع العت التـــي تتعلـــ

اتخــاذ القــرار فــان دور الحاســب  طــة  ه و البیئــة المح الســلوك اإلنســاني للمــدیر و مرؤوســ مختلفــة 
م ـة أو  ون من الصـعب ترجمـة هـذه المتغیـرات إلـى صـورة رقم ون محدودا   إذ  ـة مـن اآللي 

.)2(خالل الحاسب اآللي تساعد في اتخاذ القرار
ــ ــنهم مــن اتخــاذ القــرارات الرشــیدة أإن القــول  ن الحاســب اآللــي یــوفر للمــدیرن المعلومــات التــي تم

انـــات و  م فـــي نظـــام الب ـــة أن مـــن یـــتح ـــاة العمل إلـــى حـــد مـــا ، فالثابـــت فـــي الح قـــول غیـــر دقیـــ
نه أن یؤثر في مضمون  م اناتالمعلومات  استخدام نوع و حجم الب القرار المتخذ عن طر

-1- Georges gardarin, ibid .

ة الستخدام  الحاسب االلكتروني"حمد محمد سعید، "أ-2- م ، 1971، 03: العدد،اإلدارةمجلة ، الظواهر التنظ
.97ص
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التالي فان هذه لنظرااتخاذ القرار بناءا على وجهة إلىالتي تدعم وجهة نظر معینة ، وصوال  ، و 
عتقــد إن الحاسـب اآللــي  ـان  مـا  ــة  الصـورة المطلو ـون رشــیدا و فعـاال  صــدر لـن  س القـرار الـذ

متلكهــ فتقــر القــدرة علــى اإلبــداع الــذ و لــذلك فــان اإلنســان رغــم قدراتــه الهائلــة  شــر العقــل ال ا فقــ
الب مدها  ادة على هذه األجهزة فهو الذ قى له الس حـدد طـرق المعلومـات وانـات و ت هـو الـذ

انات و المعلومات  التالي تكون ترجمة هذه الب ه اإلنسان في هذا أرقامإلىالتنفیذ و  نتیجة لما قام 
.)1(الشأن

ـة اتخـاذ القـرار، إن ا فـي عمل سـ فـي اإلدارة  العامـة  یلعـب دورا رئ شر فـال یـزال الكثیـر العنصر ال
ة مثالمن أصحاب القرار،  ة في خاصة في الدول النام القرار اتخاذعتمدون على األسالیب التقلید

ـة و مـا  ات اآلل قة أكثـر مـن اعتمـادهم علـى الحاسـ التي تقوم علـى التقـدیر الشخصـي و الخبـرة السـا
انات في هذا الشأن .)2(تقدمه من معلومات و ب

ان الحاسب اآللي  ن القول  م صفة عامة  و ذلك هامایلعب دوراو  في تفعیل القرار اإلدار
اب : لعدة أس

ات-1 ة ســـرعة الحاســـ ـــات الحســـاب بیـــر مـــن العمل : فهـــي تســـاعد متخـــذ القـــرار فـــي إجـــراء عـــدد 
فـي  بیـرة ، فـال  سـرعة  ضـا فـي اسـترجاع المعلومـات  ة و تسـاعده أ بیرة و بدقة عال أنسرعة 

ضـاون القرار فعاال و جیدا ولكـن  ل سـرع ، خاصـة أنمـن المهـم أ شـ ـان الموقـف إذایتخـذ 
.)3(یتطلب سرعة في اتخاذ القرار

اســـتخدام المـــؤتمرات :التكلفـــةتقلیـــل -2 ـــن  ـــة وفمـــثال مـــن المم االســـتغناء عـــن اســـتدعاء المرئ
انت ستنفاألجانب،الخبراء  عني تقلیل التكلفة التي  استدعائهم.في حالة و هو ما 

تتـأثر علـى حـل المشـاكل اإلنسـانقـدرة أنإلـى: فتشـیر الدراسـات اإلدراكالتغلب على حاجز -3
ــة  اإلضــافة إلــى محدود ثیــرة و متنوعــة هــذا  ــان هــذا الحــل یتطلــب معلومــات  لمــا  بیــرة  بدرجــة 

ساعد اإلنسان على و معالجة المعلومات،  فالحاسب اآللي  التغلب علىقدرة اإلنسان على حف

ات، االنترنیـــت، قواعـــد نبیــل محمـــد مرســـي، -1- ـــة( الحاســـب اآللـــي، االتصـــاالت، الشـــ نظـــم المعلومـــات اإلدار
ة) ة، صور ح م، مراق انات، تحلیل، تقی تب الجامعي الحدیث، الب .208، ص 2006. القاهرة: الم

انـات"محمد عادل رـان، -2- ـي"،جـرائم الحاسـوب و امـن الب ـة440: ، العـدد مجلـة العر ت ، ، وزارة اإلعـالم الكو
.104، ص1995

ة، -3- ا المعلومات في اتخاذ القرارات عدنان عواد الشوا ةدور نظم تكنولوج للنشـر . عمان:اإلدار ازور دار ال
.187.ت.ن)،ص و التوزع،(ب



فصل األول: اإلطار المفاھیمي للدراسة                                                               ال

56

ة .هذه المحدود
قا و ینشـا مـن :القراردعم جودة -4 فالقرار الجید ینشـا نتیجـة االسـتفادة مـن مواقـف متشـابهة سـا

ـــل بـــدیل مـــن بـــدائل القـــرار  طـــة  نـــة تســـاعد فـــي اســـترجاع فاألنظمـــةتحلیـــل المخـــاطر المرت المم
ل بدیل من بدائل  الحل.المواقف المتشابهة و تساعد في محاكاة المسالة المطروحة و تجرة 

ثیر من القرارات التي تحتـاج الدعم الفني للقرار-5 ات إلـى: ف ات معقـدة ، و هـذه الحسـا حسـا
ات الحاسـب  انات في جهات مختلفة و من خالل شـ انات موجودة على عدة مواعد الب تستخدم ب

ان اآللي ن نقلها من م م ع صورها و انات جم ن تداول الب سـرعات فائقـة و بتكلفـة ألخـرم و 
طة جدا  .س
ــة  ــل إلــىتصــاحبها الحاجــة المســتمرة اإلداراتخــاذ القــرار فــان عمل انــات فــي  المعلومــات و الب

ـة مراحلها، فا دقـة و  ة القـرار المتخـذ علـى مـد لـدالمعلومـات المتـوافرةوتتوقف سالمة و فعال
.)1(متخذة القراراإلدارةالسلطة 

ة، -1- .188، ص مرجع سابعدنان عواد الشوا
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ة اتخاذ القرار  ة في تفعیل عمل ع: دور نظم المعلومات اإلدار .ةاإلداراتالمطلب الرا
ـــة صـــنع القـــرارات قـــه نظـــم إن المعلومـــات تـــدعم عمل تســـعى لتحق ـــذ ، وهـــذا هـــو الهـــدف ال

ـة صـنع القـرارات  المعلومات اإلدارة، و للحدیث عن دور نظم المعلومات اإلدارـة فـي تفعیـل عمل
.اإلدارة البد من الحدیث عن هذه األخیرة

الرغم من ذلك فان هـذه النظرـات لـم تسـتطع  ة صنع القرارات و  تناولت العدید من نظرات عمل
ـــة الفعالـــة إلـــىالوصـــول  مثـــل هـــذا المائـــة، ذلـــك الن 100نمـــوذج مثـــالي التخـــاذ القـــرارات اإلدار

ــون قــادرا علــى وصــف اعقــد حــاالت ســطهاالنمــوذج البــد ان  و ا ، و مــن )1(اتخــاذ القــرار اإلدار
ة) ، التخـاذ القـرار  ة( التقلید النظرات التي أسهمت في دراسة القرارات اإلدارة، النظرة الكالس

ة. و النظرة السلو
منظمــة هــو إنســان  ة فــي اتخــاذ القــرارات اإلدارــة تفتــرض أن المــدیر فــي أ فالنظرــة الكالســ

رشید  ات لمنظمته من خـالل القـرارات الرشـیدة اقتصاد سعى للحصول على اكبر المنافع و الغا
أقصـــى  حقـــ ـــار البـــدیل األفضـــل الـــذ ـــع البـــدائل المتاحـــة و اخت عـــد دراســـة جم التـــي یتخـــذها 

ضـا نظرـة القـرار الرشـید. علـى هـذه النظرـة أ طلـ التـالي فـان هـذه النظرـة و المنافع، و لـذلك 
أ ، و أمامهالقرار قادر على تحدید النتائج المحتملة لكل بدیل من البدائل المتاحة ن متخذتفترض 

ــل بــدیل، و قــادر أمامــه ضــاالوقــت الكــافي لدراســة  ــار البــدیل أ ــه األفضــلعلــى اخت ضــا، و لد أ
م البــدائل، و مــن هنــا فقــد جــاء االنتقــادات علــى هــذه  ــة تقیــ ــع المعلومــات التــي تســتلزمها عمل جم

ة فــي اتخــاذ القــرارات النظرــة  ــان علــى رأاإلدارــةمــن قبــل النظرــة الســلو س المنتقــدین هرــرت و
مون الذ أسا دوما الحصول على القـرار رأ ارة عن مفهوم نسبي ال یؤد األفضـلن الرشد ع

ه و التي تحد من قدرته على اتخـاذ القـرار  طة  و ذلك الن الفرد یواجه مجموعة من العوامل المح
مون رأعتمـــد علـــى الرشـــد المحـــدود، و اإلدارید و لـــذلك فـــان الرشـــ فـــي الواقـــع فـــان أنـــهســـا

ــة اتخــاذ القــرارات  ــةالمنظمــات ال تمتلــك الرشــد الكامــل فــي عمل ع الوصــول اإلدار ، فهــي ال تســتط
و البدیلإلى ع الوصـول الـى البـدیل االقتصـاد ة اتخاذ القرارات اإلدارة، فهـي ال تسـتط في عمل
ســعى ال س ذلــك القــرار الــذ ــة و لــ اف صــنع القــرار الجیــد بدرجــة  قــه، و إنمــا تكتفــي  ــن تطب مم

م المنفعة .)2(لتعظ

ة، أیوبنادرة-1- ةالقراراتنظر .26ص ،1997،المسیرةدار:عمان.اإلدار
س، -2- أبو النور السید عو ةحمد ر .القاهرةنظم المعلومات و دورها في صنع القرارات االدار : دار الف

.82ص ،2011الجامعي،
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أ سـتخدم الرشـد فـي اتخـاذ القـرارات إنن متخـذ القـرار و و السبب في ذلك  قدراتـه فـي أنإالـان 
ـع  ة و تـامین الوقـت الـالزم لدراسـة جم ع المعلومات المطلو المستقبل و الحصول على جم التنبؤ 

ــار البــدیل أثــارالبــدائل المتاحــة و معرفــة نتائجهــا و  عهــا األفضــلــل نتیجــة و اخت قــى جم منهــا ت
ـة صـنع القـرار، و تكـاد ال تخلـو  مون نموذجا مقبوال لعمل محصورة في حدود معینة، ولقد طور سا

ـــابأومقـــال أودراســـة  ـــر ت مون فقـــد ذ ـــرت ســـا ـــه إلـــى هر ـــتم اإلشـــارة ف اتخـــاذ القـــرارات إال و ت
ـان صـانع القـرار  ـر  األنشطة، و ذ ثالث مراحل سماها  ة صنع القرار تتم وف أن عمل مون  سا

ـن  ـل مرحلـة مـن أنمن المم عـدم الرضـا، و  مرحلـة إلـى تلـك التـي قبلهـا إذا شـعر  عـود مـن أ
قة تحتا مون السا . )1(ج لمعلومات مختلفة عن معلومات المراحل األخرمراحل سا

 اء فـان نظـم المعلومــات اإلدارـة یجـب تســاعد صـانعي القـرار المعنیــین أنففـي مرحلـة أنشـطة الــذ
م أوالمحتملـــــة أولمعرفـــــة المشـــــاكل الواقعـــــة  تقـــــد ـــــ لمعرفـــــة الفـــــرص المتاحـــــة و ذلـــــك عـــــن طر

ة ة و الخارج منظمة، و لهذا فـإن نظـم المعلومـات اإلدارـة هنـا للالمعلومات حول الظروف الداخل
داخـل المنظمـة مـن  ات و األنشطة التي تجـر البد أن تكون قادرة على عمل مسح ووصف للعمل
 ، ة لمعرفة الظروف المحتملة التي یتوجب اتخاذ قرارات فیها من جهة أخر جهة، و للبیئة الخارج

ة اال ان ـة، و أوستفسار حول الظروف الفردة و یجب أن توفر هذه النظم للمدراء إم غیر الروتین
ل دور شـــ ضـــا التقـــارر المخصصـــة  مثـــال علـــى ذلـــك فـــان أوأن تقـــدم لهـــم أ عنـــد الطلـــب، و 

ةالتقــارر  ادهــا، و األســبوع حضــور العمــال للعمــل قــد تبیــین نســب التغیــب فــي حالــة ازد المتعلقــة 
ـــةیـــوفر نظـــام المعلومـــات أنیجـــب  ـــةللمـــدراء اإلدار ان ـــان إم االستفســـار حـــول هـــذه الظـــاهرة، 

التــي تشــهد أكثــر نســب تغیــب للعمــال عــن األوقــاتأستفســر المــدیر حــول  الضــ ــام  أو األ
العمل. 

 م البــدائل التــي مــن ر و تقیــ عمــل علــى تطــو م فــان صــانع القــرار  أمــا فــي مرحلــة أنشــطة التصــم
ـــة  ـــن أن تقـــدم نظـــم المعلومـــات اإلدار لة محـــل القـــرار و مـــن المم ل حلـــوال للمشـــ ـــن أن تشـــ المم

ـة، و  ة أو النمـاذج أو ورقـة العمـل االلكترون م التقـارر اإلحصـائ رأالمساعدة هنا مـن خـالل تقـد
ل س ش ان القرارات موجودة  مون  حیث توجد في احد سلسلةا القرارات المبرمجة أطرافهامتصلة 

، و إن القـــرارات المبرمجـــة هـــي قـــرارات متكـــررة و المبرمجـــةاألخـــر القـــرارات غیـــرو فـــي الطـــرف 
عها و لذلك ال یجب أن ن استنتاج إجراء محدد لها جم م ة الى درجة انه  )1(تعاملإجرائ

س، -1- ابو النور السید عو .83ص ،مرجع سابحمد
ةالمعلوماتنظم،غالبسعداسین-2- ة للنشر و التوزع،.اإلدار العلم ازور ص ،1998عمان: دار ال

67.
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ـــل مـــرة، أمـــا القـــرارات غیـــر  أنهـــا جدیـــدة فـــي  المبرمجـــة فهـــي جدیـــدة و غیـــر القـــرارات المبرمجـــة 
أن ظهــرت مــن قبــل أو متكــررة، ســب لة ألنهــا لــم  فــال توجــد طرقــة واحــدة واضــحة لمعالجــة المشــ

حیـث تحتــاج  بیـرة  سـبب أنهــا مهمـة إلـى درجـة  قـا و معقـدا، أو  ـون دق نهـا  عتهـا و تكو ألن طب
أنــه بــین القــرارات المبرمجــة و غیــر مبرمجــة یوجــد نــوع  مون  إلــى حــل خــاص بهــا، و أضــاف ســا

ل ثالـــث مـــن القـــرارا شـــ ـــن إخـــراج جـــزء منهـــا  م ه المبرمجـــة و هـــي تلـــك التـــي  ت هـــي قـــرارات شـــ
ر  ضاإجرائي، و ذ ـال منهمـا التمیز بین القراراتأ المبرمجة و القرارات غیر المبرمجة مهم الن 

حتاج في معاملته إلى أسلوب مختلف.

