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 الملخص
، فلكال تحاافت تلاك الشاركات لشاركات التايميف فال العصار الحاالل المعلومات موردًا جوهريااً أصبحت 
ت كبيار  مااف البياناات والمعلومااات، ، يلازم أف تجماات وتىناا  وتخاازف وتساتخدم كمياااواسااتمراريتاا علا  باائااا

.  فيلزمااااا أف تاااهدا هاااذ  الوماااائأ علااا  مساااتوا أفناااي مماااا يااااوم بااا  المنافسااايف أماااا  ذا أرادت اهزدهاااار
بينما تميزت بعض نواحل النشاط التل تاوم بااا المنشا ت علا  باياة ناواحل النشااط ايخارا فيماا منا  و 

)اهنتااااا والتموياااي والتساااويقر خاااشر الاااارف العشاااريف، فااااف الوماااائأ المتعلااااة بالمعلوماااات أقااار   لااا  أف 
هم وأخطر الومائأ التنافسية للمنشي ، ولاد أصبحت المعلومات فعًش ماف أهام عواماي النجاا  فال تصبح أ 

أف اتخاذ الارارات ف  شركات التايميف ساوا  و بعض الصناعات مثي: صناعة الطيراف، والتيميف، والبنوك. 
قنااا  مااف   فاال هقاارار تحليااي مسااببات خطاار معاايف أو اتخاااذ قاارار بابااور خطاار أو االسااتثمار أو المشاااركة

نااامف مجاااالت نمااام المعلوماااات فاال ماااي ثااور  المعرفاااة وثااور  االتصااااالت وثاااور  يااتم ، قنااوات االساااتثمار
 التانية وثور  المعلومات ، وأخيرًا حصيلة الخبر  ورصيد التجربة والمعلومات البشرية.

ات التااايميف،  ذا كااااف رأس الماااار والعماااي هماااا الماااورداف االقتصاااادياف الرئيساااياف ل عماااار لااادا شااارك
ات عاف معلوماف همية المعلومات، يمكف اعتبارها المورد الثالث فل ذلاك. فايمكف لاردار  الحصاور علا  ال

طريااق استاصااائاا ومواجاااة المشااكشت وبااذلك تسااتطيت تحايااق أهاادافاا وباادوف المعلومااات، يصاابح اتخاااذ 
ولاااااد دلاااات الخباااار  فاااال مجااااار  ، رشاااايدًا أو اقتصااااادياً  –بالناااارور   –الااااارارات اعتباطيااااًا ومكلسااااًا، ولاااايس 

االسااتخدامات اهداريااة بشااركات التاايميف لمعالجااة البيانااات علاا  أهميااة البيانااات نسساااا كمااورد رئيساال مااف 
مااوارد التنماايم، ومااف ثاام يصاابح مااف الناارورت واالقتصااادت التخطااير السااتخدام هااذا المااورد بدقااة. ويطلااق 

ة التاااااايميف اصااااااطش  ن دار  البياناااااااتن أو ن دار  علاااااا  مامااااااة  دار  ومعالجااااااة البيانااااااات التنميميااااااة لشاااااارك
المعلوماااتن واالصااطش  ايخياار أفنااي مااف سااابا  لتعلااق اتخاااذ الااارارات بالمعلومااات ال البيانااات. وتعمااي 
كي شركة مف شركات التيميف عل  رفات مساتوا ايدا  لتلاك اهدار ، باعتباار أف المعلوماات ال تااي أهمياة 

 شركة.   عف رأس المار أو العمي بال
االدار  االستراتيجية وخاصة عند ونت  تلع  المعلومات االستراتيجية دورًا أساسيًا فل جميت مراحي

للوقوف عل   –بنتائج عناصر البيئة الداخلية ايهداف وصياغة االستراتيجية، فالمعلومات المرتبطة



بادف  –لبيئة الخارجيةالمعلومات الخاصة بنتائج تحليي عوامي ا  ل  جان  –جوان  الاو  والنعأ
تمد االدار  العليا ف  المنممة وتدعم جاودها  –والتاديدات المتاحة أمام المنممة تحديد مشمح السرص

