
 
 



 
 تتكامل الفرعية االنظمة من جمموعه من يتكون نظام كاي االدارية املعلومات نظم ان

 العليا) الثالثة التنظيمية املستويات خالل من املنظمة يف البعض بعضها مع وتتفاعل
 والرقابة والتوجية والتنظيم التخطيط)االدارة وظائف خالل ومن ( والتشغيلية والوسطى
 احملاسبية , البشرية املوارد,العمليات ,التسويق) املنظمة وظائف خالل ومن  ( والتقييم

 وظائف من وظيفه لكل فرعية انظمة شكل االدارية املعلومات نظم يتخذ حيث (  واملالية
 البيئة على املفتوحه املنظمة بيئة مع الفرعية االنظمة هذه وتتفاعل املختلفه املنظمة

 لالدارة الدعم وتقديم اجلودة معايري وتطبيق االسرتاتيجية االهداف حتقيق لغرض اخلارجية
 . مربجمة والغري املربجمة القرارات اختاذ عملية يف العليا

  
 



  

 
 

 يبدو وقد والمنافسين، والعمالء والسلع األسواق عن ومعلومات بيانات على التسويقية القرارات تبنى

 كبير فرق هناك ولكن التسويق لبحوث امتداد إال ماهي التسويقية المعلومات نظم أن األولى للوهلة

 الخارجية؛ البيئة من والمعلومات البيانات جمع على تعتمد مازالت التسويق وظيفة أن حيث بينهما،

 من مستمرة تدفق ضمان إلى تهدف أنها حيث ذلك؛ من أبعد إلى تذهب التسويق معلومات نظم ولكن

 معلومات نظم يعرف ولذلك والتخطيط، الرقابة قرارات اتخاذ من تتمكن حتى اإلدارة إلى المعلومات

 :بأنها التسويق

 





 نظام الفرعي للمعلومات التسويقية في المنظمة وظائف    

 ادارة عملية عن الناجتة التسويقية البيانات ومعاجلة وحتليل مجع1.
 . التسويق

 باملزيج اخلاصة القرارات الختاذ الضرورية التسويقية املعلومات توفري2.
  . للمنظمة التسويقية االسرتاتيجية وصياغة التسويقي

 ببحوث واخلاصة االدارية املعلومات لنظام تسويقية معلومات انتاج3.
 االسواق يف واملنافسة املستهلك وسلوك واالعالن والرتويج السوق
  . وغريها

 



 مكونات النظام الفرعي للمعلومات التسويقية 
 

   السوق لبحوث الفرعي النظام1.

   املستهلك لبحوث الفرعي النظام2.

   واالعالن للرتويج الفرعي النظام3.

 باملبيعات للتنبؤ الفرعي النظام4.



 
والتقارير الذي يقدمه النظام الفرعي للمعلومات التسويقية في المعلومات 

   المنظمة

 
 . التسويقي املزيج عن معلومات1.
 . املستهلكني وسلوك اجتاهات عن معلومات2.
 .للمنظمة واملتوقعة احلالية املبيعات عن معلومات3.
 . التسعري وقرارات املنتج مبزيج اخلاصة معلومات4.
 . التوزيع وقنوات البيع برجال خاصة معلومات5.
  لإلدارة التسويقية القرارات واختاذ  عملياتها لتنفيذ التسويق ادارة حتتاجها معلومات6.

 . اجلديدة املنتجات خطط لدعم بيانات تقديم خالل من العليا
 



 

   العملياتالنظام الفرعي لمعلومات : ثانيا
 PROCESS INFORMATION SUBSYSTEM 

 وفي منها، الصغيرة حتى المنظمات جميع متناول في الحاسوب أصبح التكنولوجيا ثورة بفضل 

 اإلنتاجية، المعلومات بنظم دعمت التي اإلنتاجية الوظيفة فيها بما المنظمة، وظائف جميع خدمة

 المعلومات نظام وإدارة العمليات إدارة تجهيز يتولى الذي العمليات معلومات بنظم يسمى ما أو

 وكل وخدمات سلع من والمنتجات المواد تدفق عن ودقيقة ووافية منظمة بمعلومات اإلدارية

  . اللوجستية والعمليات والنقل اإلنتاج على والسيطرة بالتخطيط العالقة ذات األساسية األنشطة

 بالمنظمة واالنتاجية التصنيعية باألنشطة المرتبطة المعلومات ينتج معلومات نظم بانه ويعرف

 المنتجات تدفق وكذلك والخدمات المنتجات وانتاج والتطوير بالتخطيط يتعلق فيما خاصة

  . االنتاج خط على والمواد

 



 
بعد يتصل بالتصميم التقني  :بعدين رئيسيين هما العملياتيةالمعلومات ولنظام 

تاج لعمليات تصنيع المنتجات والخدمات، وبعد آخر يرتبط بموضوع تقنيات إن
  المعلومات

  

  باآلالت مندمج ألنه ذلك العمليات معلومات نظام بوضوح يظهر ال األول لبعدا  

   .نفسها التصنيع وبتقنيات

 وموارد إدارة من المكونة للنظام التنظيمية البنية خالل من يظهر الثاني البعد 

 التخاذ الضرورية العملياتية المعلومات إنتاج تتولى وبرامجيات وأجهزة بشرية

  . واالنتاج بالصنيع المتعلقة.المهمة اإلدارية القرارات

 



 وظائف النظم الفرعي لمعلومات العمليات 
 

 . والتخزين واالنتاج التصنيع عن معلومات توفري1.

 . والتصنيع لالنتاج الالزمة اخلام املواد توفر مدى متابعة2.

  إلمتام املطلوبة والعمالة واملواد والتسهيالت التجهيزات جدولة3.
 . االنتاجية العملية

 املعلومات تكنولوجيا على تسهل التي الطريقة الفرعية النظم بنيت4.
  . املناسب والزمان املكان يف املستهلك به يرغب الذي املنتج تقديم

 



 مكونات النظام الفرعي لمعلومات العمليات  
 

 االخرى الفرعية االنظمة من  العمليات للمعلومات الفرعي نظام يتكون
 : وهي

   املنتج ملعلومات الفرعي النظام1.

 املواد  ملعلومات الفرعي النظام2.

   اللوجستية للمعلومات الفرعي النظام3.

   االنتاج ملعلومات الفرعي النظام4.
 



 
او التقارير الذي يقدمه النظام الفرعي لمعلومات المعلومات 

 العمليات في  المنظمة 
 

 معلومات عن معدالت االنتاج واالنتاجية 1.

 معلومات حول ادارة اجلودة الشاملة 2.

 .معلومات حول العمليات اللوجستية 3.

 .معلومات عن االمن والسالمة الصناعية 4.

 معلومات عن حبوث تطوير املنتج 5.

 .معلومات عن  املواد واألجزاء واملنتجات نصف أو شبه املصنعة6.

 .معلومات عن الصيانة مبختلف أمناطها7.

  .معلومات عن املنتجات البديلة املنافسة8.

 

 