 ـار فـان نظـم المعلومـات اإلدارـة یجـب ـار أنأما في مرحلـة االخت تقـدم المسـاعدة للمـدراء فـي اخت
نجـــاح  المعلومـــات المرتـــدة بـــدیل حـــول مـــد ـــدهم  تنفیـــذ القـــرار، مـــن البـــدائل المتاحـــة ثـــم فـــي تزو

اء مـن جهـة، و انـه  ـة خـالل مرحلـة الـذ اف المتخذة و هذا على افتراض انه قد تم جمع معلومات 
م  ـافي مـن البـدائل التـي طـورت و قّمـت خـاللقـد تـم تقـد م مـن جهـة عـدد  ، أخــرمرحلـة التصـم

ــون الوقــت  ة التخــاذ القــرارات، فانــه بنــاءا علــى الواقــع  ــة الســلو رنــا مــن قبــل عــن النظر مــا ذ
ا في الغالب قلیل  ولـذلك فـان األغلـب عنـد القیود المفروضـة علـى المـوارد، إلىإضافةالمتاح عمل

المرضـــي لمواجهـــة الحـــاالت التـــي صـــانعي القـــرارات مـــن بـــین مجموعـــة البـــدائل ســـیختارون البـــدیل 
الرشـد  متـازون  ونـوا أشخاصـا اقتصـادیین  التالي لن  ـرت النظرـة تتطلب اتخاذ القرار و  مـا ذ

ـن ان تكـون  م ع المعلومات ذات العالقة و ال  ن جمع جم م أنه ال  ة التخاذ القرارات  الكالس
ار أ قها دائما الخت ن تطب ة من المم مثلها و لهذا فان صانعي القرارات سـیتعاملون البدائل العقالن

املـة و  عتمد على معلومات غیر  الرشد المحدود راضون عن القرار الذ مون  مع ما اسماه سا
ات مقبولـــة مـــن  مســـتو حق ـــون هـــذا القـــرار ســـ علـــى عـــدد محـــدود مـــن البـــدائل و ذلـــك فـــي حالـــة 

ـع األحـوال فـان نظـم المعلومـات اإلدار  عـدة طـرق األهداف، و في جم ـن أن تسـاعد المـدراء  م ـة 
ار .)1(في مرحلة االخت

.68ص ،مرجع ساباسین سعد غالب، -1-
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خالصة الفصل:

ــــأن نظــــام األخیــــرو فــــي  ننــــا القــــول  م ــــل مــــا تطرفنــــا لــــه فــــي هــــذا الفصــــل   مــــن خــــالل 
تسـیها  الغة التي  ة ال بیر في مختلف المؤسسات و ذلك نظرا لألهم المعلومات اإلدارة له دور 
عض و ذلك یجعلها فـي نظـام موحـد  عضها ال ة للمنظمة مع  النظم الفرع سعى إلى ر اره  اعت

غرض م انات و المعو متكامل.و هذا  الب ل دقیرافقة تدف ش إضافة ،لومات بین تلك األنظمة 
الهدف العـام المحـدد و المسـطر مـن  هذا النظام  التالي ر بین مختلف األنشطة و  إلى التنسی

ـات صـنع القـرار أطرف المنظمة من قـه و ذلـك مـن خـالل المسـاعدة و المسـاندة فـي عمل جل تحق
ات  ع المسو ةعبر جم م .التنظ

ل الحرص على مساندة المـدیر فـي اتخـاذ القـرارات  لذا نجد نظم المعلومات اإلدارة تحرص 
مـا یجـب تـوفیر المعلومـات الالزمـة  ستعصـى حلهـا.  ة التي  المشاكل الصع ما یتعل المختلفة ف

جوانب نظم المعلومات اإل ارها إحد اعت ة  و الرقا .دارةو الضرورة ألغراض التخط



ة التجارة  قي للدراسة (دراسة حالة مدیر رة –اإلطار التطب )–س

الثانيلــفصال
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تمھید
حــث، و المتمث ــة لهــذا ال ، نقــوم فــي هــذا عــد الدراســة النظر الفصــل لــة فــي الفصــل الســاب
علــى الواقــع ، حیــث أخــذنا  الجانــب النظــر رةبإســقا ســ ــة التجــارة  میــدان إلجــراء هــذه مدیر  ،

موضوع دراستنا:دور نظام المعلومات اإلدارة فـي الدراسة، محاولین بذلك إبراز الجوانب المتعلقة 
ة المدیرة .الرفع من فعال ة اتخاذ القرارات اإلدارة  عمل

حـث علمـي، یتط حثنا هذا هو مثل أ ـة لـب تحدیـد اإلطـار المنهجـي إن  للدراسـة المیدان
و طالما  حـث عـن الحقـائ ـار و المعلومـات، مـن أجـل ال م األف عتبر أسـاس تنظـ أن هذا اإلطار 

سـمح بد ما أنـه  طرقـة سـهلة وواضـحة، و ذلـك مـن خـالل الوصول إلى النتائج،  راسـة الموضـوع 
احث: ثالثة م

ة التجارة  حث األول: لمحة عامة عن مدیر رة–الم -س
حث الثاني: نظام المعلومات  ةالم ة التجارة اإلدار رة-مدیر -س

ـة  ـة فـي اتخـاذ القـرارات اإلدار ه لدور نظم المعلومـات اإلدار م حث الثالث: دراسة تقی الم
ة التجارة الفعالة  رة–مدیر -س
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حث  ة التجارة األولالم رة –: لمحة عامة عن مدیر -س
ة التجارة األولالمطلب  ف مدیر رة –: تعر –س

ة التجارة -1 ة عن مدیر خ رة–نبذة تار :-س

ـــة  لـــة اإلدار ـــة هـــي نتـــاج تطـــور حاصـــل فـــي اله رة الحال ســـ ـــة  ـــة التجـــارة لوال إّن مدیر
ـة  م التراب الوطني، فهي منبثقـة مـع إنشـاء الوال مات المختلفة إلقل ذا التنظ ة و  للجماعات المحل

لعام  م اإلدار م ترابي والناتج عن التقس م1974إقل ات)، ولـم تكـ(التنظ مي للوال ن آنـذاك اإلقل
ة سـنة  مدیرة التجارة واألسعار والنقل إلى غا انت تدعى  ة، فقد  حیـث 1983تحمل هذه التسم

ذلك حتـى سـنة  حیـث أعیـد إدمـاج مدیرـة 1986وقع انفصال بین التجارة والنقل واستمر الوضع 
وتمثل التجارة  م االقتصاد قسم التنظ واألسعار  مصلحة التسو مصلحة مـن التجارة هذه المرة 

ــــذاتها منــــذ  ــــد اســــتقلت ب ، وق ــــب مصــــلحة التخطــــ ــــى جان ــــونتین لهــــذا القســــم إل المصــــلحتین الم
رقم صدور 6لالموافـ،هجرة1411رمضان عام 21المؤرخ في 91-91المرسوم التنفیذ

اتها 1991أبرـل سـنة  ـة للمنافسـة واألسـعار وصـالح م المصـالح الخارج ـة والمتضـمن تنظـ الد م
رقـــموعملهـــا المعـــدل والمـــتمم 1412رمضـــان عـــام 9المـــؤرخ فـــي 111-92المرســـوم التنفیـــذ

ة الجدیدة مدیرـة المنافسـة 1992مارس سنة 14لالمواف،هجرة ذلك أخذت التسم ة و الد م
التجـار ـة النشـا عـة ومراق متا عة لـوزارة التجـارة مسـتقلة بـذاتها تقـوم  حت هیئة تا واألسعار وأص

ة. عبر تراب الوال واالقتصاد

رقـم أصـدر2003أواخر سـنة وفي  رمضـان 10المـؤرخ فـي 409-03المرسـوم التنفیـذ
ـــة الموافـــ1424عـــام  لـــة و 2003نـــوفمبر ســـنة 5لهجر تضـــمن إعـــادة ه ـــة ، الـــذ الد م

حت تحمـل اسـم مدیرـة التجـارة تن ة بوزارة التجارة وصـالحیتها وعملهـا، فأصـ م المصالح الخارج ظ
ـة لعملهـا.  عـة التقن اتنة التي تشرف على المتا ة  ة للتجارة لوال عة للمدیرة الجهو رة وتا س ة  لوال

ة،2011ینایر سنة 23وفـي  الد رقم أصدرم صفر 15المؤرخ في 09-11المرسوم التنفیذ
ل 1432عـام  ـة فــي 2011ینــایر 20هجرـة ، الموافـ م المصـالح الخارج تضـمن تنظــ ، الـذ

اتها و عملها .)1(وزارة التجارة و صالح

ه من:-1- رة، متحصل عل س ة  مدیرة التجارة لوال

، على الساعة: 10:00. 02 -04  -2015 تارخ اإلطالع:  www.dcommerce-biskra.dz
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ة التجارة -2 ف مدیر رة–تعر :-س
ـــة تتمتـــع  ـــة والئ ـــذلك مدیر عـــة لـــوزارة التجـــارة ، وهـــي  رة هیئـــة تا ســـ ـــة  مدیرـــة التجـــارة لوال

ة والذّ  ة المعنو لة المدیراتالشخص ة ، وقد تم ه موجبمة المال ة للتجارة  الوزارالقرار الوالئ
ـة2011سـنة أوت16لهــجرة الموافـ1432رمضـان عـام 16المشترك المـؤرخ فـي  الد ، م

م المـــــدیرات ا اتـــــب وفقــــــا المتضـــــمن تنظـــــ ـــــة للتجـــــارة فـــــي م ـــــة للتجـــــارة والمــــــدیرات الجهو لوالئ
ــام رقــم ألح 20هـــجرة الموافــ1432صــفر عــام 15المــؤّرخ فــي 09-11المرســوم التنفیــذ

ـة ، حیـث جـاء 2011ینایر سنة  المدیرة الوالئ اتبها على مستو ة. وحددت المصالح وم الد م
رة 2فـــي المـــادة  ســـ ـــة  ـــة التجـــارة لوال ور أعـــاله أن مدیر المشـــترك المـــذ مـــن نفـــس القـــرار الـــوزار

على خمس ل مصلحة تضم ثالث (5(تحتو اتب3) مصالح ،  .)1() م

ل( رة1الش س ة  ): مدیرة التجارة لوال

رة، -1- س ة  .مدیرة التجارة لوال مرجع ساب
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ة التجارة  مي لمدیر ل التنظ رة –المطلب الثاني : اله :-س
قا المشترك المؤرخ في ط أوت16هجرة المواف1432رمضان عام 16للقرار الوزار

ـة2011سـنة  الد ـة للتجـارة والمــدیرات ال،م م المـدیرات الوالئ ـةالمتضـمن تنظــ للتجـارة فــي جهو
اتب. رة على النحو اآلتي :تنظم مدیرة التجار م س ة  ة لوال

:مصلحة مالحظة السوق واإلعالم -1 االقتصاد
هذه المصلحة مایلي :وتضم

ات.• تب مالحظة السوق واإلحصائ م
م السوق والمهن المقننة.• تب تنظ م
ة التجارة • تب ترق ة.م ة وأسواق المنفعة العموم الخارج

ة والمضادة -2 ة الممارسات التجار للمنافسة:مصلحة مراق
هذه المصلحة مایلي:وتضم
قات المتخصصة.• تب التحق م
ة الممارسات المضادة للمنافسة.• تب مراق م
ة الممارسات التجارة.• تب مراق م

ة المستهلك -3 :وقمع الغشمصلحة حما
وتضم هذه المصلحة مایلي:

ة والخدمات.• ة المنتوجات الصناع تب مراق م
ة.• ة المنتوجات الغذائ تب مراق م
ة.• ة الجمعو ة الجودة والعالقات مع الحر تب ترق م

ة-4 :مصلحة المنازعات والشؤون القانون
وتضم هذه المصلحة مایلي:

تب • منازعات الممارسات التجارة.م
تب منازعات قمع الغش.• م
عة التحصیل.• ة ومتا تب الشؤون القانون م

:مصلحة اإلدارة والوسائل-5
هذه المصلحة مایلي:وتضم 

ن• تب المستخدمین والتكو .(1)م

رة،  نفس المرجع .-1- س ة  مدیرة التجارة لوال



).                - بسكرة–الفصل الثاني: اإلطار التطبیقي لدراسة ( دراسة حالة مدریة التجارة 

92

تب • ة،م ة والوسائل.المحاس المیزان
واألرشیف.• تب اإلعالم اآللي والوثائ م

رة س ة  ة للتجارة لوال ة للتجارة 03ثالثة (زادة على ذلك ، تضم المدیرة الوالئ م ات إقل ) مفتش
وهي :

.ة عق سید ة للتجارة  م ة اإلقل المفتش
.طولقة ة للتجارة  م ة اإلقل المفتش
أوالد جالل.المفتش ة للتجارة  م ة اإلقل

مطار  ة الخاصة  الحدود الجو ة الجودة وقمع الغش علـى مستو ة لمراق ما تّم استحداث مفتش
رة س .)1(محمد خیذر ب

رة،  نفس المرجع مدیرة التج-1- س ة  .ارة لوال
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ة التجارة  مدیر رة–المطلب الثالث: المهام المنوطة  –س
رقـم حسب هجرـة الموافـ1432صـفر عـام 15مـؤرخ فـي ال09-11المرسوم التنفیذ

ة 2011ینایر سنة 20ل اسة الوطن ة للتجارة في تنفیذ الس ة ، تتمثل مهـام المدیرة الوالئ الد م
ــــم النشـــاطات  ـــة المستهــــلك وتنظی ــــافسة والجـــودة وحما ـــة والمن ـــادین التجـــارة الخارج المقــــررة فـــي م

ة وقمع الغش. ة االقتصـاد التجارة والمهن المقننة والرقـا
أتي :وتكلـف بهذه الصفة  ما 

ــــة و الســــهر-1 ــــة والممارســــات التجار التجــــارة الخارج م المتعلــــ التشــــرع والتنظــــ علــــى تطبیــــ
ة المستهلك وقمع الغش. و حما م التجار المنافسة والتنظ

االتصــــال مــــع النظــــام الــــوطني المســــاهمة-2 ة الســــوق  فــــي وضــــع نظــــام إعالمــــي حــــول وضــــع
لإلعالم.