 باالنافة  ل  ذلك فاف نمم المعلومات االستراتيجية بالغة ايهداف وصياغة االستراتيجيات فل ونت
 ا.ايهمية لتطبيق االستراتيجية ومراجعتاا والرقابة عليا

ويمكااف الاااور باايف البعااد االسااتراتيجل لاانمم المعلومااات قااد اتساات بشااكي جعلاااا أكثاار شاامواًل مااف نماام 
علا  رصاد وتحدياد وقيااس التغيارات  SISالمعلومات التاليدية ، حيث ركزت نمم المعلومات االستراتيجية 

اد االسااتراتيجيات البديلااة فاال البيئااة الداخليااة والخارجيااة للمنشااي  ، ويااوفر المعلومااات الشزمااة لصااياغة وا عااد
 Business Processوالسياسات التنسيذية. فبجان  اهتماماا باعاد  هندساة العدياد ماف عملياات المنشاي  

Reengineering (BPR) نجادها اهتمات  سيف فرياق العماي وتحسايف اهنتاجياة.كالعمليات المرتبطة بتح
دراسااااة أهااااداف وباااادائي المنافساااايف، وأسااااالي   أينااااًا بالعوامااااي المرتبطااااة بالبيئااااة الخارجيااااة للمنشااااي  مثااااي

التكنولوجياا التاال يساتخدماا هااهال  المنافسايف، حتاا  يمكاف تحديااد واساتخدام تكنولوجيااا المعلوماات المناساابة 
 لدعم جاود  عاد  هندسة عمليات المنشي  ودعم ميزتاا التنافسية. 

  مجاااالت الحيااا  االقتصااادية يماار العااالم االف بموجااات مااف التغياارات والتطااورات المتسااارعة فاا  شاات
واالجتماعيااااة والسياسااااية ، ويعااااود ذلااااك الاااا  التااااادم الاائااااي فاااا  وسااااائي االتصاااااالت وتطااااور تكنولوجيااااا 
المعلومااات، كااي ذلااك عاازز مااف اهميااة المعلومااات التاا  اصاابحت احااد اهاام المااوارد االساسااية واالسااتراتيجية 

ا التنافساية. وتواجا  شاركات التايميف المصارية الت  تعتماد عليااا شاركات التايميف فا  الحصاور علا  المزايا
منافسااة شااديد  علاا  المسااتوييف المحلاا  والعااالم  ، حيااث تواجاا  هااذ  الشااركات العديااد مااف التحااديات التاا  
تحااتم علياااا اسااتعمار وسااائي واليااات واسااتراتيجيات حديثااة لكاا  تتمشاا  ماات المتغياارات العالميااة المعاصاار  

  علا  االساواا العالمياة، االننامام الا  اتساقياات الشاراكة العالمياة واهمااا ، واالنستاا الت  افرزتاا العولماة
االننمام ال  اتساقية الجاات، والتا  ازدادت بعادها حاد  المنافساة، وماا يترتا  علا  ذلاك ماف انستاا  ساوا 
التيميف المصرا عل  مصراعية امام الشركات االجنبية ذات االساما  المعروفاة والسامعة الاوياة فا  جاود  
خااادماتاا ومساااتوا ادائااااا ، كاااي ذلاااك عااازز ماااف اهمياااة المعلوماااات التااا  اصااابحت احاااد الماااوارد االساساااية 

 واالسترتيجية الت  تعتمد علياا شركات التيمينغ  الحصور عل  الميز  التنافسية.
تواجاا  شااركات التاايميف منافسااة قويااة مااف شااركات  (GATS)فاا  مااي االنناامام الاا  اتساقيااة الجااات 

التااايميف االخااارا ساااوا  العربياااة أو االجنبياااة التااا  تعماااي داخاااي أو خاااارا الدولاااة ، وكاااذلك ماااف المهسساااات 
الماليااة االخاارا )اهماااا البنااوكر واف منطلااق هااذ  المنافسااة هاا  نوعيااة وجااود  الخاادمات التيمينيااة المادمااة، 

وهااو مااا ياادعو الاا  ناارور  االسااتجابة ومواكبااة التغياارات والتطااورات  خدمااة العمااش  ، تخساايض التكاااليأ،
وبساب  المنافسااة الشاديد  التاا  يشاادها هااذا العصاار، العالمياة فاا   تحاياق احتياجااات ومتطلباات العمااش ، 

اصبح مف النرورا عل  شركات التيميف الت  التتبن  استراتيجيات تنافسية فعالة ، المواجااة والبااا  فا  
بالتعايد والتغيير السريت والمستمر، االمر الذا يحتم علا  هاذ  الشاركات توجيا  اهتماماتااا نحاو  بيئة تتسم

 بنا  وتطوير استراتيجات تنافسية تنمف استمراريتاا وتسوقاا عل  منافسياا.  



