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 أ

ملخص 

هدفت هره الدزاسة إلى التعسف إلى مدى ًمنن إقساز الاستخدام ألامثل لألهظمة املعلوماثية في الىظم 

وذلو من خالى ثحدًد إلاطاز - سلسلة إلامداد أهموذجا - اللوجيستية لتحقيق امليزة وألاداء املستدام 

أملفاهيمي لىظم املعلومات الحدًثة من خالى التعسف على أساسيات الىظم واملعلومة والىظم املعلوماثية 

املىظمة من خالى /قصد الوصوى إلى معسفة مهاهة ودوز ومبادئ هظم املعلومات الحدًثة في املؤسسة. لهل

ة وخلق الهيامل التىظيمية لها ثحت إدازة املعسفة الري  الاستعماى ألامثل ملوازدها من خالى العملية التسييًر

. ًظهس في مل أهواع هره الىظم املعلوماثية

املىظمة قامت الدزاسة بمعسفة مدى /ومع إدزاك دوز ألاوشطة اللوجستية وسالسل إلامداد في املؤسسة

ازثباطات هره الىظم اللوجستية وسالسل إلامداد بىظم املعلومات الحدًثة، إلى متطلبات هجاح سلسلة 

ومدى مساهمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة املعامالت . إلامداد في إطاز هظام لوجستي متهامل

والاثصاالت والعالقات للىظم اللوجستية وسالسل إلامداد، بما في هرا ألاخير إلامداد العنس ي من وجهة هظم 

. املعلوماثية التسويقية لىموذج

- لتخلص هره الدزاسة إلى ضبط مختلف ثطبيقات هظم املعلومات املسثبطة بالىظم اللوجستية 

وأثسها على ثحقيق امليزة التىافسية، والتي ثظهس من خالى ثطبيقات إدازة سلسلة - سالسل إلامداد أهموذجا 

التي ثضمن لىظم املعلومات دوزا في دعم قسازات . إلامداد وثنىولوجيا املعلومات والاثصاى املستخدمة فيها

مع مساعاة مقازبات أمن هظم املعلومات . سلسلة إلامداد وثحقيق فاعلية ألبر للميزة وألاداء املستدام

. اللوجستية لضسوزة لتحقيق استخدام أمثل لهره الىظم وضمان امليزة التىافسية وألاداء املستدام لها

: الكلمات املفتاحية

ألاداء املستدام - امليزة التىافسية - التوزيد /سالسل إلامداد- الىظام اللوجستي - هظم املعلومات 

Abstract 

This study aimed to get to know To what extent can the optimal use of information systems 

be approved in the logistics system To achieve a sustainable performance advantage - Supply 

Chain as a model - through tuning the conceptual framework of the modern information systems 

By knowing the basics of systems and the information and Informatics systems in general, In order 

to know the position, role and principles of modern information systems in the 

Entreprise/organization through perfect usage for own resources via the management process and 

creating organizational structures for it under the management of knowledge Which appears in all 

kinds of these Informatics systems. 

 



 
 ب

And with the realization of the role of logistics activities and supply chains in 

Entreprise/organization, the study identified the extent to these logistical systems and supply 

chains are linked to modern Informatics systems, to requirements for the success of the supply 

chains in the logistical system framework of an integrated. to requirements for the success of the 

supply chains in the logistical system framework of an integrated and the extent of the contribution 

of the entrance of modern information systems to information management and the 

communications and Relationships for Logistics Systems and supply chains, Including that last, 

reverse supply from the point of view of informatics marketing systems as a model. 

To conclude this study to tuning different applications of information systems which related 

to logistics systems - supply chains as a model - and their impact on achieving competitive 

advantage, where shows through applications of supply chain management and information 

technology and communications used in it, that ensures to information systems have a role in 

supply chain decision support and make the effectiveness of competitive advantage and 

sustainable performance It is necessary to achieve optimal use to these systems and to ensure 

competitive advantage and sustainable performance. 

Keywords: 

Information systems - logistics system - Supply Chain - Competitive advantage - sustainable 

performance 

 

 



ج

 الفهسس

واجهة املركسة 

................................................................................................................................................................... امللخص

................................................................................................................................................... فهسس املحتويات

 .................................................................................................. ألاشكال والجداول والسسوم والخسائطفهسس

...................... ............................................................................................................ ...................مـقدمة املركسة

 نظم املعلومات الحديثةمفاهيم و أساسيات : الفصل ألاول 

................................. .......................................................... ...........................................مقدمة الفصل ألاول 

......................................... ..................................... .......................الىظمأشاشياث مفاهيم و :  ألاول املبحث

...................................... ............................................... ...............................مفهوم الىظام : اململلل ألاول 

....................... ...........................................................................................عىاصس الىظام  : اململلل الثاني

.............................................. ........................... ........................مصخوياث وأهواع الىظام :اململلل الثالث

...................... ............................................................................................صفاث الىظام  : اململلل السابع

................................. ................................................. ............مفاهيم وأشاشياث املعلومت  :  الثانياملبحث

.............................. ............................................ ........................................ماهيت املعلومت : اململلل ألاول 

.................................. ..............................................................حعازيف خاصت باملعلومت  : اململلل الثاني

.................................... .................................. ...................................خصائص املعلومت  :اململلل الثالث

................................................................ ............أهميت املعلومت في الوظائف إلادازيت   : اململلل السابع

................................ .......................................... .........مفاهيم وأشاشياث هظم املعلوماث :  الثالثاملبحث

....................................... .............................. ...............................حعسيف هظم املعلوماث  : اململلل ألاول 

........................ ..........................................................................جطوز أهظمت املعلوماث   : اململلل الثاني

................ ........... ................مكاهت ودوز ومبادئ هظم املعلوماث الحدًثت في املؤشصت :اململلل الثالث

................... ....................................................................موازد هظم املعلوماث الحدًثت  : اململلل السابع

 

أ 

ج 

ي 

1 

 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

10 

10 

10 

12 

14 

15 

15 

16 

18 

20 



د

أهواع هظم املعلوماث الحدًثت والاشخعمال ألامثل ملوازدها من خالل العمليت  :  السابعاملبحث

ت وخلق الهياكل الخىظيميت لها جدذ إدازة املعسفت ................................. .................... ...................الدصييًر

...................................... .. ...........................أهواع هظم املعلوماث خصب مصخوى القساز : اململلل ألاول 

 ......................................................................................أهواع هظم املعلوماث الوظيفيت  : اململلل الثاني

ت  :اململلل الثالث   ..............(إلادازيت)الاشخعمال ألامثل للموزد املعلوماحي من خالل العمليت الدصييًر

 .................................خلق الهياكل الخىظيميت للموازد املعلوماجيت جدذ إدازة املعسفت  : اململلل السابع

 .النظم اللوجستية وسالسل إلامداد وازثباطات نشاطاتها بنظم املعلومات الحديثة: الفصل الثاني 

 ............................................................... ...........................................................................مقدمة الفصل الثاني

 ..........................................................................مفاهيم وأشاشياث هظم إلامداد اللوحصديت :  ألاول املبحث

 ......................................................................................................هظم إلامداد اللوحصديت: اململلل ألاول 

 ...........................................................................................أداء هظم إلامداد اللوحصديت : اململلل الثاني

 .................................................................املكوهاث ألاشاشيت لىظام إلامداد اللوحصتي :اململلل الثالث

 ..............................................................................إدازة املواد وهظم إلامداد اللوحصديت : اململلل السابع

        ............................................... الىظام اللوحصتي املخكامل ومخطلباث هجاح شالشل إلامداد : الثانياملبحث

 .................................................................................................الىظام اللوحصتي املخكامل: اململلل ألاول 

 ..........................................................................القاعدة الىظسيت إلدازة شلصلت إلامداد : اململلل الثاني

 .............................................................................................اشتراجيجيت شلصلت إلامداد :اململلل الثالث

 ........................................................................................مخطلباث هجاح شلصلت إلامداد :اململلل السابع

 مصاهمت مدخل هظم املعلوماث الحدًثت في إدازة املعامالث والاجصاالث والعالقاث  : الثالثاملبحث

 ..................................................................................................................للىظم اللوحصديت وشالشل إلامداد

أهميت هظم املعلوماث الحدًثت في إدازة املعامالث والاجصاالث والعالقاث للىظم  : اململلل ألاول 

 ......................................................................................................................اللوحصديت وشالشل إلامداد

مصاهمت مدخل هظم املعلوماث الحدًثت في إدازة املعامالث للىظم اللوحصديت  : اململلل الثاني