م المهن المقننة.ل التدابیر ذاتاقتراح-3 ممارسة وتنظ مي المتعلقة  ع التشرعي والتنظ الطا
ـــل التـــدابیر التـــي تهـــدف إلــــى تحســـین ظـــروف إنشـــاء وٕاقامـــة و ممارســـة النشــــاطات اقتـــراح-4

ة. التجارة و المهن
ـــــون موضـــــوعها ذا صـــــلة المســـــاهمة-5 ـــــة التـــــي  ـــــل منظمـــــة أو جمع ر وتنشـــــ فـــــي تطـــــو

اتها. صالح
ـــة لز التنفیـــذ وضـــع حیـــ-6 ـــة فـــي مجـــال تـــأطیر وترق ز كـــل نظـــام محـــدد مـــن طـــرف اإلدارة المر

الصادرات.
ر الصادرات.-7 ة إلى تطو ل التدابیر الرام اقتراح 
ـادالت -8 ـة الت طة ذات المهـام المتصـلة بترق اكـل والفضـاءات الوسـ نشاطات اله وتنش تنسی

ة. التجارة الخارج
ة.المساهمة في إعداد نظ-9 ادالت التجارة الخارج الم ام معلوماتي متعل

ــة إلــى -10 ــل التــدابیر الرام ة وقمــع الغــش واقتــراح  ــة االقتصــاد وضــع حیــز تنفیــذ برنــامج الرقا
ة. فة الرقا ر و دعم وظ تطو

ة-11 اكل المعن التعاون مع اله ما بین القطاعات  .ضمان تنفیذ برامج النشا
عة - 12 متا طة بنشاطاتها.التكفل  النزاعات المرت

بین مختلف  ضمان التنسی لف المدیـر الوالئي للتجارة  ورة أعاله  في إطار تنفیذ المهام المذ
المحلي عة لقطاع التجارة وتمثیلها على المستو .)1(المؤسسات والهیئات التا

رةـ،مدیرة التجا-1- س ة  .رجع مالنفسرة لوال
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ع:  ة التجارة المطلب الرا رة –نشاطات مدیر –س
المؤسســات ــة فــي الجزائــرتعــد مدیرــة التجــارة إحــد أنجــح المؤسســات ، ومــنالعموم

ــة، مدیرــة التجــارة فــي مجــال التجــارة الــوطني، وتعمــلانتهــا علــى المســتوفلهــا تارخهــا ومالوطن
ة المستهلك خصوصا و من خالل ذلـك تنقسـم نشـاطات المدیرـة إلـى عـدة أنشـطة ،عموما و حما

و منها:
:نشاطات القطاع الصناعي-1

ضـــم  ة و المتمثلـــة فـــي : إنتـــاج األالقطـــاع الصـــناعي عـــدة وحـــدات و  أنواعـــه صـــناع جـــر 
ــة ) فــي مختلــف مصــانع الوال إنتــاج ،إنتــاج الكوابــل،إنتــاج الفخــار و الخــزف،(األحمــر و الرمــاد

انة ض و الصــ ك،مــواد التبیــ الســت أنواعــه ،إنتــاج ال ال إنتــاج المــواد ،إنتــاج النســیج، إنتــاج الــ
ة و غیرها من الصناعات.،الحدید

:نشاطات القطاع الغذائي-2
ة مهمة و المتمثلة في : المطاحن الموزعة عبـر  ضم القطاع الغذائي عدة وحدات غذائ و 

ــةمختلــف أرجــاء  ــة، الوال ــاه المعدن ــة و الم ات غیـــر الكحول و توظیــب وتغلیـــف ،إنتــاج المشــرو
تة،الملبنــات،تصــدیر التمــور ســ التســمین الصــناعي للــدواجن و ،إنتــاج زــت الزتــون ، منتجــات ال

ض ــة األنعــامإنتــاج المــواد ،التفــرخ الصــناعي للبــ قطــاع توضــیب و تغلیــف المــواد ،المتعلقــة بتغذ
ة ( إنتاج الملح ص القهوة،إنتاج مادة الخل و ماء الزهر،الغذائ و تحم ،تحضیر القهوة و الشا

ة.  و غیرها من المواد الغذائ
ألخدماتي:نشاطات القطاع -3

ضــم القطــاع ألخـــدماتي  مطـــاعم وو  ـــة (فنــادق  مختلــف الفنــادق المتنوعـــة عبــر أنحــاء الوال
ة ,..........) اح ــال مطــاعم و االقامــات الســ مقــاهي و مطــاعم عبــر محطــات الطرقــات ،فنــادق 

ة مفروشـة  اح ات و الفطـائر و المثلجـات , منـازل سـ و مراكـز العطـل،شك المشرو مراكـز ،قـر
اب  ه للش م ،العطل و الترف ....................الخ.،استغالل مساحات التخی

ةنشاطات الرقا-4 :ة االقتصاد
ة و ذلك من خالل  ة و المواد الصناع ة أساسا المواد الغذائ ة االقتصاد و تضم الرقا

ة  یولوج رو ة و الم ائ م أخذ عینات للتحلیل الفیزو امها  ة ،و تحالیل التجرب،ق ة لمراق نوع
ة و ذلـك للوصـول إلـى  ة للمـواد الصـناع النسـ ة المستهلك أما لتحالیـل التجرـب فهـي  الغذاء لحما

ـــة مـــن العیـــوب  ة ذات جـــودة خال ـــة التجـــار و قمـــع الغـــش و ذلـــك مـــن خـــالل ،مـــواد صـــناع مراق
ـــالغ عـــدم الفـــوترة , المنازعـــات (غرامـــة  ووضـــع م اإلدار ـــ ـــة (الحجـــز و الغل اإلجـــراءات التحفظ

ة على الفرق المختلطـة (المصال ة ) و الرقا ام القضائ الضـرائب , الجمـارك , المصـالح حة , األح
ة, ب طرة .....................الخ).الفالح
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ة)نشاطات قطاع التجارة -5 التجزئة و التجارة الخارج الجملة و التجارة  :(التجارة 
ـــة،النشـــاطاتالعدیـــد مـــن و یخـــص قطـــاع التجـــارة الجمل ة للتجـــارة  فتضـــم و التجزئـــة النســـ

األتي: 
ــة ات الكحول الجملــة للمشــرو ــدات األمــن و ،الخضــر و الفواكــه ،التجــارة  أجهــزة ومعــدات و تور

ارهـا،السالمة میـدان االتصـاالت و لواحقهـا و قطـع غ طـة  ارات ، ل المعدات و المـواد المرت السـ
ة  ة و النفع اح ات الس طرـة ،أسلحة الصید ،المستعملة لكل األرض ة و الب المنتجـات الصـیدالن

ستنة ,  لل مختلف أنواعها و منتجات أخر اتـات , البذور  أنواعهـا ، الحبـوب،مختلف الن الزـوت 
ة) ة و الغذائ طهما................،(الصناع ان و خل .الخ.غاز البوتان البرو

ـــغ الخـــام أو ـــة فتضـــم األتـــي : اســـتیراد و تصـــدیر الت ة للتجـــارة الخارج النســـ المصـــنع و آمـــا 
ةالكبرت ، تصـدیر الزـوت و استیراد وو الغازة ،السائلة ،استیراد و تصدیر المحروقات الصل

ــــة ،اســــتیراد و تصــــدیر المــــواد والزفــــت و الشــــحوم ، طر ة و الب اســــتیراد و المعــــدات الصــــیدالن
طة تصدیر  ل المنتجات و المعدات المرت الطرق ،استیراد و تصدیر  المعدات الحساسة الخاصة 

میدان المواصالت و االتصال الالسلكي , استیراد و تصدیر تجهیزات و لوازم و معدات األمن و 
ــار، اســتی أنواعهــا و عتــاد النقــل و قطــع الغ ارات  ــة ، اســتیراد و تصــدیر الســ راد و تصــدیر الحما

ة ,  ـــة و الفضـــائ ـــار ، أســـلحة الصـــید و أجزاؤهـــامعـــدات المالحـــة و الجو و لواحقهـــا و قطـــع الغ
..............الخ.

 رة :عض س ة التجارة  حصائل النشاطات و األرقام لمدیر

و تتمثل في:

.2012لسنة حصیلة القطاع الصناعي-1-

.2012لسنة حصیلة القطاع الغذائي-2-

ة-3- .2014لسنة حصیلة التجارة الخارج

ة-4- ة االقتصاد .2015حصیلة نشاطات الرقا
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ة التجارة  مدیر ة  حث الثاني: نظام المعلومات اإلدار رة –الم –س
حث إلى محـاول شـرح دوافـع إدخـال تكن ـا المعلومـات فـي المدیرـة، سنتطرق في هذا الم ولوج

ذا النظام اآللي المعلومات في المدیرة.و  ة تدف ف فیها، و من ثم  طب الذ

ة التجارة المطلب األول:  ا المعلومات في مدیر رة–دوافع إدخال تكنولوج -س
ــارات مهمــة وهــي  ــة التجــارة إلــى عــدة اعت ــا المعلومــات فــي مدیر تتمثــل دوافــع إدخــال تكنولوج

الوصول إلى أهدافها و من هذه الدوافع مایلي:
 اء المســــاهمین بإعمــــالهم و ــــائن و الشــــر ــــف الز ــــة الدائمــــة للمــــدیرن و المســــؤولین فــــي تعر الرغ

ما  قدمونها و  طرقة االتصال تكون أكثر سرعة و اقل تكلفة.أنمنتجاتهم،الخدمات التي 
 ــل المعلومــات التــي تخــص المؤسســة التــي یرــد الزــون معرفتهــا عــن المنتجــات و الخــدمات نشــر 

المواقـع التـي إلـىالمرفقة بها، دون الحاجة  للّذهاب  المدیرـة أنشـأتهاالمؤسسـة و ذلـك عـن طرـ
خاصة بها.

 أحسن طرقة م خدمات للزون  من حیث السرعة و السهولة.تقد
.االنترنیت جلب فئة جدیدة من العمالء الذین هم على اتصال 
.بیرة إدارا ة  ة أهم نشر المعلومة في الوقت المناسب، و لهذه الخاص
.ل أوسع ش مي، و العالمي  انفتاح المؤسسة على السوق المحلي، اإلقل

ة و من أهداف مدیرة التجارة رةلوال مایلي:س
 ا المتطورة التماشي مع التكنولوج ة: و ذلك  ة و الخارج ة التجارة الداخل ترق
 ة المستهلك : إذ عهـا أن المدیرة قامت حما ـع الخطـوات التـي یت جم حـو تیب صغیر  اعة  ط

.المستهلك لتوعیته
 ة المنتوجات و جودتها ة المنافسة بین امراق ة حر ة األسعار و مراق و لتجـار فـي األسـواقو مراق

. ات األخر ما یخص الشر ف قات في المجال االقتصاد التحق ام  الق
 مختلف أنواعه االحتكار ومحارة .قمع الغش 
 ة حـول ـام دراسـ ـة و أ ـالمؤتمرات الدول ـام  ة و الق سـ ات للمنتوجـات و حمـالت تحس الـدعا ام  الق

.ل ما یخص المدیرة و منفعتها
 مصارفهااإلعفاء ة الممارسات التجارة التي تتكفل الدولة  عض السلع و مراق ي على  .الجمر
 ة و م األسواق الیوم ةتنظ .)1(األسبوع

رة، في: لخضر العایب، مالفاضل األستاذمقابلة مع -1- س ة  ، على 29-03- 2015دیر مدیرة التجارة لوال
.15:30إلى 14:00الساعة : من 
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 اسة الدولة في مجال التجارة و س القانون من اجل تطبی األسعار.تسهر على تطبی
 ع السلع ة األسعار المقننة على جم .مراق
عض السلع ة الضمان على  .مراق

ا المعلومات التي  مساعدة تكنولوج ل هذه األهداف تسعى مدیرة التجارة الوصول إلیها 
م أهدافها هائبدورها توفر لها  التكالیف و وقت أقلل من المعلومات التي تساعدها في تحقی

ساعدها في و بذلك تكون مدیرة التجارة اقل  تماشت مع عصر المعلومات و التطور الذ
سر ة اتخاذ القرارات المصیرة ب . )1(تفعیل عمل

.مقابلة مع األستاذ الفاضل لخضر العایب،-1- مرجع ساب
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ة التجارة  مدیر النظام االلي للمعلومات  م و تطبی رة –المطلب الثاني: تصم –س

رة منــذ  ســ ــة  ــة فــي مــدیرة التجــارة لوال لقــد ظهــرت الحاجــة إلــى نظــام المعلومــات اإلدار
ان في العقد األخیر مـن القـرن  احدها  م و تطبی في تصم یر الجد أوائل التسعینات، لكن التف

ان سنة  ا  ه فعل ـة 2011الماضي و بدء العمل  ـة قامـت مصـلحة المعلومات ، قبـل انطـالق العمل
عة ة المرجوة من النظام ألمعلوماتي متمثلة أساسا فـي التا للمدیرة العامة بتحدید األهداف األساس

و تحسـین  ة في العمـل اإلدار شرة الروتین تخفیف األعمال اإلدارة، و القضاء على األخطاء ال
ة إجـراءات االتصــال و انتقــال المعلومــات بدقــة، إضــافة إلــى العمــل علــى تــوفیر المعلومــات المنا ســ

العلى  ساعد و یدعمأش ـةمختلفة و في الوقت المناسب مما  ـةو یزـد فـي الرفـع مـن فعال عمل
النظـام  ـام بوضـع و تطبیـ اتخاذ القرارات اإلدارة التي تخدم المدیرة من مختلف الجوانـب، و للق

ـن تطبیـ هـل مـن المم شـرة، لتـر ة و ال اتها الماد ان هـذا النظـام وجب على المدیرة دراسة إم
ا  فیدها عمل س عد المشـاورات و الدراسـات التـي قامـت بهـا المدیرـة إرتـأت انـه البـد أمالذ ال، و 

ـــة  ـــة للمدیر ـــات الماد ان اتهـــا الن اإلم ان یناســـب إم ـــذ ـــة ال مـــن وضـــع نظـــام للمعلومـــات اإلدار
فــاءة قلیلـة، إذ أن اغلــب ال شــرة ذات خبـرة و  ـات ال ان شــتكون مــن ضـئیلة جــدا، و اإلم مـوظفین 

حتاجونها داخل المدیرة األمور التي  س .عدم توفیر المدیرة أل

ـــد موظفیهـــا  ـــة بتزو عتمـــد علـــى نظـــام الحاســـب ـــأجهزةو منـــه قامـــت المدیر اآللـــي الـــذ
قتــــه المدیرـــة هــــو نظــــام  ط معلومـــاتي متطــــور خاصــــة لرؤســـاء المصــــالح. و مــــن األنظمـــة الــــذ

ـــة BDیـــدعى ب المعلومات COM انـــات و المعلومـــات التـــي تحتاجهـــا ـــل الب بـــدوره یـــوفر  ـــذ ال
ة  المدیرــة حــول التجــار و العمــالء التــي تتعامــل معهــم أو فــي صــدد مــراقبتهم الن المهمــة األساســ
انـــت صـــفتهم و ذلـــك  ـــة علـــى التجـــار و العمـــالء مهمـــا  رة هـــي المراق ســـ ـــة  ـــة التجـــارة لوال لمدیر

شــتى  افحــة الغــش  ــه مــؤخرا و ذلــك لمواجهــة المــوظفین أنواعــه، لم و هــذا النظــام تــم االســتغناء عل
إذ انـه فـي المدیرـة هنـاك عمـال و مـوظفین ال  ة فقـ اللغـة الفرنسـ ة في التعامل معه ألنـه  صعو
ضــا،  المعلومــات بدقــة أ صــعب تــدف ســبب عرقلــة فــي العمــل، و  ة فهــذا قــد  یتقنــون اللغــة الفرنســ