اف ناارور  واهميااة نماام المعلومااات االسااتراتيجية علاا  وجاا  الخصااوص تنباات مااف خااشر مااا ينتماار 
ماااف منافساااة مساااتابلية والتااال لاااف تاااتمكف نمااام المعلوماااات التاليدياااة ماااف تاوياااة موقاااأ منمماااات ايعماااار 

المنممااااة أو تماااادها بالمعلوماااااات االسااااتراتيجية الكافيااااة والتااااال تعااااد المغااااذت الرئيسااااال والحيااااوت للاااااارارات 
 االستراتيجية مف اجي بنا  و/او تطوير مزايا تنافسية تحاق لاا تسوا تنافسال يمكاف المنمماة ماف الصامود

 .فل وج  المنافسة الحاد  التل يمكف اف تولدها تطورات المستابي الاري 
تعد نمم المعلومات االساتراتيجية ماف الانمم التال تحتاي مكاناة هاماة علا  سااحة سلسالة تطاور نمام و 

المعلوماات حياث تلعا  تلااك الانمم دورًا هاماًا وأساساايًا فال مسااند  اهدار  االسااتراتيجية للمنشاي  علا  الايااام 
دا  ومائساااا ايساسااية علاا  أعلاا  مسااتوا مااف الكسااا   والسعاليااة سااوا  كاناات هااذ  الومااائأ تتمثااي فاال بااي

الايام بعملية التخطير االستراتيجل أو اتخاذ الارارات، كماا تااتم هاذ  الانمم بادخاار العدياد ماف التحساينات 
نشااااي  ميااااز  اسااااتراتيجية التكنولوجيااااة علاااا  العديااااد مااااف المنتجااااات والخامااااات واهمكانيااااات التاااال تعطاااال الم

وتنافسية سوا  عل  مستوا السوا المحلل أو العالمل. ومف هنا فاف الدور االساتراتيجل لانمم المعلوماات 
التال تحاير بالمنشاي ، وأيناًا فال يتمثي فل توفير البيانات المشئمة عف ايبعاد والماروف البيئياة المختلساة 

جاااات والخااادمات واهمكانياااات التااال تعطااال للمنشاااي  مياااز  اساااتخدام تكنولوجياااا المعلوماااات فااال تطاااوير المنت
استراتيجية تسوا الاوا التنافسية التل تواجااا فل ايساواا المختلساة. وال شاك أف ذلاك ياهدت  لا  خلاق ماا 

ن ، تلك النمم التل تادعم وتبارز المركاز التنافسال واالساتراتيجل SISيسم  نبنمم المعلومات االستراتيجية 
 للمنشي .

 يتمثي نموذا الدراسة ف  الشكي التال :و 



 
 شكل يوضح دور نظام المعلومات االستراتيجى فى دعم وتحقيق الميزة التنافسية.

 
تنباات اهميااة الدراسااة فاا  اناااا تتناااور الااربر باايف مونااوعيف هاااميف وحيااوييف همااا نماام المعلومااات و 

وكااذلك الاادور   -شااركات التاايميف -احااد اهاام الاطاعااات االقتصااادية  االسااتراتيجية  والمزايااا التنافسااية فاا 
الااذا ياااوم باا  نماام المعلومااات االسااتراتيجية فاا  دعاام التسااوا التنافساا  لشااركات التاايميف مااف خااشر التاايثير 

ر  وبنااا  علاا  ذلااك االسااتراتيجية فاا  عناصاار المزايااا التنافسااية )النمااو، التميااز، التكلسااة، االباادا ، التحالسااات
 ثي اهمية الدراسة ف  النااط االتية:تتم

الااادور الاااذا تلعباااة نمااام المعلوماااات االساااتراتيجية كااايدا  اساااتراتيجية لتحاياااق المياااز  التنافساااية ماااف  -1
خااشر مااا تااوفر  مااف معلومااات اسااتراتيجية فاا  الوقاات الااذا اصاابحت المعلومااات احااد اهاام المااوارد 

اياق رغباات عمشئااا ومواكباة التغيارات الت  تستخدماا المهسساات المالياة فا  تتبات منافساياا وتح
 المتسارعة ف  البيئة الخارجية. 