 ..........................................................................................................................................وشالشل إلامداد

 

25 

25 

29 

34 

38 

 

44 

45 

45 

47 

48 

52 

55 

55 

59 

65 

70 

 

74 

 

74 

 

77 



ه

مصاهمت مدخل هظم املعلوماث الحدًثت في إدازة الاجصاالث للىظم اللوحصديت  :اململلل الثالث

 ..........................................................................................................................................وشالشل إلامداد

مصاهمت مدخل هظم املعلوماث الحدًثت في إدازة العالقاث للىظم اللوحصديت : اململلل السابع

 .......................................................................................................................................................وإلامداد

 ..............................................وإلامداد العكس ي (الدصويقيت كمثال)هموذج هظم املعلوماث :  السابع املبدث

هظم املعلوماث الدصويقيت، من باب القاعدة الىظسيت إلدازة شلصلت  أشض ومفاهيم: اململلل ألاول 

 ..........................................................................................................................................................إلامداد

 ......................................................................................مفاهيم وأشض إلامداد العكس ي : اململلل الثاني

 ................................................................................ألاشاليب الحدًثت لإلمداد العكس ي :اململلل الثالث

 .......................................................عالقت إلامداد العكس ي بىظم املعلوماث الدصويقيت :اململلل السابع

- سالسل إلامداد أنموذجا - ثملبيقات نظم املعلومات املسثبملة بالنظم اللوجستية : الفصل الثالث 

 .وأثسها في ثحقيق امليزة التنافسية

 ............................................................ ............................................................................مقدمة الفصل الثالث

 ................. جطبيقاث إدازة شلصلت إلامداد وجكىولوحيا املعلوماث والاجصال املصخخدمت فيها : ألاول املبحث

 ............................جكىولوحيا املعلوماث والاجصال املصخخدمت في ادازة شالشل إلامداد: اململلل ألاول 

 .......................................................العالقت بين هظم املعلوماث وإدازة شالشل إلامداد : اململلل الثاني

 ........................................هظم املعلوماث ومجاالث جطبيقاتها في إدازة شلصلت إلامداد :اململلل الثالث

 ..................................جفعيل آلياث اشخخدام هظم املعلوماث في إدازة شلصلت إلامداد: اململلل السابع

هظم املعلوماث ودوزها في دعم قسازاث شلصلت إلامداد وجدقيق فعاليت امليزة وألاداء  :  الثانياملبحث

 ..............................................................................................................................................................املصخدام

 .......................................................................... في شلصلت إلامدادDSSهظم دعم القساز : اململلل ألاول 

 ...................................الاشخخدام ألامثل للبرامج  في إدازة شلصلت إلامداد الالكتروهيت : اململلل الثاني

 ...................................................فعاليت ميزة إلامداد كطسيق لخدقيق امليزة الخىافصيت :اململلل الثالث

 .................هظم املعلوماث ضمان إلدازة شالشل إلامداد املصخدامت و ألاداء املصخدام: اململلل السابع

 

80 

 

82 

83 

 

83 

85 

87 

89 

 

 

90 

91 

91 

92 

93 

95 

 

99 

99 

101 

103 

107 



و

 ......................................امليزة الخىافصيت بين مصادزها وأدواث جدليلها ومؤشساث قياشها :  الثالثاملبحث

 .............................................الاشتراجيجيت الخىافصيت وأبعاد امليزة الخىافصيت ومددداتها: اململلل ألاول 

 .........................................................................................مدخل ملصادز امليزة الخىافصيت : اململلل الثاني

 ..............................................................امليزة الخىافصيت بين مصادزها وأدواث جدليليها :اململلل الثالث

 ........................................................................................مؤشساث قياس امليزة الخىافصيت:اململلل السابع

 -..........................شالشل إلامداد أهموذحا - هظم املعلوماث اللوحصديت وامليزة الخىافصيت  :  السابعاملبحث

 ............................................................................أثس هظم املعلوماث على امليزة الخىافصيت: اململلل ألاول 

 ................مصاهمت ألاوشطت اللوحصديت وشالشل إلامداد في جدقيق امليزة الخىافصيت : اململلل الثاني

 ...................................املزاًا الخىافصيت املدققت عىد جبني هظم املعلوماث اللوحصديت :اململلل الثالث

كضسوزة - شالشل إلامداد أهموذحا - مقازباث أمن هظم املعلوماث اللوحصديت : اململلل السابع

 ............................لخدقيق اشخخدام أمثل لهره الىظم وضمان امليزة الخىافصيت وألاداء املصخدام لها

 .............................................................................................................................. .........................خاثمة املركسة

 ....................................................................................................................................... .قائمة املصادز واملساجع

109 

109 

112 

114 

116 

118 

118 

119 

120 

 

120 

124 

125 

 



  ألاشكال والجداول والرسوم والخرائطفهرس

 

.................................................................................................... العناصر ألاساسية لنموذج النظام الديناميكي

.................................................................................................................. أهمية املعلومات في الوظائف إلادارية

.............................................................................. أهم الحعورات الحاصلة في ثكنولوجيا املعلومات والاثصال

............................................................................................................................ ثعور نظم املعلومات عبر السمن

............................................................................................................................................. مكانة نظم املعلومات

...................................................................................................... عملية خلق نظام معلوماجي من خالل املوارد

..................................................................................................... جدول ألانشعة والعمليات في نظم املعلومات

................................................................................................................................... الخدمات املحعددة لألنترند

............................................................................................................................................ دورة معالجة البيانات

............................................................................................................ العناصر املكونة لنظام معلومات الحمويل

......................................................................................................................... مكونات نظم املعلومات الخسويق

............................................................................................................ مكونات نظام معلومات الانحاج والحصنيع

................................................................................................................ مكونات نظم معلومات املوارد البشرية

............................................................................... نعاق الحخعيغ واملسحويات الحنظيمية والدعم املعلومات

...................................................................................... املدخالت واملخرجات لنظام ثخعيغ اححياجات املواد

.......................................................................... ثكامل إدارجي املواد والحوزيع املادي في إظار نظام اللوجسخيك

.............................................................................. نظم املعلومات ومجاالت ثعبيقاتها في إدارة سلسلة الامداد

................................................................................................................................................... ركائس ذكاء ألاعمال

.......................................................................................................... ظلبات العمالء من خالل الاثصال املباشر

........................... امليزة الحنافسية من خالل سلسلة الامداد ثخفيض الحكاليف من خالل الحنظيم الخشاركي

 ...............................................................................................................................شروط أمن أنظمة املعلومات

9 

14 

16 

17 

18 

20 

21 

24 

26 

29 

30 

32 

33 

35 

46 

54 

93 

98 

102 

105 

121 

 



 
- 1-  

 مــــقدمـــــة املركسة

ػا غلى املظخىي الاكخصادي، الاحخماعي والخىىىلىجي .                     ٌشهد الػالم، جؼىزا غمُلا و طَس

و في الىكذ . وهدُجت لػمم هرا الخؼىز و طسغخه في مجاٌ جىىىلىحُا املػلىماث، دخل الػالم غصس املػلىماجُت

. الساهً و في ظل الخىافع الدولي الخاد، أصبدذ املػلىماث و املػلىماجُت املادة ألاولُت ألي وشاغ اوظاوي 

فالخددي الري جىاحهه املىظماث في الفترة الساهىت، ًىمً في هُفُت إلاطخخدام ، والاطخفادة مً 

مالخلت الخغيراث البُئُت املظخمسة، جىىىلىحُا املػلىماث، مً أحل جصمُم هظم جمىنها مً الخىافع، و 

و لرلً فاهه مً الصػىبت ئمياهُت ئدازة املىظماث الخدًثت واملػاصسة، . لُت امليشىدة وجدلُم الىفاءة و الفػا

ً و الػاملين فيها، املػسفت و الدزاًت اليافُت باملفاهُم ألاطاطُت بشأن هظم  دون أن ًخىافس لدي املدًٍس

. املػلىماث، و أهىاغها، وهُفُت اطخخدامها، و أزازها الخىظُمُت و الظلىهُت 

وبالخالي أصبذ البدث غً جدلُم ميزة جىافظُت مً خالٌ ألاوشؼت املىملت لليشاغ ألاطاس ي أمسا 

ً وحجمه، وجيالُف الىلل واملىاولت وجللُل الىكذ املخصص  ا ، مثل الخخفُع مً جيالُف الخخٍص طسوٍز