قـــة التخـــاذ القـــرارات الفعالـــة فـــي التـــي بـــدورها تســـهل ســـیر العمـــ ل و تـــوفر للمـــدیر للمعلومـــات الدق
النفع، المدیرة  ما في وقت و جهد و تكلفة اقل، التي تعود علیها  عدأنو  )1(هذا النظام لم 

ـة -1- س مصلحة اإلدارة و الوسائل لمدیرـة التجـارة لوال رة، فـي: مقابلة مع األستاذ الفاضل محمد تلیب، رئ سـ
.11:00إلى 10:َ 00، على الساعة: من 2015-03-30
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ة النفع على المدیرة، فتم اس هـذا أمـلعلى أخربنظام BD COMتبدال نظام المعلومات تحقیـ
حققه النظام األول، و  ، وضـع هـذا النظـام COMسـجلیدعى النظـام الجدیـد بنظـام النظام ما لم 

سهل عمل الموظفین  التالي ال تكون هناك عرقلة  ألنهل ة) و  ة و العر ذات لغة مزدوجة (الفرنس
او مسـؤول)  سـ انت صفته في المدیرـة ( عامـل  لة لكل موظف مهما  و في سیر المهام المو

النظام اآللـي هـو  منه الوصول إلى األهداف المرجوة للمدیرة ، و الهدف األساسي لها من تطبی
ة اتخا التـي ذ القرارات اإلدارة مـن خـالل مـا یـوفرة النظـام المعلومـاتي مـن معلومـاتالرفع من فعال

.)1(بدورها تساعد المدیر في اتخاذ قرارات فعالة في المدیرة

-1-. مقابلة مع األستاذ الفاضل محمد تلیب، مرجع ساب
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ة التجارة : لثالثاالمطلب  المعلومات في مدیر رة –تدف –س
رة یــتم عبــر العدیــد مــن القنــوات حســـب  ســـ ــة  المعلومــات فــي مدیرــة التجــارة لوال إن تــدف

)، أهمهـــا نظـــام التسلســـل  ســـ ـــة العامـــل ال ـــى غا ـــى رؤســـاء المصـــالح إل ( مـــن المـــدیر إل اإلدار
ــة المبنــي علــى الحاســب اآللــي الــ ــة منــذ ســنة المعلومــات اإلدار تعتمــده المدیر و الــذ2011ذ

ـــع خـــدمات  ـــز أساســـا فـــي وحـــدة أو مصـــلحة اإلدارة و الوســـائل ففـــي هـــذه المصـــلحة تظـــم جم یتر
انتقـال المعلومـات سـواء العدیـد مـن الوسـائل و القنـوات المعتمـدة فـي إلـىاإلضافة، اآللياإلعالم

ا أو  مایلي:داخل ا و ذلك  خارج
ـــة فـــي تتـــدف اســـتخدام الوســـائل التقلید و  ل تقلیـــد شـــ المعلومـــات داخـــل المدیرـــة العامـــة 

االنتقـــال  اســـتخدام الفـــاكس أو  ـــا  تاب الهـــاتف، أو  ـــ اشـــرة أو عـــن طر طرقـــة م ا  االتصـــال، شـــفه
بین المصالح المختلفة. للوثائ الیدو

الهـــاتف و رأمــا انتقـــال المعلومـــات بـــین المدیرـــة العامـــة ووحــدات أخـــ فیـــتم إمـــا عـــن طرـــ
ةالوثـائبواسـطةالمعلوماتنقلو إما عن طرالفاكس ـةالرسـم التخـزنوسـائعبـرأوالعاد

CD)المضـغوطة  األقـراصأو(lecteur zip)الكبیـرة السـعةذاتالحدیثـةـاألقراصالمختلفـة
ROM)  أو األقـراص اللینـةdisquettes)les(مدیرـة الاإلدارـةالمعلومـاتنظـامعبـرأو

تب اإلعالم اآللي الموجود في مصلحة اإلدارة و الوسـائلفيالواقعالكمبیوتر،جهازبروذلك م
ـالكمبیوتر المضـیف اسـتخدام جهـاز مـودم و (Serveur)المدیرـة العامـة  مـنـلفـيذلـك 

قینالجهازن االعتماد، السا لمةهاتفيخعلىو التاليالطرفین،بینعلیهامتعارفعبورو و
ة،سـرعةةالمسـتعجلأوالحجـمالكبیـرةالمعلومـاتانتقـال اسـ غـرضالمدیرـةأنإالق ترشـیدو

اهظةالتكالیف لقرب المدیرة العامة من مختلف الوحدات التي تتعامل لالستخدام الهاتفي و نظرا ال
اسـتثناء الحـاالت المسـتعجلة و الضـرورة  اسـتعمال جهـاز المـودم  علـىوتعتمـدمعهـا فإنهـا تتفـاد

ـةالتخـزنوسـائعبـر المعلومـاتنقـل اتنقـلالتـيالتقلید عـةالنقـلوسـائلبواسـطةأویـدو التا
.للمدیرة

ات أما انتقال  عة لها من مختلف البلد المعلومات بین المدیرة العامة و مختلف المصالح التا
ــــــــــــــةوالد جــــــــــــــالل ، طولقــــــــــــــة ، أ(و الــــــــــــــدوائر عق ، الدوســــــــــــــن ، الحاجــــــــــــــب ، ســــــــــــــیدســــــــــــــید

ـات األخـر.................الخ)خالـد اتنـةو الوال ـذلك، خنشـلة ، ام البـواقي ، ....) ، فیـتم(
الكائنةاإلدارة و الوسائلمصلحةالخاصةالكمبیوتربین أجهزةالموصلةالمودمأجهزةطرعن

البرد عنأوبوحدات التوزع،اإلدارة و الوسائل الكائنةمصالحومختلفالعامةالمدیرة طر

تب منازعات قمع الغش-1- سة م رة، في: مقابلة مع اآلنسة الفاضلة ( ب. ض)، رئ س ة  في مدیرة التجارة لوال
.12:00الى 11:15، على الساعة: من 2015-03-30
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ةتـوفرهالـذااللكترونـي عـةاإلدارة و الوسـائلمصـالحمختلـفـهالمروطـةاالنترنیـت شـ التا
ـةالوسـائطرـعـنأوللمدیرـة، lesو األقـراص اللینـة ( الوثـائالمعلومـاتنقـلفـيالعاد

disquettes) األقـراص المضـغوطة ، (CD ROMأو األقـراص الحدیثـة ذات السـعة الكبیــرة ، (
)lecteur zip (عةنقلالوسائلبواسطةالعامةالمدیرةوٕالىمننقلهایتموالتيغیرها ، أو التا

للمدیرة.
أطـرافومـوردین،عمـالءمـنالخـارجيوالمحـالعامـةالمدیرـةبـینالمعلومـاتتدفأما
ة وم خاصةالعادالبردبواسطةأوالفاكسأوالهاتفطرعنفیتمغیرهمأومنافسینأوح

ـادلفیـتمالـوطنيالتـرابخـارجالـواقعینأماالوطني،الترابفيالواقعینالمتعاملین المعلومـاتت
اإلضافة قة عنالوسائلإلىمعهم  ةطرالسا اسـتخداماالنترنتش أیـنااللكترونـيالبرـدو

مختلف الموادبخصوصالموردینعروضتلقيأوالعمالء،علىالمدیرةمنتوجاتعرضیتم
ة ) أو مختلف الخام ة او صناع ات أو قطعالتجهیزات( غذائ ار لمختلف المر غیرهاأو.الغ
.الخارجمنالمدیرةتستوردهاالتيالمنتجاتمن

ةالعامـةالمدیرةتستخدمما األسـواقفـيالمنتجـاتأسـعارعلـىالتعـرففـياالنترنـتشـ
ة ةمنحهاممااألجنب ان ارإم عطیهاموردیهااخت ةقدرةو .)1(معهمأكبرتفاوض

.ض) ب. مقابلة مع اآلنسة الفاضلة ( -1- ، مرجع ساب
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حــث الثالــث: ــة فــي اتخــاذ القــرارات الم ــه لــدور نظــم المعلومــات اإلدار م دراســة تقی
ة  ة التجارة الفعالة اإلدار رة–مدیر -س

حث هو خالصة الدراسة  ه نتعرض إلى هذا الم معرفة دور نظام المعلومات اإلدارة في ف
ات  ــات و ســلب ــة مــن خــالل ایجاب ــة اتخــاذ القــرارات اإلدار نظــام المعلومــات الرفــع مــن فعال تطبیــ

ذا المشاكل التي تواجهها  و من ثم نخلص إلى أفاق المدیرـة التـي تصـبو  اإلدارة في المدیرة و
رها. ع نطاق أعمالها و تطو غرض توس إلیها 

ة التجارة  رة –المطلب األول: المشاكل التي تواجه مدیر –س
رة –ارة هناك العدید من المشاكل التي تواجه مدیرة التج و من أهم هذه المشاكل مایلي:-س

ة -1 ة الموضوعة من طـرف الدولـة لمدیرـة التجـارة مدیرة نقص میزان عني أن المیزان التجارة : 
ا و الموظفین مما  إلى ظهور مشاكل داخل المدیرة بین اإلدارة العل جو قلیلة هذا ما یؤد یخل

قل العمل فیؤثر ذلك على مرد .ود المدیرة مشحون ف
قـة علـى -2 ـار حـول المخالفـات و الغرامـات المط التدخالت التي تكون من طرف المسـؤولین الك

، و غیرها ، و هـذا  ة ، رشاو اة ، محسو عني انه هناك: محا عیـاألمـرالتجار و هذا  الـذ
ــة مهــام مدیرــة التجــارة  تطبیــ، فهــذه التــدخالت الســیر الجیــد للبــرامج الخاصــة لترق ضــا تعیــ أ

ة و  ــة و المحاســ مقراط ة فــي العمــل و انتشــار الد ــم الراشــد التــي تقــوم علــى : الشــفاف الح ــاد م
سطاء . ار إلى العمال ال المساءلة لكل من خالف القوانین دون استثناء من المسؤولین الك

ــة لمدیرــة التجــارة مــع العــا-3 أعــوان الرقا ــة التــي تــر تأثیرهــالم الخــارجي و العالقــات االجتماع
ة العمل . ل جید مما ینقص من مردود ش على  أدائهم 

ة -4 یـؤثر علـى عدم توفر الحما ة  أعمالهم  األمر الذ افحة الغش عند تأد ة و م لعمال الرقا
و الضرب من طرف التجار. ان یتعرضون للتعد عض األح في ألنه في  أدائهم الوظ

ا-5 ةالنقص الفادح في اإلم ات الماد شرة ن التي ال تهیـئ المنـاخ المالئـم التجارة لمدیرة و ال
: )1(منها للعمل 
. ة للعمل اتب الكاف عدم توفر الم
.فاءة ذات  شر نقص المورد ال

لة إلیهم.-6 المهام المو انخفاض دخل أجور العمال مقارنة 
رة مهام -7 ةنقص الوعي و ثقافة التجار و عدم تقبلهم ف . )1(الرقا

ة-1- في مدیرة التجارة مقابلة مع اآلنسة الفاضلة ( ز. س)، موظفة في مصلحة المنازعات و الشؤون القانون
رة، في:  س ة  .15:30إلى 14:00، على الساعة: من 01-04-2015لوال
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ة في تفعیـل  ة و إبراز دور نظم المعلومات اإلدار المدیر م نشا المطلب الثاني: تقی
ة فیها .اتخاذ القرارات اإلدار

بیرقدرتساهمالدراسةمحلالتجارة مدیرةفيالمعتمدةاإلدارةالمعلوماتأنظمةإن
اإلدارـةالقـراراتالتخـاذضـرورأغلبهـامعلومـاتوتـوفر،المدیرـةفـيالمعلومـاتدقةزادةفي
ا،سرعوقتفي التعطـيمانسب تسـاهممـامعهـا،التعامـلسـهلممـاللمعلومـاتأحسـنشـ
ةأكثرالمعلوماتجعلفي اسقابل المدیرـة و إبـراز دور الكميللق م نشـا ، ومن هنا نحاول تقی

ات هـذا  ـات و سـلب نظم المعلومات اإلدارة في تفعیل اتخاذ القرارات اإلدارة فیها من خالل ایجاب
النظام.

ات نظم المعلومات -1 ةایجاب ة التجارةاإلدار :في مدیر
و تتمثل في:

زمصدرستعملت لهاالتعرـف( المؤسسةمعلوماتلكلمر مـيالمؤسسة،نشـاطها،ه التنظ
ـا و معلومات عـن التجـار و..المنتجأوالخدمةعنمعلومات،أهدافها، ـا و المـوردین داخل خارج

.)الخ....
ةالمعلوماتـهوٕادراجالعـاملیندلیـلوضـعفـيتسـاهم فـة،(ـهشخصـ ـات،الوظ اإلجـازات و الترق

ات .)...العقو
عضعضهامعالمدیرةأجزاءلیر ـان،منأكثرفيانتإنوحتىال لكـلتسـمحإذم

هجزء .األخراألجزاءفيیجرمامعرفةف
ح ارةالوثائإلىالوصولللموظفینتت )........عطلةطلب(المعالجةوللفحصالمع
اتهاومهامهاتحدیدوالوظائفلوصفستعمل .مسؤول
مراتعدةالشرحتكرارلتجنبمواصفاتهوالمنتوجعنمعلوماتبوضعتسمح.
قىحتىممیزاتهاوالمنافسةللمنتجاتمتنوعةمعلوماتعلىالحصولفيتساعد فيالمدیرةت

ة ةوضع .جیدةتنافس
ح ل نسبي.المؤسسةداخلللمعلوماتالسرعوالسهلاالنتقالتت ش
ةالتكالیفبتوفیرللمستنداتاالقتصادوالسرعالنقلفيتساهم .المستهلكالوقتوالبرد
العمالءمنعددأكبرلتجلبالمدیرةخدماتولمنتجاتإشهاروإعالناتنشر.
انا. االنترنیت (التجارةعبرالشراءللعمالءتسمح ة) أح اإللكترون
میـزةسـبفهـواإللكترونـيالبرـدطرـعـنالمدیرـةخـارجأشخاصمعاالتصالسرعةتوفر

ةمنالهاتف .أحسنتعبیربإعطاءالخطابومیزةالسرعة،ناح
لذاتالموادخاصةشرائها،تردموادعنمعلوماتالتزودعلىالمدیرةتساعد .الكبیرالتمو
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ةتمنح ان عمنالمدیرةعنالخارجیناألفراداستفادةإم حوثمواض .موظفیهاقدمهاالتيال
ن ةمعرفةعلىالحصولمنتم عملهـا،مجـالفـيمحتـرفینجامعیینأساتذةخبراءمنخارج

.االستشارةثمندفعدون مشاكلهاعضلحل
ارأجلمنالعمالةسوق علىالدائماإلطالعفيتساهم ـارثماخت اتهـااخت المـوظفینمـنمتطل

.الحاجةعند
ـارتقـوم مخططـاتوضـعفـيفیـدهاممـاعنهـاالمسـتهلكینرضـامـدومنتجاتهـاسـوق اخت

ة .مستقبل
عـةفرصـةتمـنح أجـلمـنالعـالمالـدائماالتصـالطرـعـنذلـكوالمدیرـة،قطـاعتطـورمتا