 النمو

 التمييز

 االبدا  واالبتكار

 ةقياد  التكلس

 التحالسات
 االستراتيجية

 نظام المعلومات االستراتيجي الميزة التنافسية

متطلبات نمام 
المعلومات 
 االستراتيج 

عمليات نمام 
المعلومات 
 االستراتيج 

مخرجات نمام 
المعلومات 
 االستراتيج 



الشاااديد الاااذا تعماااي فااا  ملااا  شاااركات التااايميف االف، حياااث اف االننااامام الااا   لالونااات التنافسااا -2
عنوية اتساقياة الجاات يشاكي تحاديا يسارض علا  صاناعة التايميف االرتااا  الا  مساتوا المنافساة 

 ،ا االساواا الوطنياة او االساواا االقليمياة او االساواا الدولياةف  كافة االسواا سوا  عل  مساتو 
أكثاار ممااا هاال علياا  فاال لشااركات التاايميف ممااا سااوف ياانعكس بشااكي حاااد علاا  الوناات التنافساال 

 الوقت الحانر.
الاادور الااذا تهديااة نمااام المعلومااات االسااتراتيج  فاا  التاايثير علاا  االسااتراتيجيات التنافسااية التاا   -3

 يف ف  مصر والمزايا التنافسية الت  تسع  لتحايااا.تتبعاا شركات التيم
أهتمامااا فاال مجااار تااوفير نماام  االقتصااادية اعتبااار اف قطااا  التاايميف مااف أكثاار الاطاعاااتيمكااف  -4

لمااااتوفر  ماااف معلوماااات ماااف اجاااي التخطاااير االساااتراتيج  واتخااااذ الاااارارات  المعلوماااات الحديثاااة،
حت فياااا  المعلومااااات احااااد اهاااام المااااوارد التاااا  لتاااادعيم المزايااااا التنافسااااية، فاااا  الوقاااات الااااذا اصااااب

تساااتخدماا شاااركات التااايميف فااا  تتبااات منافساااياا، ومعرفاااة رغباااات عمش هاااا، ومواكباااة التغيااارات 
 .المتسارعة ف  البيئة الخارجية

الاادور الااذا ياااوم باا  نماام المعلومااات االسااتراتيجية لزياااد  فاعليااة التخطااير االسااتراتيج  واتخاااذ  -5
تنافساااية للشاااركات التااا  تتينااا  تطبيااااة مماااا يااانعكس علااا  االدا  الماااال  السااارارات وتحاياااق مياااز  

 والحصة السوقية لشركة التيميف.
لمساتخدمة فال قطاا  التايميف المصارت ، ثام بعااد سعالياة نمام المعلوماات التايايم  وقاد تناولات الدراساة

االدوار التنافسااية، و الميااز  ام المعلومااات االسااتراتيج  ، وكااذلك مساااوم وعناصاار مساااوم ومكونااات نمااذلااك 
م المعلوماااات دور الاااذا يلعبااا  نمااااالطاااار الماتااار  للااا اً ، واخيااار االساااتراتيجيةلااانمم المعلوماااات  االساااتراتيجية

 المزايا التنافسية.االستراتيجية فل دعم وتحايق 
وبنااااا  علاااا  مااااا تااااادم اصاااابح مااااف الناااارورا علاااا  شااااركات التاااايميف المصاااارية بنااااا  وتطااااوير نماااام 

يج  الخاااص باااا والاااادر علاا  تلبيااة متطلباتاااا واسااتراتيجاتاا التنافسااية المختلسااة مااف المعلومااات االسااترات
 خشر ما تادمة مف تكنولوجيا معلومات متادمة ومساير  للتطورات البيئية.

 
 
 
 
 
 