بسبؽ الصبىن النهائي، كىىاث الخىشَؼ، غملُاث - طلظلت إلامداد - لرلً، والػمل غلى ئدازة هره الظلظلت 

لت جسض ي جسض ي جىكػاث خدمت الػمالء، وبأكل جيلفت مً املىافظين  املفترض أن نوم. إلاهخاج واملىزدًً بؼٍس

 .الاستخدام ألامثل لىظم املعلومات الحدًثةًيىن الػىصس املدغم لللُام بهره املهمت هى 

جلػب هظم املػلىماث الخدًثت دوزا هاما في هجاح املىظمت، فهي حػمل غلى جدظين الخفاغل بين شسواء 

بامللابل فان الخدظين في اللىحظدًُ أصبذ مىزدا أطاطُا للمىظماث لخدلُم أزباح حدًدة، . طلظلت إلامداد

. ولخدافظ غلى امليزة الخىافظُت

لخض ي جأهُد هرا خظب بػع الدزاطاث اخخبازا لىظم املػلىماث الخدًثت بؼسق مخخلفت منها غلى  ٍو

طبُل املثاٌ جلظُمها ئلى أبػادها الهامت، داخلُت أو خازحُت أو ئلى هظم مػلىماث جدغم الاجصاالث، الػالكاث 

بامللابل جم جددًد غىاصس طلظلت إلامداد الداخلُت والخازحُت هػىامل خاطمت لخدلُم أداء . واملػامالث

وفي هرا الظُاق اجضح أن جدظين السبدُت والخىافظُت الػالُت ًمىً أن جىجح . مسجبؽ بامليزة الخىافظُت

م جبادٌ املػلىماث والػمل غلى جدًسها والاطدثماز فيها بشسغ طسوزة  غىدما ًخم حظهُل الخبادٌ غً ػٍس

. جأمُنها

:  إشكالية الدزاسة

 الاكخصادي والخؼىز الخىىىلىجي، ح حػاوي الػدًد مً املىظماث مً الظغىغ الخىافظُت في ظل الاهفخا

سها للبلاء والىمى  لت ألامد وججدًدها وجؼٍى وأصبذ غليها في هره الظسوف الظعي لخدلُم مصاًا جىافظُت ػٍى

ألامس الري أدي خخمُا ئلى ازجفاع مظخىي جىكػاث املظتهلىين مً خُث الجىدة، اليلفت والخدماث . والاطخمساز

امللدمت واطخجابت ملخؼلباتهم والبلاء في هره البِئت شدًدة الخىافع والخغير ودغما لخصتها الظىكُت، غلى 

املىظماث الظعي لخدلُم ميزة جىافظُت مبيُت غلى أطاض الاطخخدام ألامثل لألهظمت املػلىماجُت في الىظم 
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سها بما ًظمً ميزة  اللىحظدُت هيل وطالطل إلامداد غلى وحه الخصىص لخلم امليزة أو املدافظت غليها وجؼٍى

: ومً هىا ًمىً ػسح إلاشيالُت الخالُت. جىافظُت ذاث فػالُت وأداء مظخدام لها

ما مدى الاستخدام ألامثل لىظم املعلومات في الىظم اللوجستية الداعم ألوشطتها مً حيث 

الفعالية والتكامل عبر سلسلة إلامداد، أثس ذلك في ثحقيق امليزة التىافسية وألاداء اللوجستي املستدام؟ 

ىدزج طمً هره إلاشيالُت ألاطئلت الفسغُت الخالُت : ٍو

ما مدي ازجباغ الىظم اللىحظدُت وطالطل إلامداد بىظم املػلىماث الخدًثت؟ * 

مظاهمت مدخل هظم املػلىماث الخدًثت في ئدازة املػامالث والاجصاالث والػالكاث للىظم ما * 

اللىحظدُت وطالطل إلامداد؟ 

املبيُت بىظم املػلىماث في جدلُم ميزة جىافظُت وأداء مظخدام؟ /ما أزس إلادازة اللىحظدُت املدغمت* 

: فسضيات الدزاسة

: ولإلحابت غلى أطئلت البدث ًمىً الاغخماد غلى الفسطُاث الخالُت

: الفسضية ألاولى* 

 والػالكاث للىظم ثملدخل هظم املػلىماث الخدًثت مظاهمت هبيرة وفػالت في ئدازة املػامالث والاجصاال

. اللىحظدُت وطالطل إلامداد هدُجت الازجباغ اللىي واملىحب بُنها وبين هظم املػلىماث

:  الفسضية الثاوي* 

لالدازة اللىحظدُت وطالطل إلامداد املبيُت غلى هظم املػلىماث ول ألازس في جدلُم ميزة جىافظُت وأداء 

. الاطخدامت

: أهمية الدزاسة

في ظل الػىملت والاهفخاح غلى الخجازة الػاملُت، أصبذ جصوٍد الػمالء باخخُاحاتهم في الىكذ املددد، 

. بامليان املددد وبخيلفت مالئمت جددًا أمام املىظماث التي جدظم باخخدام املىافظت الشدًدة بُنها

هاهًُ . ومً هىا اشدادث أهمُت اللىحظدًُ هأداة لخل هرا املشيلت باليظبت للمىظماث الاكخصادًت

. غً أهمُت هظم املػلىماث التي أصبدخا غصبا مهما في خُاة املىظماث

ئن اهخمام املىظماث الاكخصادًت بهره املىاطُؼ هابؼ مً اهخمامها بخدمت شبائنها وجدلُم أزباح ومياهت 

.  في الظىق 
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ئن اهخمام املىظماث الاكخصادًت بمثل هره املىاطُؼ ال ًدلم لها مصاًا خاصت فلؼً بل ٌظخفُد مىه 

باإلطافت ئلى دفؼ املىظماث املىخجت للخىىىلىحُاث ئلى ابخياز هظم مػلىماجُت . املجخمؼ هيل في جدلُم السفاهُت

.  حدًدة في ول مسة لخدمت الخؼىزاث الخاصلت في الىىاحي الاكخصادًت والاحخماغُت

ػملىن غلى ئفادجه ً فظِظخفُدون مً هرا الىاكؼ َو . أما مً الىاخُت الػلمُت، فان الػلماء واملىظٍس

ت منها غلى وحه الخصىص  وفي ألاخير فان اهخمامىا بهره املىاطُؼ هابؼ مً زغبدىا في اػالع املىظماث الجصائٍس

. غلى واكؼ ئدازة ألاغماٌ في املىظماث الػاملُت، ومداولت ئفادتها لخدرو خروها

:  أهداف الدزاسة

ػت ومدظازع في املُدان الخىىىلىجي، وئبساش -  دُت ملا ًددر في الػالم مً جؼىز طَس جلدًم صىزة حشٍس

. ألاهمُت الىبري لالطخخداماث هظم املػلىماث في الىظم اللىحظدُت وطالطل الخىزٍد

لُت املسجبؼت -  جلدًم اكتراخاث وجدالُل خٌى بػع هظم املػلىماث وغلى زأطها هظم املػلىماث الدظٍى

ت ألوشؼت ألاغماٌ مً أحل فهم أهمُتها والظعي لخؼبُلها . باللىحظدًُ والظسوٍز

ت فلظفت طالطل إلامداد وما ًخؼلبه ذلً مً جىفس أطاض هره -  الىظس في ئمياهُت جبجي املىظمت الجصائٍس

الظالطل واملخمثل في الخدىم في مخخلف اليشؼت اللىحظدُت وإلادازة الجُدة لها وملخخلف الػالكاث مؼ 

. املىزدًً والػمالء والشسواء الاكخصادًين

 املخيامل غبر ئدازة طلظلت إلامداد في املىظمت غلى ئمياهُت جدلُلها يجددًد أزس اليشاغ اللىحظذ- 

. للميزة الخىافظُت غىد جبجي هظم املػلىماث الخدًثت

البدث في هُفُت مىاءمت هظم املػلىماث اللىحظدُت للمىظمت مؼ ئطتراجُجُتها السئِظُت وأهدافها - 

ت مً أحل جدلُم  وجىفير الخىافم بُنها وبين أهدافها والاطخخدام ألامثل للىظم املػلىماجُت واللدزاث البشٍس

. ميزة جىافظُت وأداء مظخدام

: مىهجية الدزاسة

جم الاغخماد غلى املىهج الىصفي لىصف مخغيراث الدزاطت، وذلً باالغخماد غلى مصادز البُاهاث 

ت املخمثلت في مخخلف الىخب والدوزٍاث وامللخلُاث واملإجمساث الىػىُت والدولُت وأبدار الدزاطاث  الثاهٍى