المدیرة.نشاقطاعنفسمنأخرمؤسساتمواقعزارةمعلوماتعلىالحصول

تسـهیلفـيبیـرقـدرالتجـارةمدیرـةفـياإلدارـةالمعلومـاتنظـامسـاهمذلـكإلـىإضـافة
ات ،المدیرـةأقساممختلفبینات اإلدارة القرار اتخاذالخاصةاالتصاالتوتحسیناإلدارةالعمل

ـذا اتوتصـادمالنزاعـاتتجنـبو للمـوارداألفضـلاالسـتخدام،بـین الرؤسـاء و المرؤوسـین الصـالح
شـرة رعلیهـا،والمحافظـةالمدیرـةصـورةوتحسـینال اسـاتاإلجـراءاتتطـو .التكـالیفوترشـیدوالس
التالي نو ل فعـال مـن خـاللـأالقـولم شـ قـدرمسـاهمتهن نظـام المعلومـات اإلدارـة یبـرز دوره 

ةبلورةفيوافر ـدائلللمشاكلأوضحرؤ التـاليحلولهـا،و ـةومرونـةدقـةأكثـرقـراراتإنتـاجو وفعال
اسـاتاإلجـراءاتتحسـینفـيسـاهممـاأقـل،ووقـتبجهـد المدیرـةعالقـةعلـىوتحـافوالس

طها .مح
ة التجارة:-2 ة في مدیر ات نظم المعلومات اإلدار سلب

و تتمثل في:
ش انا المدیردور تهم ـل شـيأح ـة مـن ءحیث یتم  ـة خال المـدیر وٕاقصـائه إبـداعطرقـة اتومات

قتصر دورهعن  حیث  ص دوره  ذلك تقل ات التشغیل و .فقعلى اتخاذ القرارعمل
 انًا في حال انات خاطئة ( المدخالت ) تكون المعلومات والتي تمثـل مخر إدخالأح جـات ونتـائج ب

ة فمـثًال فـي ألنهـاخاطئـةالنظام معلومـات  ـه تكـون القـرارات غیـر صـائ نـاءًا عل بنیـت علـى خطـأ و
طرقة خاطئة ینتج عنها معلومـات وتقـارر  انات  حال وجود خلل في نظام التشغیل یتم تشغیل الب

.خاطئة
 ةعدم ان عة للمدیرـة مدیرلتواصإم ات التا ـل مدیرة التجارة مع مدراء المفتش قتصـر  حیـث 

منـــع االحتكــاكوعـــدم الموجـــود فــي منظمتــه،الحصــول علـــى المعلومــات مــن خـــالل النظــاممــدیر
ادل الخبرات بین المدیرن .فرصة ت
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والعیوب عن طر ن القضاء على تلك المساو ة من المم قاءفي النها و االجتماعـاتعلـى اإل
مساحة من اإلبداع والت*العصف الذهني فاءة المدیرن وخل .واصللزادة 

ل هذا نستنتج م قـراراتهـيمدیرـة التجـارة فيالمتخذةالقراراتأنما سبو من خالل 
ـةذات ـةفعال ا؛عال ـةبجـودةتتمتـعانهـأإذنسـب ـامو ذلـك عال نظـام المعلومـات اإلدارـة لـدوره لق

ـة اتخـاذ القـرارات  أجهـزةو اإلدارـةمن خالل توفیر الكم الهائل مـن المعلومـات المسـاعدة فـي عمل
ة حدیثةالحاسب  الجهد على الموظفین في العمـل تقللالتي اآللي التي تتوفر فیها أنظمة معلومات

فــي الو الخــروج مــن قوقعــة الــروتین الــذ ــون التفــاني و الخمــول ســبب الضــغ التــالي  عمــل و 
ا على مردود المدیرة. س سل فینع

ةأنما،المرجوةاألهدافتحقهذه القراراتفأغلب تـوافرعلـىحرصون متخذیهاأغلب
ع التالمتعلقةالمعلوماتجم سهماوهذاا؛نهشأقراراتاتخاذقبلالمش رضادرجةارتفاعع

لیتمالمدیرةالقراراتاتخاذأنما.اتخذوهاالتيالقراراتنتائجعلىالمسؤولین أماسرع،ش
نسهلأنهمعمتوسطةسرعةفیتمتنفیذها اومم صةمشاكلالمسؤولینواجهقلَّماألنهنسب عو
ة س ةالمعرفـةمتلكـون المرؤوسینأنإلىإضافةتنفیذها،عندورئ لالقـراراتلتنفیـذالمناسـ شـ
عهممقبول، .لتنفیذهاالالزمةالقدرةمتلكون وجم
ـعالمدیرـةفـإنالمرؤوسـینطـرفمنالقرارقبولمجالفيأما مقراطياألسـلوبتت فـيالـد

ـةأنإذالتسـییر، ـةلمرؤوسـیهمحـددون المسـیرنأغلب لـةالقـراراتتنفیـذآل قومـون إلـیهم،المو و
ة،اإلدارـة أو القـراراتمنهاخاصةالقراراتاتخاذقبلمتهاستشار  ـةالقـراراتأواإلسـتراتیج التقن
.انهیتخذو التيالقراراتمناقشةلمرؤوسیهمسمحون أغلبهمأنإلىإضافة

الطاقات الكامنة العصف الذهنيعد أسلوب * یر اإلبداعي ، وتطل في التدرس من األسالیب التي تشجع التف
عتمد هذا األسلوب على  ار ، حیث  ل اآلراء واألف ظهور  سمح  ما  عند التالمیذ في جو من الحرة واآلمان 

ار لمعالجة موضوع من الموضوعات المف م من األف ستخدم في تولید أكبر  یر ، و .توحةحرة التف
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ة التجارة  رة–المطلب الثالث: أفاق مدیر -س
ـة  قهـا و ذلـك لمواك رة إلـى العدیـد مـن األفـاق التـي تأمـل تحق سـ ـة  تصبو مدیرة التجارة لوال

أراح ومن هذه األفاق مایلي: العصر ألمعلوماتي المتطور لكي تزدهر أعمالها و تحق
عة لمدیرة التجارة -1 رة –فتح فروع جدیدة تا : –س

و تتمثل هذه الفروع في :
طولقة-1 ة للتجارة  م ة اإلقل )1(مشروع إنجاز وتجهیز مقر المفتش

ل ( طولقة 2الش ة للتجارة  م ة اإلقل ): المفتش

موقع المشروع
طولقة

ة المساحة المبن ةمساحة  األرض إنطالق األشغال
2م212 2م420 2013جوان 

في ن وظ س اتب عدد الم ة األشغال نها
ال یوجد 06 األشغال لم تنتهي

ه من:- -1- رة، متحصل عل س ة  مدیرة التجارة لوال
biskra.dz-www.dcommerce :16:00على الساعة: 04-04- 2015تارخ اإلطالع.
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أوالد جالل-2 ة للتجارة  م ة اإلقل مشروع إنجاز وتجهیز مقر المفتش

ل ( ة 3الش ة): المفتش م أوالد جاللاإلقل للتجارة 

ة وقمع الغش-3 ة النوع .)1(مشروع إنجاز وتجهیز مخبر مراق

-1-. رة، مرجع ساب س ة  مدیرة التجارة لوال

موقع المشروع
أوالد جالل

ة المساحة المبن ة مساحة األرض إنطالق األشغال
2م167.82 2م500 2013مارس 

في ن وظ س اتب عدد الم ة األشغال نها
ال یوجد 06 األشغال لم تنتهي
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ل ( ة و قمع الغش4الش ة النوع ): مخبر مراق

موقع المشروع

رة01منطقة التوسع الغري القطعة رقم  س ( الكورس ) ، 

ة المساحة المبن ة مساحة األرض إنطالق األشغال

2م500 2م600 2012/10/21

في ن وظ س اتب عدد الم ة األشغال نها

ال یوجد 00 2014/12/31

في نوع-4 ن وظ رة + س س ة  )F4)1مشروع إنجاز وتجهیز مقر مدیرة التجارة لوال

رة،-1- س ة  .المرجع نفسمدیرة التجارة لوال
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موقع المشروع
رة01منطقة التوسع الغري القطعة رقم  س ( الكورس ) ، 

ة المساحة المبن ة مساحة األرض إنطالق األشغال

2م1634.84 2م2029.455 2011/11/24

في نوع  ن وظ F4س اتب عدد الم ة األشغال نها

2م140.530 56 2014ما

ة المختلفة- 2 ة والفضاءات التجار ع األسواق الجوار )1(مشار

رة)-1 س اش ( فل مشروع إعادة تأهیل سوق التجزئة للخضر والفواكه 

ل( رة)): سوق التجزئة 5الش س اش ( فل للخضر و الفواكه 

.التجارة لوالیة بسكرة، نفس المرجع مدیریة- 1-
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)1(مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بلمزرعة-2

ل( ): سوق الجملة للخضرة و الفواكه بلمزرعة 6الش

رة، نفس المرجع مدیرة-1- س ة  .التجارة لوال

موقع المشروع
رة س اش ،  فل

ة المساحة المبن ة مساحة األرض إنطالق األشغال
2م4486.16 2م26155.92 2011/06/20
المحالت اإلدارة ة األشغال نها
2م4185.05 2م124.13 سمبر  2013د

قاعة للصالة مقهى + مطعم
2م70.35 2م106.63
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موقع المشروع
ة  بلد مصمود سید رةطر س ة  مزرعة ، وال

المساحة 
ة المبن

مساحة 
ة األرض

إنطالق األشغال

2م1900.00 2م40.000 2012أوت 
مساحة السوق  ة األشغال نها

2م21.513 الثالثي األول 
2015

رة)-3 س ة الحاجب ( )1(مشروع إنجاز سوق الجملة للتمور ببلد

ل( رة)): سوق الجملة للتمور 7الش س ة الحاجب ( ببلد

رة، نفس المرجع مدیرة-1- س ة  .التجارة لوال
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موقع المشروع
رة س ة  ة الحاجب ، وال بلد

المساحة 
ة المبن

مساحة 
ة األرض

إنطالق األشغال

2م80.000 2م80.000 2013/02/03
مناصب 

العمل
قدرة 

ال االستق
ة األشغال نها

دائمة120
2000
متّدخل

ع  الثالثي الرا
2015

مؤقتة500

رة إلى: س ة  اإلضافة إلى هذه المشارع تسعى مدیرة التجارة لوال
 صفة تامة ة  ة و الخارج م في األسواق الداخل .التح
م فیها األسعار لمختلف المنتجات و التح .ض
م أكثر في المنافسة في األسواق .التح
ة و المنتجینالعمل على زادة جودة ة للوحدات االقتصاد .)1(المنتوجات و الكفاءة االقتصاد

المشارع التي تصبو إلیها لكنها لم مدیرة التجارة أنإلىنخلص أخیراو  حاولت جاهدة تحقی
إال ة تحق النس شرة أما  ة و ال ات الماد ان ل اإلم المشارع قصیرة األجل و ذلك لتوفر 

منها إال القلیل  حق لة األجل فلم  اب: للمشارع متوسطة و طو عود إلى عدة أس و ذلك 
.سوء التسییر- 
ة الموضوعة-  اإلستراتیج .عدم التماشي مع الخط
شرة.-  ة و ال نقص الموارد الماد

رة، نفس المرجعمدیرة-1- س ة  .التجارة لوال
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خالصة الفصل: 
لأثـراعتمـادهتـمالـذاإلدارـةالمعلومـاتنظـامو فـي األخیـر نخلـص إلـى أن  إیجـابيشـ

معلى ـعخـاللمـنمدیرةالالعملتنظ ـلالمـوظفیناختصاصـاتتنو إلـىمـنهمالفـائضوتحو
شرةالمواردفينقصاتعانيانتألنها مدیرةالمنأخرمواقع .ال

اانالموظفینفعلردأننالحما ة،فيمانوعاسلب طالة،منخوفاوذلكالبدا معال
ةجراءللعمالتسرحهناكحدثلمالعمليالصعیدعلىانه ةعمل ةانـتألنها الحوس حوسـ

ضا نخلص إلى أن لمصالح المدیرة تسییرة المدیرـة الالمعتمدللمعلوماتاآلليالنظام، و أ
لیخـدم ةالقـراراتاتخـاذبیـرشـ ـابوذلـك؛اإلسـتراتیج ـااإلدارةدعـمأنظمـةلغ الـنظمأوالعل

ابإلىإضافةالقرار،دعمنظمحتىوالالخبیرة، ـةالمسؤولینالكبیر وعيالغ ـاأهم التكنولوج
.القراراتواتخاذاالتصاالتمجالفيالنظامیوفرهاالتي



خاتمةال
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الخاتمة

رةلقد سـ ـة  ة مدیرة التجـارة لوال قة لوضع ة و الدق ـأنأثبتت الدراسة الموضوع ـة،  عمل
ةاكتستالقراراتخاذ حتأنعدخاصةالحدیثالعصرفيالغةأهم ةالمنشآتأص االقتصاد
معداتثیرةمواردتعمل ةوغدتطائلة،أمواالوتستثمرضخمةو مجالفيالقراراتاتخاذعمل
ـةاألعمـالإدارة قـيالمحـركمثا األهـدافتحقیـنحـواالنطـالقونقطـةالمنظمـات،لنشـاالحق

رـةالمسـاهماتمـنالعدیـدأفـرزمـامالمرجـوة، ـروزبـلال،لمجـاهـذافـيالف أكملهـامدرسـةو
نجاحهـامـدعلـىتعتمـدأهـدافهاتحقیـعلـىمؤسسةأقدرةأنما.القرارةالمدرسةتسمى

متخطـفـي امهـامـدوعلـىأعمالهـا،وتنظـ مـعبیـنهم،والتنسـیوموظفیهـامواردهـابـإدارةق
ةتحقی تعمـلأنالضرورمنیجعلماوهذاابهتقومالتياألعمالمختلفعلىالفعالةالرقا

قةالمعلوماتتوفیرعلىالمنظمة التكلفةالمناسبوقتهاوفيوالمتكاملةالشاملةوالمالئمة،الدق و
ة وأنـواعلحجـمالسـرعالتطـورإنو الفعالـة،.الرشـیدةالقـراراتتبنـىأساسـهاعلـىألنـهالمناسـ

حـثإلـىاألخیـرةذهبهـأدالمؤسسـةفـيتـداولهایـتمالتـيالمعلومـات لهـافـلنظـامعلـىال
طرة تـوافرفـلممـاواسـترجاعا،نشـرامعالجـة،تخزنـا،المعلومـاتمـنالكـمذلـكعلـىالسـ

ةالمعلومات اتمختلف لالمطلو عحتىاإلدارةمستو ولقد،وجهأحسنعلىاتهقرارااتخاذتستط
ابیراتطوراالمعلوماتنظمتطورت سالیدوالنظاممنالتكنولوجي،التطورمعتماش إلىال

النظام اآللي.
ـنو منـه  ـدون القـولم ـابـأنتـرددو منظمـات المختلـففـياإلدارـةالمعلومـاتنظـمغ

ـابعنـيالحدیثـة ة،المؤسسـاتأنشـطةاسـتمراراسـتحالةأوغ سـ ةعنـيمـاالرئ تحقیـصـعو
ات ةالكفاءةمنمقبولةمستو الصددهذافياإلشارةوتكفياإلدارة،األنشطةعضفيوالفعال