الظابلت التي جىاولذ مىطىع اللىحظدًُ وهظم املػلىماث وامليزة الخىافظُت بمخخلف اللغاث التي جخدم 

. املىطىع 
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 :الدزاسات  السابقة

غلى السغم مً أهمُت هظم املػلىماث في مجاٌ ألاغماٌ، ومظاهمت جؼبُلاتها املظخخدمت في 

هفاءة وفػالُت مخخلف وظائفها ووشاػاتها، ئال أن الدزاطاث التي جىاولذ الخؼبُلاث املخػللت باألوشؼت 

اللىحظدُت وجياملها غبر طالطل إلامداد حػخبر كلُلت خاصت باللغت الػسبُت، هاهًُ غً الدزاطاث التي زبؼذ 

ومؼ ذلً . جؼبُلاث هظم املػلىماث املسجبؼت باللىحظدًُ بخلم ميزة جىافظُت للمىظماث واملدافظت غليها

: وباالطخػاهت ببىىن مػلىماث املىخباث الدولُت والػاملُت جمىنها مً الخؼسق ئلى هره الدزاطاث الخالُت

: Rémi Founouدزاسة . 1

ظسا طىت  ت كدمذ في املإجمس الثاوي لبدىر الىلل في طَى :  بػىىان2002وهي دزاطت هظٍس

 "The role of IT in logistics: Competitive advantage or strategic necessity?"  دوز جىىىلىحُا " أي

. ميزة جىافظُت أو طسوزة ئطتراجُجُت: املػلىماث في اللىحظدًُ

غلى السغم مً ئكساز صاخب هره الدزاطاث بىحىد الىثير مً البدىر ألاوادًمُت التي حػؼي أهمُت 

هبيرة لخىىىلىحُا املػلىماث وخاصت في املجاٌ اللىحظدُيي، ئال أهه أهمل الشح الىبير في دزاطاث هظم 

اث لم ججظد غلى أزض الىاكؼ ئال أهه . املػلىماث اللىحظدُت خاصت وأنها بلُذ بػع الدزاطاث في شيل هظٍس

خرز مً الخماض الصائد في هرا الخصىص مػخبرا أن جىىىلىحُا املػلىماث ال جىفس ميزة جىافظُت للمىظماث 

ت اللائمت غلى . بشيل جللائي ت اللائمت غلى وطػُت الظىق والىظٍس ولخىطُذ وحهت هظسه اطخخدم الىظٍس

. املىازد، وكدم ئػاز لخدلُل مظاهمت جىىىلىحُا املػلىماث في كؼاع الخدماث اللىحظدُت

وجىصل مً خالٌ ذلً ئلى أن جىىىلىحُا املػلىماث حظهم في جدلُم ميزة جىافظُت  في خاالث مددودة، 

. وأنها في الغالب حػخبر طسوزة ئطتراجُجُت

 ومً خالٌ ذلً اكترح مىهجا مصدوحا هدى إلادازة إلاطتراجُجُت لخىىىلىحُا املػلىماث، ئذ ًيبػي 

ت بىفاءة باالغخماد غلى الىهج اللائم غلى  للمىظمت أن جؼىز مً حهت اللدزة غلى جىفُر بػع الخلٌى املػُاٍز

الفسص، ومً حهت أخسي ًيبػي أن جدمج هظام جىىىلىحُا املػلىماث غي املىظمت مؼ التزام كىي مً إلادازة 

. الػلُا ومىاءمت ئطتراجُجُت واضخت

هظم املعلومات كأداة لتفعيل إدازة سلسلة : دزاسة خالد بً ساس ي، مركسة ماجستر بعىوان. 2

، كلية العلوم الاقتصادًة والتجازية وعلوم (غير ميشوزة)إلامداد، حالة مشسوع عين صالح وعين أميىاس 

: التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة قاصدي مسباح، وزقلة

للد أغؼى صاخب الدزاطت جصىزا واطػا لىظم املػلىماث هأداة فػالت في ئدازة طلظلت إلامداد، خُث 

ذ جلجي جىىىلىجي مدع لىظم املػلىماث ومخخلف جؼبُلاتها في طلظلت إلامداد، أال أن الباخث أهل  كام بدشٍس
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الجاهب الفجي في هظم املػلىماث والري ٌػؼي كُمت مظافت لىظم املػلىماث واليشاػاث اللىحظدُت املبيُت 

غلى أطاطها، وهرا غدم ألاخر بػين الاغخباز هظم املػلىماث وىطُلت لخفػُل اليشاغ اللىحظتي وطالطل 

ئال أن هره الدزاطت أغؼذ اللبىت ألاولى لدزاطت مػملت في هرا املجاٌ، وبرلً فخدذ الشهُت اججاه . إلامداد

الغىص في خُثُاث هظم املػلىماث بشليها الخلجي والفجي وغالكخه بالػلىم املجازة ملا ًظمً جؼبُلاث فػالت في 

وهرا ما .  الخىىىلىحُا وجؼىزهاثالشؼت اللىحظدُت وخلم هظام مػلىماحي لىحظتي مخيامل مخأكلم مؼ املخغيرا

ت منها خاصت. خلص به الباخث في هره الدزاطت . وما جميزث به غً باقي الدزاطاث الظابلت الجصائٍس

: هيكل الدزاسة

لخدلُل مىطىع الدزاطت والىكىف غلى حىاهبه الىصفُت، ومً أحل إلاحابت غلى الدظاؤالث املؼسوخت، جم 

، خُث خصص الفصل ألاٌو للخػسف غلى مفاهُم وأطاطُاث هظم  جلظُم الدزاطت ئلى زالزت فصٌى

مً خالٌ الخػسف غلى مفاهُمُت الىظم وماهُت املػلىمت ومىه أطاطُاث هظم املػلىماث . املػلىماث الخدًثت

ت وخلم وصىال ئلى  أهىاع هظم املػلىماث الخدًثت والاطخػماٌ ألامثل ملىازدها مً خالٌ الػملُت الدظُيًر

الهُاول الخىظُمُت لها جدذ ئدازة املػسفت التي مً شأنها وطؼ هظم املػلىماث في طُاكها البدثي وهى ئدازة 

أما الفصل الثاوي والري خصصىاه ئلى مىطىع اهخماماث الدزاطت وهى الىظم . ألاغماٌ اللىحظدُت

مً خالٌ الخػسف أهثر غلى . اللىحظدُت وطالطل إلامداد وازجباػاث وشاػاتها بىظم املػلىماث الخدًثت

مفاهُم وأطاطُاث هظم إلامداد اللىحظدُت والىظام اللىحظتي املخيامل ومخؼلباث هجاح طالطل إلامداد 

لُخلص هرا الفصل ئلى مظاهمت مدخل هظم املػلىماث الخدًثت في ئدازة املػامالث والاجصاالث والػالكاث 

لُت "للىظم اللىحظدُت وطالطل إلامداد بما في ذلً إلامداد الػىس ي وبىاءاث هظم املػلىماث  الدظٍى

لىىهي هره الدزاطت ولِع بشيل نهائي بدزاطت جؼبُلاث هظم املػلىماث املسجبؼت بالىظم ". أهمىذحا

 مً خالٌ الخػسف غلى جؼبُلاث .وأزسها في جدلُم امليزة الخىافظُت- طالطل إلامداد أهمىذحا - اللىحظدُت 

هظم املػلىماث ودوزها في  وصىال ئلى .ئدازة طلظلت إلامداد وجىىىلىحُا املػلىماث والاجصاٌ املظخخدمت فيها

دغم كسازاث طلظلت إلامداد وجدلُم فػالُت امليزة وألاداء املظخدام، هره امليزة التي كمىا بدزاطتها بين 

لىخلص في ألاخير ئلى هظم املػلىماث اللىحظدُت ودوزها في . مصادزها وأدواث جدلُلها ومإشساث كُاطها

 .طمان أداء الاطخدامت فيها- طالطل إلامداد أهمىذحا - جدلُم امليزة الخىافظُت 
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.  الحدًثةمفاهيم وأطاطيات هغم اإلاعلىمات:  ألاٌو الفطل

ٌ اإلابدث     . الىغاممفاهيم وأطاطيات :  ألاو

 ٌ  . مفهىم الىغام :اإلامللل ألاو

م مً ؤن الىٓم كض وحضث كبل وحىص ؤلاوؿان ، بال ؤن اؾخسضام هظا اإلافهىم في مجاالث الٗلم  ٖلى الٚغ