ةإلى المؤسسات اتالبن اتالتأمین،وشر ـات،خـدماتوشر انـات والبرمج مؤسسـاتفهـيالب
نها م حـدةأقـللكـنـذلكتتواجـدالحاجـةوهـذهللمعلومـات،نظـاموجوددون منتستمرأنال 

اتفي ةالشر ةالصناع اتوحتىوالخدم .البناءشر
ـاتـرتمـا ةالمیـزةوعناصـرالجـودةبثقافـةالمعلومـاتنظـمتكنولوج نظـمأنإذ،التنافسـ

اشـروعملهـاالمنظمـةفـيبوجودهـااإلدارـةالمعلومـات تعزـزعلـىتعمـلواإلدارةالمـدیرمـعالم
ةوالمعلومـةالمعرفـةعلـىتسـتندالتـيالمنظمـةثقافة ـةوالمشـار أنمـا.القـرارصـنعفـيالجماع
ـاتونمـنـوع ـةالتكنولوج المـواردونمـنـوعمـاحـدإلـىحـددالمنظمـةفـيالمتاحـةالمعلومات

شرة ةالمؤسسـة، و المنظمـةتحتاجهاالتيأوالموجودةال ـةاالقتصـاد سـتالجزائرـةو العموم ل
حتالتـيالمنافسـةظـلفـيخاصـةالتطـوراتهـذهعـنمعـزل أنیتوقـعوالتـيمنهـا،تعـانيأصـ

ةالشروتوفرمنتزد ـهتوصـلتمـاوهـذا.المناس مدیرـة حالـةأخـذخـاللمـنالدراسـةهـذهإل
رة  س ة  اتتمأینالتجارة لوال ـةعلـىبیرأثرابهاإلدارةالمعلوماتلنظمأنإث القـراراتفعال

،المدیرـةفـيالمعلومـاتدقـةزـادةفـيبیرقدرمساهمتهاوذلكالمدیرةمستوعلىالمتخذة
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التعطيماسرع،وقتفيالقراراتالتخاذالضرورةالمعلوماتوتوفیر للمعلومـاتأحسنش
ةأكثروتجعلهامنها،واالستفادةمعهاالتعاملسهلمما اسقابل الدراسـةأثبتـتمـا.الكمـيللق
لتؤثرمدیرةالاإلدارةالمعلوماتنظمأن معلىإیجابيش تسـاهمانهـأمـاا،بهالعملتنظ

ل ةبلورةفيبیرش دائلللمشاكلأوضحرؤ التاليحلولها،و ومرونةدقةأكثرقراراتإنتاجو
ـة ـذاأقـل،ووقـتبجهـدوفعال اسـاتاإلجـراءاتتحسـینو مدیرـةالعالقـةعلـىوالمحافظـةوالس

طها .مح
عـنعجـزهأبرزهـاالمعلومـاتيالنظـامفـيالضـعفنقـامـنالعدیـدعلـىالدراسـةشـفتمـا

اخدمـة ةالقضـا ـةلألسـالیبوافتقـارهمدیرـةللاإلسـتراتیج ـابالقـرارات،التخـاذالكم الـوعيوغ
ن ودراسـةبتحلیـلتعنـىأخـرلدراسـاتجدیـدةآفاقـافـتحممـا.النظاملمستخدميالمناسبوالتكو

اهذه،الضعفنقا ةأمامتقفالتيوالعوائاتهمسب ان رإم ـذااألنظمـة،هذهتطو ابو األسـ
نةوالحلول لةالمم .المستخدمینطرفمنالنظامیلقاهاالتيالمقاومةلمش
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ات االقتراحات و التوص

رة،المعلوماتنظاموتحلیلدراسةعد س ة  عدفي مدیرة التجارة لوال نتائجعلىاإلطالعو
ـنالنظـام،هـذافـيوالضـعفالقـوةنقـامـنتحملـهومـاالدراسـة مم اتاالقتراحـاتتقـد والتوصـ
ة :التال

ـةوراءالسـعيضـرورة ـانظـمفـيالتطـورمواك المؤسسـاتفـيالمسـتخدمةالمعلومـاتوتكنولوج
ة ةاالقتصاد رخاللمنوذلكالمتطورة،و العموم بإدخـالالحـاليلمدیرةامعلوماتنظامتطو

اتبتجهیزأنظمةعناصر ـا؛اإلدارةمعلومـاتونظـمالقـراراتدعـمونظمالم اسـتغاللبـدءاالعل
ـات ان ـدهومـروراالحـاليللنظـامالمسـتغلةغیـراإلم ـرامجبتجهیـزاتبتزو وهـذاتطـورا،أكثـرو
اوهذهالنظمهذهمیزاتمنلالستفادة ةذاتقراراتإنتاجفيالتكنولوج ةفعال .عال

ـةالـدوراتتكثیـف ن ـة،التكو فـيالنظـاممسـتخدميفـاءةلزـادةدورـةصـفةوجعلهـاوالتدرب
امعالتعامل ـةالمعلوماتونظمتكنولوج سـرعةتطـوراتتشـهدوالتـياآللـي،الحاسـبعلـىالمبن

ـةأكثـرقـراراتإنتـاجفـيوتكرسـهاومسـتمرة، الجانـببـینوالتنسـیالـرضـرورةأ.فعال
املضمانالتكنولوجيوالجانباإلنساني یـراممـاأحسـنعلـىبوظائفـهللمعلومـاتاآللـيالنظـامق

.أجلهامنصممالتياألهدافلتحقی
ـةاألسـالیباعتمـادزـادة ودقـةسـرعةلزـادةاإلدارـةالمعلومـاتنظـامضـمنالقـرارالتخـاذالكم

فاءة .نتائجهاعلىتبنىالتيالقراراتو
اتتـوفیر ـةحاسـ ةإلكترون فـيالموظفـون سـتخدمهاـيالمعلومـات،بنظـامموصـلةغیـرإضـاف

ـرامجأجهـزةاسـتخدامظـاهرةمـنللحـدوذلـكوالفـراغ؛الراحـةأوقـات لألغـراضالمعلومـاتيالنظـامو
ة ـهأوالشخصـ السـرة"عقـدةسـرإلـىاإلضـافة.العمـللهـاعالقـةالأخـرألغـراضأوالترف
ة اثقتهموزادةالموظفون منهاعانيالتي"والشخص سمماالمعلومات؛بتكنولوج اإلیجابینع

.مدیرةالفيالمتخذةالقراراتعلى
ـام ةحمـالتالق سـ ـةتحس ـام،صـفة دورـةوتوع ةوأ ـةالنظـاممسـتخدميلتعرـفدراسـ أهم

ـا ـاتسـهیلفـيالمعلومـاتيالنظـامیوفرهـاالتـيالمعلومـاتتكنولوج ـةوزـادةاإلدارـةمتهعمل فعال
.متهقرارا
عإلـىالسـعي ـاالمعلومـاتنظـامتوسـ اكـلامـلإلـىجغراف نقـلظـاهرةعلـىللقضـاءمدیرـةاله

لفةوسائلتنقلهانقلوسائعبرالمعلومات ضائعبنقلأساسام التاليال التيالمخاطرتجنبو
واقتصـادوأمـنوقـت،منالنظام؛یوفرهاالتيالمیزاتعلىوالحصولالطرقة،هذهعلیهاتنطو

.وغیرهاالمودماستخدامعندالهاتفتكلفةفي
اسإدخالإلىالسعي اساإلدارةالمعلوماتنظممق ارمق ةالبرامجفيإج م ة،التعل الجامع

ـةاإلدارـة،االختصاصـاتفـيخاصـة ةالقانون ـةلمـنحواالقتصـاد ـة (المسـتقبلمسـیروالطل خلف
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ة ـةخاصـة)اإلدارـةالوظـائفحـولعلم اتهـاالمعلومـاتنظـمودور(القـراراتخـاذعمل وتكنولوج
ةفاءةزادةفي الوظائف.هذهوفعال
.ة المستهلك ة و حما ة و توع س الكثیر من الحمالت التحس ام  الق
. إلى تقبل التجار بذلك ة  مما یؤد أسالیب مناس ة  تفعیل دور الرقا
ات الماد ان شرة التـي تـوفر للعمـال الجـو المالئـم محاولة مدیرة التجارة توفیر مختلف اإلم ة و ال

ات.    ة أعمالهم بدون صعو لتأد
 إلــى تحفیــزهم و حــثهم علــى العمــل فیــزداد المــردود فــي ة فــي أجــور العمــال ممــا یــؤد الزــادة النســب

المدیرة.
. حذافیرها القوانین  تطبی
ل فع ش ة و قمع الغش  ة ألعوان الرقا ل أمانةال و ذلك لتأتوفیر الحما ة عملهم  .د
. ة تامة فعال م التجارة  تنظ
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القائمة  :األش
ل( رة1الش س ة  ): مدیرة التجارة لوال
ل ( طولقة 2الش ة للتجارة  م ة اإلقل ): المفتش
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ل( رة)5الش س اش ( فل ): سوق التجزئة للخضر و الفواكه 
ل( ): سوق الجملة للخضرة و الفواكه بلمزرعة 6الش
ل( رة)7الش س ة الحاجب ( ): سوق الجملة للتمور ببلد
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مـي، منعم زمزـرالموسو-33 ة( مـدخل  للنشـر ). عمـان :اتخاذ القرارات اإلدار ـازور دار ال
ن ).ب.ت.(،و التوزع 

ــــة علــــي ، بلحســــین البلیــــث، و آخــــرون، -34 : (ب.ب.ن). القــــاموس الجدیــــد للطــــالببــــن هاد
اب، ا ة للش .1991، 7لمؤسسة الوطن

فرام-35 م، .تـر: سـرور علـي )نظم دعم اإلدارة(نظم دعـم القـرارات و نظـم الخبـرة،توران ا إبـراه
.2000، دار المرخ

جمیل -36 رات في حمد،أتوفی ة،لبنان: دار النهضة .األعمالإدارةمذ .1975العر
ـة،سید محمدجاد الّرب-37 قـات اإلدار ات و التطب ة(األساسـ .القـاهرة: )نظم المعلومـات اإلدار

سجامعة قناة  .2014–2013، السو
.2000، للنشرالحامددار(د.ب.ن):).ليمنظور(األعمالإدارةناجي،شوقيجواد-38
مقحف،أبوالسالمالغفار، عبدعبدحنفي -39 ندرة:األعمالوٕادارةتنظ تب.اإلس العريالم

.1993، للنشرالحدیث
م-40 ة(مــدخل إدار، ســلطان إبــراه ــع و ).القــاهر نظــم المعلومــات اإلدار ــة للط ــدار الجامع ة: ال

ن ).ب.ت.(،النشر
لم -41 اعةالهانير دا.(د.ب.ن):اإلدارةمحمد،سو .ت.ن).ب،(للط
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ســـیوني ، و آخـــرون، أشـــحاتة-42 ات التـــامین و حمـــد  ة فـــي شـــر نظـــم المعلومـــات المحاســـب
ة ة للنشر و التوزع،(ب.ت.ن)..القاهرة: االبنوك التجار لدار الجامع

مصابر -43 ة،محمد عبد العل ر الجامعي.القاهرةنظم المعلومات اإلدار ن).، (ب.ت.: دار الف
ــة،اســر نصــر منصــور-44 ــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلدار ، . عمــان: دار الحامــداألســالیب الكم

ن ).ب.ت.(
ةاإلدارةأحمـد،مـاهر -45 ندرة: اإلسـتراتیج ـةالـدار. اإلسـ ـعالجامع ،والتوزـعوالنشـرللط

1999.
ة(الحاســـب اآللـــي، نبیـــل محمـــدمرســـي -46 ات ،االتصـــاالت ،نظـــم المعلومـــات اإلدار الشـــ

انــات ،االنترنیــت ، م ، تحلیــل،قواعــد الب ــة، تقیــ ــة،مراق تــب الجــامعي القــاهرة:).صــور ح الم
.2006، الحدیث

رات،الهـادعبـدعلـيمسـلم -47 ـةالمعلومـاتنظـمفـيمـذ ـز.القـاهرة:اإلدار ـةمر التنم
.1994اإلدارة،

ة-48 ة، احمد فوزملوخ ر الجامعينظم المعلومات اإلدار ن).ب.ت.(،. القاهرة:دار الف
ة،اسین سعد غالب-49 ـة للنشـر و التوزـع نظم المعلومات اإلدار العلم ـازور .عمان : دار ال

،2003.
ــا المعلومــات،اســین ســعد غالــب-50 ــة و تكنولوج ات نظــم المعلومــات االدار ان: . عمــأساســ

.2008،دار المناهج للنشر و التوزع
ةاإلدارة اإلســترا،اســین ســعد غالـــب-51 ـــة للنشــر و التوزـــع. عمـــان: دار التیج العلم ، ــازور

2002.
م نظـــم المعلومـــات،اســـین ســـعد غالـــب-52 ـــل و تصـــم . عمـــان: دار المنـــاهج للنشـــر و تحلی

.2000،التوزع

:المجالت-2
انــاتأجــرائم الحاســوب و ، محمــد عــادلرــان-1 ــي، مــن الب وزارة ، 440:العــدد، مجلــة العر

ةاإلعالم ت .1995یولیو ،الكو
ـــة الســـتخدام الحاســـب االلكترونـــي،محمـــد ســـعید احمـــد-2 م ـــة "،"الظـــواهر التنظ , اإلدارةمجل
.1971، 03: العدد
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الدراسات غیر المنشورة:-3
ـة"، صبرنة عز الدین-1 رسـالة ، "اثر المعلومات على اتخاذ القرارات في البنوك التجارـة االردن

.2002األردن،،جامعة الیرموك ،ماجستیر

الت:-4 المقا
رة.-1- س ة  مقابلة مع األستاذ الفاضل لخضر العایب، مدیر مدیرة التجارة لوال
ــة التجــارة -2- س مصــلحة اإلدارة و الوســائل لمدیر مقابلــة مــع األســتاذ الفاضــل محمــد تلیــب، رئــ

رة س ة  .لوال
تب منازعات قمع الغش في مدیرة التجارة مقابلة مع اآلنسة الفاضلة ( ب. -3- سة م ض)، رئ

رة س ة  .لوال
ة في -4- مقابلة مع اآلنسة الفاضلة ( ز. س)، موظفة في مصلحة المنازعات و الشؤون القانون

رة س ة  .مدیرة التجارة لوال

ة:ا-5 لمواقع االلكترون
ه من:- 1-  رة، متحصل عل س ة  مدیرة التجارة لوال

www.dcommerce-biskra.dz
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فھرس المحتویات
ات  الصفحةالمحتو

ح-أمقدمة
مي للدراسةالفصل األول:  7اإلطار ألمفاه

7تمهید الفصل

حث األول:  ة        الم ة نظام المعلومات اإلدار 8ماه

17-8مفهوم نظام المعلومات اإلدارةالمطلب األول: 

ة نظام المعلومات اإلدارة المطلب الثاني:  21- 18أهم

24- 22أنواع نظام المعلومات اإلدارةالمطلب الثالث: 