 ، فإنبذ ًلٗب مفهىم الىٓم صوعا هاما في الٗلم الحضًث وكض قٛل طلً جفىحر الٗلماء 1939لم ًىً بال مىظ  

واإلاسخهحن بهفت ٖامت و اوٗىـ ؤزـغه بـحن ٖـلماء ؤلاصاعة بهفـت زانت ، خُث ٌٗـخبر ؤؾـلىب الـىـٓم باليؿبت لهم 

ت ؤو ججم٘ مً " ؤصاة ؤؾاؾُت و فٗالت للخٛلب ٖلى بٌٗ اإلاكاول و الهٗاب التي جىاحههم ،  فالىٓام هى مجمٖى

ـُفـت مـُٗىت    ( )" ألاقُاء الـمغجبُت ببٌٗ الـخفاٖالث الـمىخٓمت ؤو اإلاـخباصلت ألصاء ْو

ت مً ألاحؼاء التي جخفاٖل و جخـيامل م٘ بًٗها البٌٗ و م٘ بِئتها لـخدلـُم " و ٌٗغف ؤًًا بـإهه  مجمٖى

 ( )" هضف ؤو ؤهضاف مـٗـُـىت 

ُت  وـؿخسلو مً هـظه الخٗاٍعف ؤن الىٓام ًخًمً ٖـضص مـً الٗىانغ و الـتي ًـمىً ؤن جـمثل هٓم فٖغ

ت ؤهضاف ٌؿعى الىٓام  صازل الىٓام طاجه و جخفاٖل م٘ بًٗها البٌٗ مً ؤحل جدلُم هضف ؤو مجمٖى

 .لخدلُلها في ْل مُُٗاث بِئت مُٗىت 

 (3). عىاضس الىغام: اإلامللل الثاوي

: اهـُالكا مً حٍٗغف الىٓام ًمىً جدضًض الٗىانغ اإلايىهت له و اإلاخمثلت في 

جمثل اإلاضزالث اإلاىاعص الالػمت للىٓام لُخمىً مً اللُام باألوكُت اإلاسخلفت لخدلُم  : الـمـدخـالت/ 1  

ألاهضاف اإلاؿُغة ،  و حـكمل اإلاضزالث الـٗـضًـض مً الٗىانغ الٛحر اإلاـخجاوؿت والخاماث و الُاكت و اإلاٗلىماث و 

ُت صازل  آلاالث ، و حٗخـبر اإلاضزالث  مسغحاث لـىٓم ؤزـغي ؾىاء جلً الىٓم اإلاىحىصة في بِئت الـىٓام ؤو هٓم فـٖغ

. الىٓام طاجـه 

ل  :) الـحدىيل (الـعـمـلـيـات / 2 ل اإلاضزالث بلى مسغحاث و كض جيىن ٖملُت الخدٍى  ًلهض بالٗملُاث جدٍى

. ٖباعة ًٖ آلت ؤو بوؿان ؤو آلت و بوؿان 

ل اإلاضزالث بلى مسغحاث و كض جيىن هظه اإلاسغحاث ٖباعة ًٖ :الـمخـسحات / 3   هى هاجج ًٖ ٖملُت جدٍى

ؾلٗت ، زضمت  ؤو مٗلىمت ، و حٗض اإلاسغحاث ألاصاة التي مً زاللها ًخم الخدلم مً ؤصاء الىٓام و كضعجه ٖلى 

 .جدلُم ؤهضافه 

                                                 
  11م .1992َبٗت .مُاب٘ الىلُض اللاهغة . ) اإلافاهُم ، الخدلُل ، الخهمُم (هٓم اإلاٗلىماث . مدمض الؿُٗض زكبت -  1

 -  ت . ببغاهُم ؾلُان   17م  . 2000َبٗت .  الضاع الجامُٗت  . ) مضزل بصاعي (هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ت.  مدمض، الهحرفي-  3   .12، م 2005، ماؾؿت خىعؽ الضولُت، 1ٍ. هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
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 حـٗخبر الـمٗلىمـاث الـمـغجضة ألاصاة الـخصحُدـُت للمسغحاث ؤي ؤصاة لخدلُم الغكابت :الـمـعـلـىمة الـمـسثـدة / 4  

ـحن  مىً جـلـؿـُم الـمٗلىماث الـمغجضة بلى هٖى مٗلىماث مغجـضة جصحُدُت ًـلـهض بها بعحإ : ٖلى ؤصاء الىٓام ، ٍو

غ ؤصاء الىٓام ؤو حُٛحر ألاهضاف  ت حٗمل ٖلى جٍُى ٍغ . ألاقُاء بلى ويٗها الصحُذ ، و مٗلىماث مغجضة جٍُى

ُت ببًٗها البٌٗ ،       و ؤًًا عبِ :الـعـالكـات /  5  جمثل الىؾُلت التي مً زاللها ًخم عبِ الىٓم الفٖغ

.  الىٓام ببِئخه 

 ؤي ؤن الىٓام ال ًىحض في مٌٗؼ ًٖ الىٓم ألازغي ، فخىاحضه في البِئت ٌؿمذ له :بـيـئـة الـىـغام / 6

باؾخلُاب مضزالجه مجها هما ؤهه ًللي بمسغحاجه بلحها ، و بالخالي فٗضم وحىص جفاٖل بحن الىٓام و بُئخه ًاصي بلى 

.  فكل الىٓام و فىاثه 

 جخمثل خضوص الىٓام في الٛكاء الظي ًدُِ به و ًفهله ًٖ بُئخه ، فهي ٚحر زابخت :خــدود الـىـغام / 7

. ألنها جخىكف ٖـلى ؤهضاف الىٓام و صعحت حٗلضه 

اث . مظحىيات و أهىاع الىغام: اإلامللل الثالث :للىٓام (ؤهىإ)و هىان زالر مؿخٍى

ًلىم بخدلُلها و ًهضع مٗلىماث حضًضة في , هى هٓام اإلاغاكبت الظي ٌؿخلبل اإلاٗلىماث: هغام اللسازات. 1

. قيل كغاعاث

ماٌ اإلاخٗللت باللغاعاث اإلاخسظة:هغام العمليات. 2 .  هى الظي ًلىم بخدلُم و بهجاػ ألٖا

 . ًيلف بالًبِ و الخيؿُم بحن الىٓامحن الؿابلحن:هغام اإلاعلىمات. 3

:  مً ول ما طبم ًمىىىا اللٌى بأن هىان مغاهس أطاطية إلافهىم ولمة الىغام ثمثل فيما ًلي 

. وحىص ٖالكاث جضازل و جباصٌ بحن ؤحؼاء الىٓام ببًٗها البٌٗ و بُجها و بحن الىٓام الىلي/ ؤ

. اٖخماص ؤحؼاء الىٓام بًٗها ٖلى البٌٗ آلازغ في جدلُم ؤهضاف اإلاىٓمت / ب

ٌؿخسلو مً اؾخلغاء الىخاباث في مفهىم الىٓام بلى يغوعة جىافغ .ضفات الىغام : اإلامللل السابع

 :الهفاث آلاجُت لهظا اإلافهىم 

ُفت التي جاصيها : وخدة الهدف و الىعيفة  . 1  .فُجب ؤن جيىن ألاحؼاء مخدضة مً هاخُت الهضف و الْى

 .خُث ؤن الفاٖلُت للىٓام ؤهبر مً فاٖلُت ول حؼء بمفغصه : الفاعلية . 2

و هظا مُلب ؤؾاس ي لخدلُم الىجاح فيل حؼء له صوع في ؤصاء مهمخه صون حٗاعى ؤو :  الترابط و الحيامل . 3

 اػصواحُت ، فةن خظف ؤي حؼء ًازغ ٖلى باقي ألاحؼاء و مىه ٖلى الىٓام هيل

بن الٗىانغ و ألاحؼاء جاصي بلى جغهُب مدؿلؿل ألاحؼاء ، بدُث ًاصي ول ٖىهغ بلى : الخظلظل اإلاىمللي . 4

  .الٗىهغ الؿابم ؤو الخالي له 

                                                 
1 - J-M.Auriac ; A.Cavagnol et autres ; Economie d’entreprise ; tome1 ; BTS ; casteillo ; Paris ; 1995 ; P 65-66 
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.  اإلاعلىمةأطاطياتمفاهيم و : اإلابدث الثاوي

ت الحضًثت، وحٗلض وحكابً وكاَاتها وؤٖمالها، بلى اػصًاص خاحتها بلى  للض ؤصي هبر حجم اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