ع:  27- 25أهداف نظام المعلومات اإلدارةالمطلب الرا

حث الثاني:  ة   الم ة اتخاذ القرارات اإلدار ة عمل 28ماه

ة اتخاذ القرارات اإلدارةالمطلب األول:  31- 28مفهوم عمل

ة اتخاذ القرارات اإلدارةالمطلب الثاني: ة عمل 33- 32أهم

ة اتخاذ القرارات اإلدارةالمطلب الثالث:  37- 34أنواع عمل

ع: ةالمطلب الرا 42- 38اتخاذ القرارات اإلدارةمراحل عمل

حث الثالث: ةالم ة اتخاذ القرارات اإلدار ة على فعال 43تأثیر نظام المعلومات اإلدار

ة المعلومات و دورها في تفعیل اتخاذ القرارات اإلدارة 46- 43المطلب األول: أهم
49- 47المطلب الثاني:خصائص المعلومات الالزمة التخاذ القرارات اإلدارة الفعالة 

ة أنظمة المعلومات 56- 50المطلب الثالث: دور الحاسب اآللي في زادة فعال
عالمطلب  ة اتخاذ القرارات اإلدارة: الرا 59- 57دور نظم المعلومات اإلدارة في تفعیل عمل

60خالصة الفصل

ة التجارة  قي للدراسة(دراسة حالة مدیر رة–الفصل الثاني:اإلطار التطب 61)-س

61تمهید الفصل

ة التجارة  حث األول:لمحة عامة عن مدیر رة –الم 62-س

مدیرة التجارة  رة –المطلب األول: التعرف  63- 62-س
مي لمدیرة التجارة : الثانيالمطلب  ل التنظ رة–اله 65- 64- س

مدیرة التجارة : المطلب الثالث رة –المهام المنوطة  66- س
ع: نشاطات مدیرة التجارة  رة –المطلب الرا 95- 67- س

ة التجارة  مدیر ة  حث الثاني: نظام المعلومات اإلدار رة –الم 96-س
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ا المعلومات في مدیرة التجارة المطلب  رة –األول: دوافع إدخال تكنولوج 97- 96-س
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103 -
105
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112
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  مديرية التجارة لوالية بسكرة
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� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

���א�
	���א�����	��2015 

�����������	م���	م����	���	�����20152015��

  �����	�����	����������������	����א�����א���	#��א"	!�� ��	����א������א���	#��א"	!�� �
  

  1477  :��د ا�����ت  **
ت��د  **��  501  : ا���
**  ��  500  :ا����رة ا������ ��د ا���
�� ا�داري **�ت ا��  05  : ��د إ���ا
����د  **��� ا��!�  18  : ��ارات ا�
�� ا��#�"ة **�ت ا���  15  : ��د ��

     

��א'�	��א'�	����&�א�	%&�א�	%��$����$����                             

  دج 393.000,00    : وا��(ا)� ���'ا��!�& ا��%��ح  **
  دج 477.465,00    :ا��!�& ا��+�د  **

��$+	م�א�*(	�����$+	م�א�*(	�����א)א)��������������������������������������������������������������������������������������������������

ت ا��د  **��  452  : آ-ا������ إ�, ا��� ��
ت ا��0�/���د  **��  69  :   ا��

  

��
�1	%�א'*�0
���א��/	��.�א'-,��א��/	��.�א'-,���

�1	%�א'*�0����

  14  :��د ا�#�0ت ا���01�%  **
  :  � ــ(اد 5"ا�4ـ2 -         
         -  ���                                : 2(اد #6

14  
/  

   9ـ(ع ا���ـ��ـ7 **      
 -  ��4  07:   )�;:(آ���
  07:   �2<�و=�(�(>�� - 
  /  :   ا��/�:? - 

      **  7����� ا�����4@ �9  
 -  �%=12  :  /  
 - �%=12 ��5   :  /  

**  7��  14  :��د ا�#�0ت ��� ا���
**  7�� ا���A� ى�/C -� Dت ا��  /  :��د ا�#�0
  



 

 

� �
  

����W��Wא���	#���א���	#����3	ط��3	ط���	�����	�����  

5�
�א��
�5א�� �
�6���6��

�א�78א�78 �

א'�	�9	%�א'�	�9	%�

���	���א���	���א��
��א>�;عא>�;ع

  1477  696  781  ��د ا�����ت  **

ت **��  501  290  211  ��د ا���

  500  290  210  ��د ا����� ا����رة **
  

  ����=���������W�Wא?��א<א%�א��/=��א?��א<א%�א��/

JJ  �A���WWא���Aא�

  ��6א��6�78א���78
ت ا��/;  **��  115   ��د ��

  �� 4.839456   آ��� ا���/(زات  **

 دج 303.454,00   ���� ا���/(زات  **
  

א'�	�9	%�א'�	�9	%�

���	���א���	�  א��

ري  **!��Fا��/; ا ����   -  

**  D#�0ا��/; ا� ����   -  

  

JJ  �Bא?دא��D�8�א�Bא?دא��D�8�אWW��

  ���6א��6��78א�78
** ���ت ا��  05   ��د إ���ا

** ���  -    ��د ا�%�ارات ا��!

�� ا��#�"ة  **�ت ا��� 04   ��د ��
  

א'�	�9	%�א'�	�9	%�

���	���א���	�  א��

**  ���ت ا��  15   ��د إ���ا

**  ���  18   ��د ا�%�ارات ا��!

�� ا��#�"ة  **�ت ا��� 11   ��د ��

 �א?���	د���א���Eא'�$����



 

 

  

  ����F;����G�E�م�א��F;����G�E�����W��W�م�א�

  دج 9.457.727,27: ا��!�& ا�>��D ��0م ا��(�Cة ��ر =ـ  --    

  

������W��Wא'1	ز�	%א'1	ز�	%��  

JJ  	�'&�א���א	א���א'��&������WW  

      **  I��& : ��J ا�!2 �:�+C -C200.000,00 دج.   
�&: ا���ر�ت ا��/ر:�  **      !2 ,�      دج L�C :  393.000,00 ا��)ا(%� �

                                                               -C&�!2 �:�+C          :   277.465,00 دج   
  

JJ  ���	)*�م�א	א)$+���	*(�م�א	א)$+��WW  

ت ا������  **  ���6א��6��78א�78��  210   ��د ا��

ت ا��0�/� ��د  **��  30   ا��
  

א'�	�9	%�א'�	�9	%�

���	���א���	�  א��

**  ��ت ا������  242   ��د ا��

**  �/�ت ا��0��  39   ��د ا��

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

��������W��Wא��ق�א'-���0א��ق�א'-�����0  

    �������F�Fא'-���0א'-��3������0	ط�א����3	ط�א��	K���	K––���Lא��M�Lא��M––���N�	O�N�	OEE����WW��

  17  ��د ا�����ت  **

ت ا��+/����د  **��  05   ا���

  05  � ا����رة ��د ا����� ا����� **

�& ��م ا��(�Cة  **!2  -  

� �

��3��F�F	ط�א�����א'-��3���0	ط�א�����א'-����0    �	K���	K––�����$Q����E��EWWא'�	�Rא�Q$���א'�	�Rא�

  -  ��د ا�����ت  **

**  ��ت ا��+/��  -  ��د ا���

  -  ��د ا����� ا������ ا����رة  **

���/(زات  **� ���  -  ا�%��� ا��

� �

��3��F�FKK	ط�א�����א'-��3���0	ط�א�����א'-����0  �	���	––�����0�#���0�#��E��EWW��

  04  �د ا�����ت � **

**  ��ت ا��+/��  03  ��د ا���

  03  ��د ا����� ا������ ا����رة  **

���/(زات  **� ���  -  ا�%��� ا��

 �א��ق�א'-��3���0	ط�$����
 



 

 

� �

� �

� �


	�وא�������
 א����ط�א���
 

� �
� �

�و���������������،��������� �
���01L01L2015������31L01L2015� �

���	
�������و�����������א�אد�א���א����א���������

��"�א! �� �
  

  


���وא��������
�א�����א��� �
� �

���01L01L2015������31L01L2015� �

�-��',�+�����و+�*�������##()�)���'א&���	%$##���

��7��Wل��و�5���4א������3א�20وא��01/���א'א
س �

���?���:�0��?א�?<�=��א>; �

� �

���01L01L2015������20L01L2015� �

א%;�م�א���-��@���W?��7ل�����##()�)�	%$##�����'א&���

�BC
13J378���>E��א��@�H'د�א�G%وط�وא��3-����א

�IE0�(�J*�م�א?� �

��+S#���T;����	����א������� �

�U�����#�8�01א'01*��א��F+;�س�א��E��+S#�،� �
www.dcommerce-biskra.dz  

dcbiskra@gmail.com 

��S�S/��א�.�
وא��;�;�Bوא��;�;�Bא�
�.�א��/S�S��א�

��;�S'م�אQ�?.�א�	و9�,���;�S'م�אQ�?.�א�	و9�,����

�د�
	�א���������د�
	�א���������د�
	�א�����������
� ا������ن    -����  أ"!  إذا �!$%� &�' �*(ـ

  �� و.-����  ",�+��������!�%0� �����))1$ �ا�234!���
  .ا;:90ـ8ك �ـ6ى ا�4%ا�ـ� 

  
   *(A أ:�%�!ـ� *ـ%ل أو?ـ�ع ا�=ـ%ق -

  
- ����B$ت و   D!���)8ل +���0 ة ا����F �إ�9���Hر�

   �!���=!I ات ا� ���-Jا� K���+ ����!�و'���8F6ت إذا
 ��  .�Lذا

 

���
���KKKKKK�����ل���������ل���������ل����

033.75.51.18  

033.75.50.85  

��
���WWWא��א�
��א��א�
��א��א�
M!41م ا�%� ���O P6 إ�*Qم ا%� �$ �  6Rا�

 ���  08:00$� ا�=���O Pإ� �*��T
16:30 UR6 ا��وال 
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א���א���א���א���و��א
�א��������و��א
�א�������� ��

  

��������F�F1010EE�������אא

  

��

��
  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

 

ا��دة 

�����  ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

�ة �
ش ذ م م  ���� ا

�$�$  

  

01/04/2003  

  

���+,  

  

�م//. 60�  ا

  

14  

  

ش ذ م م  ���� ��ا�� 

  ا�1+اء

  

03/10/2000  

  

,���+  

  

�م//.  60�  ا

  

37  

  

  ش ذ م م  ���� ا4+آ�

  

  

11/05/1998  

  

���+,  

  

�م//.  181.8�  ا

  

81  

  

ش ذ م م  ���� �����9 

  ���9دور

-1-  

  

  

10/10/2006  

  

���+,  

��=�  

  

�م//.  47.5�  ا

  

  

18  

  

  



 

 

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

 

ا��دة 

�����  ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

ش ذ م م  ���� �����9 

  ���9دور

-2-  

  

  

10/10/2006  

  

  

���+,  

��=�  

  

�م//.  11�  ا

  

  

18  

  

  ش ذ م م  ���� ا?<ال

  

03/10/1999  

  

���+,  

���@  

  

�م//.  90�  ا

  

  

47  

  

  

�$�  ش ذ م م  ���� �. $

  

12/02/2008  

  

���+,  

  

�م//.  200�  ا

  

  

18  

  

  

 A��@ ض��+ش ذ ا ا

�4�>  ن ��$. ا

  

20/09/1998  

  

  @��ــ�

���+,  

  

�م//.  590�  ا

�م//.  150�  ا

  

145  

  

  ش ذ ا

�ب��E   ��$. ا4G+ى 

  

  

22/02/1999  

  

  

���+,  

  @��ــ�

HG�آ  

  

�م//.  531.2�  ا

  

  

183  

  

ش ذ م م  ���� ا<��4ن 

���+�  ا

  

27/08/2008  

  

���+,  

  

  

�م//.  60�  ا

  

  

15  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

�و��
����א��������و���و��
����א��������و�א ��ج�א����א���"�א�!� ��א���"�א�!� ��א ��ج�א�

11JJ  $%و�&��"�א����� �و�&��"�א��%$א���"�א�!��� �א���"�א�!���F�F0303EE����

��

��

��
  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

  

�����  ا��دة ا

  

  

 ��	���
ا���� ا

 ������  ا

  

���ل  ��د ا

  

  

  ش ذ م م 

  /Jـــ+اوي

  

  

27/02/2005  

  

K4�  ء�   

  

25344000 

  ا���/ل

  

31  

  

  ش ذ م م

 L���EM+آ� ���Eـــ� 

����ــــ�ا�  

  

  

04/05/2003  

  

    N��4/ N��� �ء  

  �P +�Pزي

  

  ا���/ل10512000

  

105  

  

  

م  Q@�� ا���L .م.ذ.ش

����� ا�روع�  ا

  

09/09/2002  

  

  N��4/ N���   �ء  

  �P +�Pزي

  

25977600 

  ا���/ل

  

  

25  

  

  
 

��



 

 

��

22JJ  א�����������
�و����و��
����א�������א�������F�F0505EEא�

��

��

��

  
  

Sــ�E  ا
@ـــT و ا

  

  ��ا�� ا���ط 

  

�����  ا��دة ا

  

  

 ��	���
ا���� ا

 ������  ا

 

���ل  ��د ا

  

 ا��V$Wت

  

+�� N��4�   

  

  

08/06/2004  

  

  

   �+و��ت �Pز�� -

- ���   �+و��ت �P+ آ�

  

��A �. ا���ط �   

���Q   

 

/  

  

@�4ب ����Y أ

 و  �د��

  

�د���دة  �@  

  

  

10/12/2006  

  

 +�P N��4/ N��� �ء  

  �Pزي

  

��A �. ا���ط�   

 ���Q   

 

/  

  

@�4ب ����Y أ

 و  �د��

 

+�Z� N��+آ  

  

  

02/12/1998  

  

  

   �+و��ت �Pز�� -

- ���   �+و��ت �P+ آ�

 

��A �. ا���ط �   

���Q   

 

/  

  

@�4ب ����Y أ

 و  �د��

  

  �N�@��E ا@����]

  

  

20/02/2007  

  

  

   �+و��ت �Pز�� -

- ���   �+و��ت �P+ آ�

 

��A �. ا���ط �   

 ���Q   

 

/  

  

@�4ب ����Y أ

 و  �د��

  

\@�  ����م  

   

16/11/1998  

  

-     L���  ا���ج ا

- ���   �+و��ت �P+ آ�

 

��A �. ا���ط �   

 ���Q  

  

/ 

  

@�4ب ����Y أ

 و  �د��

  

  



 

 

  

�������F�F2929EE*�.�-�و�*�,�+�و�*��(��א��)�'*�.�-�و�*�,�+�و�*��(��א��)�'

��

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

��ا�� ا���ط 

  ا���ري

  

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل��د   ا

  

.��  �MدW9 Nح ا

  

02/09/2001  

  

  

�ر��  ا

  

  

400 .//���  ا

  

  

130  

  

T�E@ ود�$  

  

01/10/2008  

  

�ر��  ا

  

1500 .//���  ا

  

  

105  

�ر /م ع ا�Y آ�+M م ش

�ب��  ا

SUDACO 

  

01/06/1998  

  

�ر��  ا

  

  

1400 .//���  ا

  

  

150  

  

�ر              �Y آ�+M ش ذ ا

�	�ت ا<را��� ���و ا

9�دا����eاZ?  ل ا

  

 

29/02/2000  

  

  

�ر��  ا

  

  

  

352 .//���  ا

  

  

  

52  

  

���Pز��دات �Gش ذ م م ا�  

  

20/10/2005  

  

�ر��  ا

  

  

 1000 .//���  ا

  

160  

  

  



 

 