بت وحاهؼة إلاغاهؼ اجساط  وؾاثل، فُغق زابخت، لجم٘ اإلاٗلىماث، وجدلُلها، وجهيُفها، وخفٓها لخيىن كٍغ

...اللغاعاث

ت في ٖهغها هظا، ًخىكف ٖلى كضعة اإلااؾؿت ٖلى اؾدثماع اوال مب ، بإن هجاح الٗملُت ؤلاصاٍع لٛت في اللٌى

ت،  ملُتها ؤلاصاٍع هظه البُاهاث واإلاٗلىماث الضازلُت والخاعحُت، وفي هظه الحالت مً الّهٗب جهّىع اإلااؾؿت ٖو

ت، هضفه جؼوٍض اإلااؾؿت بالبُاهاث، واإلاٗلىماث  .الالػمتصون الاعجياػ ٖلى هٓام فغعي للمٗلىماث ؤلاصاٍع

 ٌ .ماهية اإلاعلىمات:  اإلامللل ألاو

اإلاٗلىماث هي بُاهاث، جمذ مٗالجتها، لخهبذ في قيل ؤهثر هفٗا إلاؿخسضمحها خالُا ومؿخلبال، وطلً /  1

. بٗض ؤن جم بػالت الٛمىى ٖجها

لها بلى مٗلىماث/  2 . ؤما البُاهاث فهي ٖىانغ مً الحلُلت، ماػالذ جفخلغ بلى اإلاٗنى الٗام، لظا ًخىحب جدٍى

اصة كُمت/  3 . اإلاٗلىماث هي اإلاٗغفت اإلاُبلت ٖلى ٖمل، لخلم كُمت ؤو لٍؼ

اصة الثروة/  4  .اإلاٗلىماث هي عؤؽ اإلااٌ الفىغي، اإلاُبم ٖلى وؾاثل ؤلاهخاج، لٍؼ

.جعازيف خاضة  باإلاعلىمة :  اإلامللل الثاوي

ل 
ّ
م بحن البُاهاث، اإلاٗلىماث واإلاٗغفت، ففي خحن جمث لخلضًم حٍٗغف مبؿِ للمٗلىماث ال بّض ؤّوال مً الخفٍغ

اإلااصة الخام التي حكخم مجها اإلاٗلىماث، فهي جغمؼ بلى - وهى اإلاهُلح الظي قإ اؾخسضامه -(Data)البُاهاث 

ؤو جهف هضفا ؤو ْاهغة،  ألاقُاء، الحلاثم، ألافياع، آلاعاء، ألاخضار والٗملُاث التي حّٗبر ًٖ اإلاىاكف وألافٗاٌ، 

ؤو ؤعكام ؤو عمىػ ؤو ؤقياٌ،  ؤو واكٗا مُٗىا، صون ؤي حٗضًل ؤو جفؿحر ؤو ملاعهت، فُخّم الخٗبحر ٖجها بيلماث 

ت صازلُت ؤو  فالبُاهاث في الىاك٘ جمثل اإلاىاص ألاولُت للحهٌى ٖلى اإلاٗلىماث، وهي ججم٘ مً مهاصع مخىٖى

ت ومىزلت، عؾمُت ؤو ٚحر  . عؾمُتزاعحُت، حاهؼة وؤولُت، قفٍى

هي البُاهاث التي زًٗذ للمٗالجت والخدلُل والخفؿحر، بهضف  ( informations)فةن اإلاٗلىماث  -  

. بًٗها البٌٗباؾخسغاج اإلالاعهاث واإلااقغاث والٗالكاث، التي جغبِ الحلاثم وألافياع والٓىاهغ 

. مهىٗت، حاهؼة لالؾخسضام (بُاهاث  )فاإلاٗلىماث هي مىاص 

                                                 
ت –  هىاف هىٗان  -1 ت والخُبُم  )اجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع    140. م1998صاع الثلافت –  (بحن الىٍٓغ

ماٌ – هبُل مىس ى –  مدمض مهُفى الخكغوم - 2 اثف – اإلاهاعاث – اإلاباصت )بصاعة ألٖا  (الْى

  420. م1998 الثاهُتمىخبت الكلغي َبٗت 

ت, الهباحٖبض الغخمً  3 -    21.م, 1998 ,  ٖمان,  صاع ػهغان لليكغ, هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 .15 م  الؿابمهفـ اإلاغح٘ - 4
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. مً اإلاٗلىماث( اإلاؿخسغحت ) فهي اإلااصة اإلاهىٗت  ( knowledge )ؤما اإلاٗغفت 

لم وزلافت في وكذ مٗحن،فاإلاٗغفت هي خهُلت ما ًمخلىه الفغص  .  ماؾؿت ؤو مجخم٘ مً اإلاٗلىماث، ٖو

  .واإلاٗلىماثاؾخيخاحُت ؤو زالنت البُاهاث  (خهُلت  )واإلاٗغفت 

 لىنف ش يء همغاصفحنفي الحُاة الٗلمُت  (بُاهاث – مٗلىماث  )فٗاصة ما ٌؿخسضم هظًً اإلاهُلححن 

م مً الازخالف الكضًض في اإلافهىم ومٗنى ول مجهما  لظلً ًخُلب ألامغ في بضاًت الحضًث ًٖ  ،واخض، ٖلى الٚغ

هٓم اإلاٗلىماث وحكُٛل البُاهاث، الخدضًض الىاضح إلاٗنى ومفهىم ول مجهما، ختى ًمىً الحهٌى ٖلى الفهم 

 .الصحُذ إلاٗنى حكُٛل البُاهاث

ألاخضار، والٗملُاث ، آلاعاء، في الاؾخسضام الٗام، ٌكحر بلى الحلاثم (information)بن مهُلح مٗلىماث 

، فاإلوؿان ًدهل ٖلى "مٗلىمت " ، بط ؤن ؤنٛغ وخضة مً اإلاٗلىماث، ًُلم ٖلحها ...  اإلاخباصلت في الحُاة الٗامت

الم، مً شخو بلى آزغ، مً بىىن اإلاٗلىماث، ؤو مً ؤي هٕى مً  اإلاٗلىماث ؤو اإلاٗلىمت ًىمُا مً وؾاثل ؤلٖا

 .لٓىاهغ في البِئت اإلادُُتٌؤهىإ اإلاالخٓت الحؿُت 

والصخو همؿخٗمل لهظه الحلاثم وآلاعاء ًمىً ؤن ًلىم هى هفؿه بةهخاج اإلاٗلىماث، وطلً ٖىضما ًخهل 

ً، في خضًث ما، ؤو بىاؾُت الغؾاثل، الهاجف، ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي  . م٘ آلازٍغ

وال بض ختى ًُلم ٖلى ما ًدباصله الىاؽ مً ؤزباع وخلاثم وآعاء إلاهُلح اإلاٗلىماث، مً ؤن جيىن 

اإلاٗلىماث مىٓمت مىُلُا لدكحر بلى قيل مً ؤقياٌ اإلاٗغفت، ؤو الخبرة، ختى ًمىً ٖغيها ؤو صعاؾتها بكيل 

. مياهٔ

ال ًلخهغ مفهىم اإلاٗلىماث ٖلى قيله الاجهالي باللٛت الُبُُٗت، ولىً ًمىً ؤن جيىن اإلاٗلىماث ماصة 

ت  .بلخ ....حسجُل ؤو جغاؾل، مً زالٌ ؤٖماٌ ببضاُٖت وفىُت، وحٗبحراث الىحه، وؤلاقاعاث، وعّصاث الفٗل الًٍٗى

ت هٓم اإلاٗلىماث، هى الخٍٗغف ب.» اإلاٗلىماث هي " :الخالين اللٌى ؤن الخٍٗغف اإلافُض والىاف٘ مً ػاٍو

ها، هدى التي لها بما كُمت مضعهت في الاؾخسضام 
ُ
البُاهاث التي جم بٖضاصها لخهبذ في قيل ؤهثر هفٗا للفغص مؿخلِبل

 .           ( 1)..."الحالي، ؤو اإلاخىك٘ ؤو في اللغاعاث التي ًخم اجساطها

اإلاٗلىماث هي ٖباعة ًٖ بُاهاث ميؿلت ومىٓمت ومغجبت، والتي جفُض الجهت التي جملىها ؤلاصاعة الجساط "  ؤو 