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

��ا�� ا���ط 

  ا���ري

  

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

  ش ذ م م @fGE دات

  د و ا���1+ا
@��+ا

  

03/10/2005  

  

�ر��  ا

  

  

352 .//���  ا

  

  

.���@�   

  

  

 .�� Q@�� ا �رآ� ��+ ا

g�E   

  

11/02/2004  

  

�ر��  ا

  

/  

  

.���@�   

  

Hاواز� �  ش ذ م م ��

  

24/02/2002  

  

�ر��  ا

  

/  

  

.���@�   

  

 HG���h  ش ذ م م ا

+��1�  ا
@��+اد و ا

  

11/09/1995  

  

�ر��  ا

  

600 .//���  ا

  

76  

  

@Q �4س� .� ��  

  

  

05/02/2005  

  

�ر��  ا

  

150.//���  ا

  

43  

  

�ر��E ��+G�4   Q@�� ا

  

  

23/10/2005  

  

�ر��  ا

  

  

250 .//���  ا

  

30  

  

                 �����1ش ذ م م ا

�G�@  ر���E  و ا���ر�� 

  

31/01/1996  

  

�ر��  ا

  

�م//.  19�  ا

  

.���@�   

  

 NV�h$ ��@Q   

  

25/05/2004  

  

  

�ر�� ا

  

  

/  

  

.���@�   

  

  



 

 

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

��ا�� ا���ط 

  ا���ري

  

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

K�+آ ��@Q   

  

  

28/05/2002  

  

�ر��  ا

  

1200 .//���  ا

  

.���@�   

  

9�آ� ,+وي  ��@Q   

  

  

02/08/2000  

  

�ر��  ا

  

360 ./ /���  ا

  

.���@�   

  

� ,+ويG��� ش ذ م م 

  

08/09/1991  

  

�ر��  ا

  

  

800/1000 

.//���  ا

  

.���@�   

  

 ���  N��$ ش ذ م م

j�,�Y  

  

20/07/2004  

  

�ر��  ا

  

  

/  

  

.���@�   

  

  ا<��4ن ��ردن

  

  

04/01/2010  

  

�ر��  ا

  

1000 .//���  ا

  

/  

  

�ر ا+��ض  ش ذ م م�Y  

  

  

14/07/1997  

  

�ر��  ا

  

  

1500 .//���  ا

  

/  

  

  ش ذ م م اP+ودات

  

25/01/2011  

  

�ر��  ا

  

  

600 .//���  ا

  

  

.���@�   

  

.��  زراري �1+ ا

  

  

01/08/1994  

  

�ر��  ا

  

100 .//���  ا

  

/  

  

  



 

 

  

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

��ا�� ا���ط 

  ا���ري

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

 ��@Q le palmier 

d’or    

  

  

11/05/1993  

  

�ر��  ا

  

700 .//���  ا

  

/  

  

 ��@Q Sud datte  

  

  

15/10/2007  

  

  

�ر��  ا

  

  

500 .//���  ا

  

.���@�   

 

�ر.م.ذ.ش��E  م دا�� 

Dana Dattes 

 

25/05/2009  

 

�ر��  ا

 

1500  ./ /���  ا

  

80  

  

  م ��,��G.م.ذ.ش

  

26/06/2011  

  

�ر��  ا

  

300 ./ /���  ا

  

.���@�   

  

  م هWل @��+.م.ذ.و.ش.ذ.م

  

23/03/2009  

  

�ر��  ا

  

  

 720 ./ /���  ا

  

11  

  

م أ�+و ز��4ن .م.ذ.ش.ذ.م

2000  

  

22/08/2000  

  

�ر��  ا

  

720  ./ /���  ا

  

  

22  

  

م ا�+آ� ا�����1 .م.ذ.ش

�����h�ر ا��E  ا���ر�� 

  

24/09/1998  

  

�ر��  ا

  

400  ./ /���  ا

  

31  

  

  

  



 

 

  


�������F�F0202EEא�,%�/�
א�,%�/�

��

��

��

��
  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

�����ا��دة ا  

  

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

  

  

���ل  ��د ا

  

  

  م أ �ــ+ة $S�E.م.ذ.و.ش.م

  

  

06/04/2004  

  

ا�S�E ا�4��+  �<وع 

  ا�@ T	�e>ـــ�

  

�م/ل 15.000�  ا

  

10  

  

  م  ��G+ة $S�E.م.ذ.ش

  

11/07/2000  

  

ا�S�E ا�4��+  �<وع 

  ا�@ T	�e>ـــ�

  

�م/ل 1000�  ا

  

14  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

�0
�א�&���0
�א��&����1%���1%���F�F0101EE����

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

 ����1 � ��ا�Q@�� ا

f��G�4 SUDOR ا

 

  

10/03/1982  

 

f��G��  

  

�م/آ} 3500�  ا

  

24  

  

�������F�F0101EEא ��ج�ز(�4א�3(��نא ��ج�ز(�4א�3(��ن

��

��

��
  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

�  ��ط ��ا�� ا

 

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

 

���ل  ��د ا

  

 NE� اوي+@ 

  

25/01/2011  

  

�ن��>  ز�f ا

  

  

N�@�  ا���ج  

  

.��@�   
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  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

�����  ا��دة ا

  

  


���	�� ا���� ا

������  ا

  

���ل  ��د ا

   +آY S+��� ا�وا	.

  

27/12/2011  |�4  ا

  

�ن  25-30�E 

 �}��/���  ا
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  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

�����  ا��دة ا

  

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

  

���ل  ��د ا

��م اN���   14/04/2010  ��ZP أ �. �
  65  ا����//. 15  ا

ا  ��K ا�وا	. �E+ق .ذ.ش

UAB   

03/11/1999  ��ZPم ا���
  ا

  

4.//����  ا

  

65  
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  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

�  �����ا

  

���ل  ��د ا

� Wح  ���/�  ا�Q@�� ا

ENASEL 

  

  

08/08/1999  

 NeاZ?  ا��E ا

 N���1  ا��E ا

�9�=  ا
 Wح ا

  

30000 ./ /��@  

  

117  

���  ����  11/10/1998  NeاZ?  01  @��/ /. 60  ا��E ا

�  08  20   ا��E ا?ZاNe  04/11/2008   �.�زروق ا

��

�D3א��E�&و��FGא�Hج�&�د��א �D3א��E�&و��FGא�Hج�&�د��א ��FF����0404EE����
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  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط

  

�����  ا��دة ا

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

  

���ل  ��د ا

�ل و  �ء ا<ه+  08/10/2008   	�دي ا@���G  01  @��/ل 36.000  �] ا

��1�ل و  �ء ا<ه+  05/05/2003  ���� ا�G  01  @��/ل 48.000  �] ا

\h�1  N���  08/10/1988  ��G  04  @��/ل 240.000   ل و  �ء ا<ه+�] ا

���ل و  �ء ا<ه+    08/12/2011	Wب ر�G  03  @��/ل 72.000  �] ا
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  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

�����  ا��دة ا

  

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

  

���ل  ��د ا

  

  

 �+وف  ���

  

   

11/01/2000  

  

�ن �Yر����  .�  

  

22  .//���  ا

  

05  

  

+��@ Nh����  

  

  

15/04/2001  

  

�ة اh+@�نJ�  

  

3.6   .//���  ا

  

02  

  

  �GMل ��@�.

  

  

14/01/2007  

  

�ن ��@�.��  .�  

  

22  .//���  ا

  

02  

  

+�?1  /�4  ��� ا

  

22/06/2010  

  

�ب�	 N@ ن���  .�  

  

11  .//���  ا

  

  

01  

  

  

�@Q      م ش و ذ م م �

  ار��ز

  

  

09/07/2000  

  

  

�ن ار��ز��  .�  

  

  

78  .//���  ا

  

  

  

04  

  

  

  آ��E 	��ل

  

08/10/1998  

  

  

�Eة آ��J�  

  

14.4  .//���  ا

  

  

01  

  



 

 

  

  

  

  ا����ــ� ا
	�����ــ�

  

  ��ا�� ا���ط 

  

  

�����  ا��دة ا

  

  

 ��	���
ا���� ا

������  ا

  

���ل  ��د ا

  

  

  /�رق ��ز��ن

  

06/02/1999  

  

�ز��ن� .�  

  

  

14.4  .//���  ا

  

02  

  

��  ��4 اWوي و

  

  

27/01/2008  

  

  

�4�>�ة اJ�  

  

18  .//���  ا

  

  

02  
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  مديرية التجارة لوالية بسكرة

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  
 



  

��א���א
�א��������א���א
�א��������
��

11JJج�א�������ج�א�����������FF��0808EE��

��
  

  

  

  

  ا������ ا��������ا������ ا��������
 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا

  ا����طا����ط
  ا���دة ا������ا���دة ا������

  ا����� ا�������ا����� ا�������
���������ا����  ا�

  ��د��د
  ا� ��لا� ��ل

  
&#�% ا$�" ا� #"ي 

SARL BMAB  
  

78 70000  5�4 12ا$�" ا�3$"  06/12/2008/�9�:  185  

  
  م ا�@9ة ��9ري.م.ذ.ش
  

13500078  5�4 12ا$�" ا�3$"   14/04/1996/�9�:  265  

م ��9ري .م.ذ.ش
 �DEF�SARL STEر

AMOURI POTERIE 
78 150000  5�4 12ا$�" ا�3$"   27/09/2009/�9�:  160  

  
 EURLم .م.ذ.و.ش.م

AMOURI   
  

78 150000  5�124ا$�" ا�3$"  09/03/2003/�9�:  320  

  
  م ��9ري ��9ري.م.ذ.ش
  

78 50000  5�4 12ا$�3"ا$�"   04/10/2009/�9�:  128  

  
  م ا�����DEF� 4ر.م.ذ.ش
  

78 100000  5�4 8ا$�" ا�3$"  16/09/2010/�9�:  200  

  
  م ����هN .م.ذ.ش
  

19/01/2011  
 12و 8ا$�" ا�3$" 
4�5  

130000 78/�9�:  196  

م &#�% ا��" أو�د .م.ذ.ش
Q��  

  
78 140000  5�4 12ا$�" ا�3$"   14/11/2006/9�:�  367  
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  ا������ ا��������ا������ ا��������
 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا

  ا����طا����ط
  ا����� ا�������ا����� ا�������  ا���دة ا������ا���دة ا������

  ��د��د
  ا� ��لا� ��ل

م �DRر ����Fي .م.ذ.ش
POTRAM  

  
  21  ا����/�� � 140.000  &����ت ا��DEر  17/01/2005

  ECATEKف .م.ذ.ش
  
 

  27  ا����/�� � 121.000  &����ت ا��DEر ا�WDف  01/01/1976

"�D�آ�ت ا"� ��:Y&  
  
 

  09  ا����/�� � 4388  &����ت ا��DEر  25/08/2009
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  ا��������ا��������  ا������ا������
 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا

  ا����طا����ط
  ا����� ا�������ا����� ا�������  ا��9اد ا������

��د ��د 
  ا� ��لا� ��ل

ا��Y:�� ا����89 �#���� 
Q9ا�Z�ا ENICAB 

  �ــQ آ_"��^�ـآ9ا� -  19/01/2000
- R�E�ت @�`�� ـ�  

1580878/�9�:  1003  

  

  



  

44JJ��"אد�א����FF0505EEو�א�������و�א���������%%����ج�$אد�א��"������ج�$
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا��������ا��������  ا������ا������
 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا

  ا����طا����ط
  ا��9اد ا������ا��9اد ا������

 ����ا����� ا�
  ا�������ا�������

��د ��د 
  ا� ��لا� ��ل

��� ا$&�7 & ����  25/12/2005  

-  Q�R���ء ا�&  
  �c&�ء :�^b Q��Q ا$وا -
  :�^b Q��Q ا���Wج -
-  e^ا�"وا QW&  
-  QW"�  
- 7  :�^b Q��Q ا���

9م/ل350  02  

  
  

 �`�� c��3":  
  
 

27/08/2007  

- Q�R���ء ا�&  
- e^ا�"وا QW&  
- QW"�  
- cا$وا� Q��b Q^�:  

9م/ل160  02  

  
  

�fب رh�  
  
 

02/05/2012  

- Q�R���ء ا�&  
- e^ا�"وا QW&  
- QW"�  
  وا�b Q^�:c��Q ا$ -

9م/ل200  03  

  26/05/2009  ا�_�دي آ��ل

-  Q�R���ء ا�&  
  :�^b Q��Q ا���Wج -
-  e^ا�"وا QW&  
- QW"�  
-  cا$وا� i�j�� Q^�:  

9م/ل150  03  

  
  &Y:�� �7 �`� اl m_"زاد

  
  

05/08/2009  

- Q�R���ء ا�&  
- QW"�  
- e^ا�"وا QW&  

9م/ل180  02  

  
 i��F�7 �`� ا�l  

  
  

28/12/2012  

- Q�R���ء ا�&  
- QW"�  
- e^ا�"وا QW&  

9م/ل180  03  
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  ا������ا������
  ا��������ا��������

 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا
  ا����طا����ط

��د ��د   ا����� ا�������ا����� ا�������  ا��9اد ا������ ا��9اد ا������ 
  ا� ��ل ا� ��ل 

��� ه��م& c:�`� ��:Y&  31/07/2007  -N��  أآ��س ��no ��Z��:h"ة ا�
-�&���  أآ��س ا�

300q9م/آ  08  

��8�R %��& ��:Y& 30/03/2008  4�f9��ا i�Fn��160  &9اد ا q9م/آ  35  

�fر ���& e��o 7� 04/10/1999  ��^اrb s9م/ آ��o  450 qد  18  

 t:9& ���"b  12/09/2006  ��Z��:h� 4120  أ���� q9م/آ  02  

9م/ آq 150  أآ��س ���Z��:h  24/02/2008  &��4 و��3  10  
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  ا������ا������
  ا��������ا��������

 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا
  ا����طا����ط

��د ��د   ا����� ا�������ا����� ا�������  ا��9اد ا������ ا��9اد ا������ 
  ا� ��ل ا� ��ل 

���F3 ط  18/02/2004  زواديh`�9م/2م  50  ا  07  

���& 4"n� 26/09/2005  طh`�9م/2م  40  ا  05  

9م/2م  600  ا�`hط  26/11/1998 زوزو ا�#�دق   66  
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  ا��������ا��������  ا������ا������
 ���ر� ��ا� ��ر� ��ا

  ا����طا����ط
  ا����� ا�������ا����� ا�������  ا��9اد ا������ا��9اد ا������

��د ��د 
  ا� ��لا� ��ل

e��#�رة ا�b9�  03/10/1998  347  :��/م 4000000  أ����  

� &7 ا�#9ف  9F� �E�F@  24/02/2003ل��F�12  :��/����ر 150   &����9ت �  

  

  

0808JJ�,�,�-אد�א������FF0101EEج�א.אد�א-�,�,�����ج�א.
  

  

  

  

  

  

  

  

��ر� ��ا� ��ر� ��ا�   ����ا������ا������  ا������ا������
  ا����طا����ط

��د ��د   ا����� ا�������ا����� ا�������  ا��9اد ا������ ا��9اد ا������ 
  ا� ��ل ا� ��ل 

i أ��3"� ��:Y&  13/03/2005  ��9م/و�3ة 300  &9اد �3  04  
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