 ..". كغاع مٗحن

                                                 
ت . الؿُض .م. بؾماُٖل.م-  1 ت . ولُت الخجاعة . هٓم اإلاٗلىماث الجساط اللغاع اث ؤلاصاٍع   .97م  .  1989َبٗت . اإلاىخب الٗغبي الحضًث . حامٗت ؤلاؾىىضٍع
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. خطائظ اإلاعلىمات: اإلامللل الثالث

      ،(البُاهاث واإلاٗلىماث)ؤوضحذ اإلاىاككت فُما ؾبم طهغه خٌى الخفغكت بحن مفهىم ول مً مهُلخي 

إلاؿخسضم هظه اإلاسغحاث، وال قً ؤن  (مفُض)ؤن مسغحاث الىٓام لً حٗخبر مٗلىماث بال بطا واهذ طاث مٗنى 

صعحت الفاثضة ؤو ؤلافاصة التي ؾخٗىص ٖلى مخسظ اللغاع مً اؾخسضامه للمٗلىماث، ؾدخىكف ٖلى ملضاع ؤلايافت 

ؿاٖضه في اجساط اللغاع  جًاف  ؤنوختى ًمىً. بلى مٗغفخه باألؾلىب والىكذ اإلاالثمحن، بما ًازغ ٖلى ؾلىهه َو

اإلاٗلىماث بلى مٗغفت مؿخسضمحها باألؾلىب والىكذ اإلاالثمحن، ال بض وؤن جخىافغ فحها بٌٗ الخهاثو هىاككها 

: بازخهاع فُما ًلي

حٗخبر اإلاالءمت اإلاُٗاع ألانلي للُمت اإلاٗلىماث، خُث جخالءم اإلاٗلىماث م٘ الٛغى الظي ؤٖضث  : اإلاالءمةاإلاالءمة/ / 11

 إلاخسظ اللغاع (cognitive limits) حاهب آزغ ٖلى خضوص ؤلاصعان،  مًجىكف  ثمً ؤحله، و

:اإلاىغىعية/ 22 وهى ؤن جخهف اإلاٗلىماث بٗضم الخدحز، وبمياهُت الخدلم مً ؾالمتها وصحتها وؾالمت     :اإلاىغىعية/ 

ُت، جىافغ زالر زهاثو هي خُلب ألامغ للىنٌى بلى اإلاىيٖى   :مًمىنها، ٍو

لهض بظلً جىفغ مؿدىضاث صالت ٖلى صحت اإلاٗلىماث وبمياهُت الغحٕى  :إمياهية الحدلم إمياهية الحدلم / أ/ أ ٍو

 .لهظه اإلاؿدىضاث بكيل مىٓم، للخدلم مً صحت هظه اإلاٗلىماث في ؤي وكذ

ر / ب/ ب ر )ضدق الحعبي لهض بظلً ؤن اإلاٗلىماث ًجب ؤن ((rreepprreesseennttaattiioonnaall  ffaaiirr  ffuullllnneessss)ضدق الحعبي  ٍو

حٗبر بكيل ناصق ٖلى مًمىنها 

ٖضاص اإلاٗلىماث بكيل مداًض، ولِـ بٛغى بْهاعها بكيل ببمٗنى ((nneeuuttrraalliittyy))الحياد الحياد / ج/ ج

غاف اإلاؿخسضمت  للمٗلىماثًخالءم م٘ ؤخض ألَا

بمٗنى جلضًم اإلاٗلىماث في الىكذ اإلاىاؾب، بدُث جيىن مخىافغة وكذ الحاحت بلحها ختى جيىن   :الىكحية:الىكحية/ / 33

   .مفُضة ومازغة

ها، فال ًجب ؤن جخًمً ي بمٗنى ؤن جيىن اإلاٗلىماث واضحت ومفهىمت إلاؿخسضم:والىغىح:والىغىحالظهىلة الظهىلة / / 44

ايُت ؤو مٗاصالث ٚحر مٗغوفت، فال ٌؿخُُ٘ مؿخسضم ،اإلاٗلىماث ؤي ؤلفاّ  عمىػ، مهُلحاث،  حٗبحراث ٍع

  .هظه اإلاٗلىماث ؤن ًفهمها

ًلهض باإلاٗلىماث الصحُدت ؤن جيىن مٗلىماث خلُلُت ًٖ الص يء الظي حّٗبر ٖىه،   :والدكة:والدكةالصحة الصحة / / 55

غ ًٖ هظه اإلاٗلىماثاٌججمُ٘ واٌهخاج، وؤلا  ٖملُاثوصكُلت، بمٗنى ٖضم وحىص ؤزُاء ؤزىاء    .جلٍغ

:الشمىٌ/ 66      ها، يبمٗنى ؤن جيىن اإلاٗلىماث اإلالضمت مٗلىماث واملت، حُٛي وافت حىاهب اهخماماث مؿخسضم  :الشمىٌ/ 

ؤو حىاهب اإلاكيلت اإلاغاص ؤن ًخسظ بكإنها كغاع، هما ًجب ؤن جيىن هظه اإلاٗلىماث في قيلها الجهاجي، بمٗنى ؤن 

   .ال ًًُغ مؿخسضمها بلى بحغاء بٌٗ ٖملُاث الدكُٛل ؤلايافُت ختى ًدهل ٖلى مٗلىماث مُلىبت
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ٌ: اللبىٌ/ / 77 بمٗنى ؤن جلضم اإلاٗلىماث في الهىعة، ؤو بالىؾُلت التي ًلبلها مؿخسضم هظه اإلاٗلىماث، مً : اللبى

غ مىخىب بلٛت .خُث الكيل ومً خُث اإلاًمىن   فمً خُث الكيل، ًمىً ؤن جيىن اإلاٗلىماث في قيل جلٍغ

، بخهاثُاث، ؤو عؾىماث بُاهُت، وما بلى طلً ؤما مً خُث . ؾهلت وواضحت ومفهىمت، ؤو في قيل حضاٌو

اإلاًمىن فُخٗلم بضعحت الخفانُل اإلاُلىبت، فال جيىن مسخهغة في ؤهثر مً الالػم، مما كض ًفلضها مٗىاها، 

ت ملل اإلاؿخسضم، وبالخالي ٖضم كضعجه ٖلى الترهحز  وال جيىن مفهلت بإهثر مً الالػم، مما كض ًاصي بلى ؾٖغ

  .للحهٌى ٖلى اإلاٗلىمت اإلاُلىبت

 

ُت، الىكخُت والىيىح، الصحت، الضكت،  فاإلاٗلىماث اإلافُضة، هي جلً التي جخهف باإلاالءمت، اإلاىيٖى

لت الٗغى ووؾُلت الخىنُل ، في ٍَغ ، واللبٌى . الكمٌى

جمثل  (مٗلىماث)فةطا جىافغث هظه الخهاثو في مسغحاث هٓام اإلاٗلىماث، جهبذ هظه اإلاسغحاث بالفٗل 

ًٖ ش يء لم ًىً مٗلىما مً طي كبل، ًخم بعؾالها، واؾخلبالها، والخٗغف ٖلحها، وكبىلها، مً كبل  (مٗغفت)

 ".اإلاٗغفت " اإلاغؾل بلُه، هظه 

ت في ٖهغها هظا، ًخىكف ٖلى كضعة اإلااؾؿت ٖلى اؾدثماع اوال مب ، بإن هجاح الٗملُت ؤلاصاٍع لٛت في اللٌى

ت،  ملُتها ؤلاصاٍع هظه البُاهاث واإلاٗلىماث الضازلُت والخاعحُت، وفي هظه الحالت مً الّهٗب جهّىع اإلااؾؿت ٖو

 ( 1).الالػمتصون الاعجياػ ٖلى هٓام فغعي للمٗلىماث ، هضفه جؼوٍض اإلااؾؿت بالبُاهاث، واإلاٗلىماث 

                                                 
ماٌ – هبُل مىس ى –مدمض مهُفى الخكغوم  - 1 اثف-  اإلاهاعاث –اإلاباصت ) بصاعة ألٖا     .420م  . 1998َبٗت . مىخبت الكلغي  . (الْى
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. أهمية اإلاعلىمات في الىعائف ؤلادازية: اإلامللل السابع

 (2 - 1)شكم سقــى  

 

 

                   أىًيت انًعهٌيبث في انٌظبئف اإلداسيت

    انًعهٌيبث عن                  انتخطيط                                  انتنظيى                            انتٌجيو                

القٍبدة     *تحذٌذ التقسٍوبث              *إعذاد التٌبؤاث                      *    انبيئت انذاخهيت             

وضع الصالحٍبث            *تحذٌذ األهذاف                      *   ً انبيــــــــــئت              

التحفٍز                      *تحذٌذ الوسؤولٍبث                          *إعذاد اإلستزاتٍجٍبث*              انخــــــــبسجيت

تحذٌذ الوزاكز و  *رسن السٍبسبث                                                        *

االتصبالث *                                                                                األدواث الىظٍفٍت               

                                                                                          

 

                                                                                                                          

انتغزيــــــــــــــــــت    انعكسيــــــــــــــــــــــت                 
 

              انشقببت                                                                                                                 

وضع الوعبٌٍز                                                                                                                        *

قٍبس األداء *                                                                                                           

 

 كشف االًحزافبث و                                                        *                                                   
 تصحٍحهب                                                                                               

   

 

 

 

 . 167 ، ص2005طبعة . مؤطظة خىزض الدولية . هغم اإلاعلىمات ؤلادازية . مدمد الطيرفي  :اإلاطدز 
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 .مفاهيم و أطاطيات هغم اإلاعلىمات : اإلابدث الثالث 

 ٌ .جعسيف هغام اإلاعلىمات :  اإلامللل ألاو

    اهُالكا مً ْاهغة اإلاٗلىماث التي ًدؿم بها الٗهغ الحضًث، و الحاحت اإلالحت للـدهٌى ٖـلى اإلاٗلىماث 

و في بَاع مضزل الـىٓام الـمؿخسضم في  بصاعة اإلايكأث اإلاٗانغة ، اعجبُذ هظه الـىٓم . ؾىاء للـفـغص ؤو اإلااؾؿت

" . بىٓم اإلاٗلىماث  "بالـمٗلىماث و هـىهـذ ما ؤجفم ٖلُه خضًثا 

: بط حٗضصث وازخلفذ حٗاٍعف هٓم اإلاٗلىماث و هظهغ مجها ما ًلي 

ت مً الٗىانغ " هٓم اإلاٗلىماث هي ٖباعة ًٖ   حـؿـمذ بدـُاػة ، ) وؾاثل ، بغمجُاث ؤو ؤفغاص (مجمٖى

ً و بعؾاٌ اإلاٗلىماث مـٗـالجت ، جسٍؼ

فه ؤًًا  ت مً ؤلاحغاءاث و الىزاثم التي حُٗي اإلاٗلىماث اإلافُضة    و حؿاٖض في : " و ًمىً حٍٗغ مً حهت هى مجمٖى

ل اإلاٗلىماث بهضف  ً وجدٍى ت إلاٗالجت ، جسٍؼ ت الًغوٍع اثف الدؿُحر ، ومً حهت زاهُت الىؾاثل اإلااصًت و البكٍغ ْو

اؾخٛاللها الـجُض و الصحُذ

مً زالٌ الخٍٗغف ألاٌو هالخٔ ؤن هـٓام اإلاٗلىماث ٖباعة ًٖ ول ألاقـسام الـظًً ٌؿخلبلىن ، ٌؿخٗملىن 

ً و  و ًغؾـلىن اإلاٗلىمـاث مً زالٌ مـسخلف آلاالث الـياجبت و الـىاسخت و الـداؾبـت ، حٗمل ٖلى حـؿـجُل و جـسـٍؼ

.جـغجُـب و بعؾـاٌ اإلاٗلىماث لألَغاف اإلاٗىُت 

ؤما الخٍٗغف الثاوي فـهى حـٍٗغف ًسو هٓم اإلاٗـلىماث الـمخٗلـلت باإلااؾؿاث مً زالٌ ما حُُٗـه هظه الىٓم 

جها  ت و الىؾاثل اإلااصًت ٖلى الحهٌى ٖلحها      و مٗالجتها و جسٍؼ مً مٗلىماث مفُضة للدؿُحر ، حٗمل اإلاىاعص البكٍغ

لها بلى مٗلىماث نالحت و طاث هفاءة ٖالُت  . و جدٍى

ً، مٗالجت، اؾترحإ، هلل وبًهاٌ  بطن ًلهض بإهٓمت اإلاٗلىماث جلً الىٓم التي حؿمذ بحجؼ، جسٍؼ

اإلاٗلىماث، للمؿاٖضة ٖلى مخابٗت اليكاَاث الٗملُت للماؾؿت، وجضُٖم اجساط اللغاعاث، الخيؿُم والغكابت 

خماص ٖلى جىىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ وزانت جىىىلىحُا الاهترهذ وحٗغف ؤًًا ٖلى ؤنها ٖباعة ًٖ . وطلً بااٖل

ت  ت مً الُغق، الخلىُاث وألاصواث التي حؿخٗمل مً ؤحل جدُحن اؾخٛالٌ جىىىلىحُا اإلاٗلىماث الًغوٍع مجمٖى

 (1). للمؿخسضمحن وبؾتراجُجُت اإلااؾؿت

 

 

 

                                                 

  -  لىم الدؿُحر . عؾالت ماحؿخحر . صوع ؤهٓمت اإلاٗلىماث في جىمُت اللضعة الخىافؿُت للماؾؿت . واَعل نلُدت الجؼاثغ  )مٗهض الٗلىم الاكخهاصًت ٖو

 . 74م  . 2000 / 99 . (الٗانمت 

   -  74م . هفـ اإلاغح٘ ؤٖاله.  

1 - Autssier D. et Delaye V. mesurer la performance de SI, Edition d'organisation, Paris, 2008, p.49. 
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 .ثملىز أهغمة اإلاعلىمات : اإلامللل الثاوي

مداولت مً اإلااؾؿاث الخدىم في الىم الهاثل مً اإلاٗلىماث التي جدخاحها و التي جيخجها، كامذ بةوكاء 

ت ؤصواث حؿهل ٖملُت ججمُ٘، مٗالجت، و بث اإلاٗلىماث إلاسخلف  ؤهٓمت للمٗلىماث، الهضف مجها هى وي٘ مجمٖى

. الكغواء و اإلاخٗاوهحن

، ( 1 )هظه ألاهٓمت ْهغث ألٌو مغة زالٌ ؾىىاث الؿخِىاث،
ً
و جُىعث بلـى ٚاًت حٗلها آلُت ولُا

ٗت والضكُلت  الم آلالي خُث ؤنبدذ اإلاٗلىماجُت حؿمذ للفغص باإلاٗالجت الؿَغ باالؾخسضام اإلاىثف ألصواث ؤلٖا

ً في ؤماهً كلُلت الخيلفت  ، باإليافت إلهخاج وزاثم حُضة  CD,DVD) ؤكغام)للمٗلىماث، وكضعة هاثلت للخسٍؼ

ُت . الىٖى

و كض ْهغ ألٌو مغة مىهب مضًغ ؤهٓمت اإلاٗلىماث في الهُيل الخىُٓمي للماؾؿاث زالٌ بضاًت الثماهِىاث،

لظا فةن هىان ؾاالحن هامحن . و ؤنبذ الُىم ٌؿمى مضًغ اإلاٗلىماجُت، خُث ؤن صوعه لم ًىً واضحا في جلً الفترة

ُفت ؤهٓمت اإلاٗلىماث و هما  ( 2): َُٛا ٖلى ْو

هيف جظحخدم اإلاعلىماثية لحدليم ثفىق ثىافس ي؟ : 1ض

 هيف هحأهد مً أن اطخثمازاثىا ميسجمة مع إطتراثيجية اإلاؤطظة؟: 2ض

 م٘ بلاء الىعق وؾُلت لظلً، و التي 
ً
م هظا الخُىع الىىعي،بال ؤن مكيل جباصٌ اإلاٗلىماث بلي مُغوخا و ٚع

و مىه حاءث . ؤزبذ ؤن ؤهٓمت اإلاٗلىماث الىالؾُىُت مٗلضة، و بُُئت لخلبُت الاخخُاحاث اإلاخُىعة للماؾؿت

      الًغوعة اإلالحت لخىفحر اإلاٗلىماث بالضمج بحن اإلاٗلىماجُت ، ووؾاثل الؿمعي البهغي  و الاجهاالث الالؾلىُت ، 

و الخـي ؾمدذ بخدؿحن الاجهاٌ واكدؿام ول ؤهىإ اإلاٗلىماث بحن الىخضاث مهما واهذ اإلاؿافت التي جفهلها 

ومىه ْهغث هٓم اإلاٗلىماث الحضًثت، وؾبب حؿمُتها بالحضًثت ٌٗىص إلاىاهبت هظه ألاهٓمت      .ببًٗها البٌٗ

: إلاسخلف الخُىعاث الحانلت في جىىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاٌ، والتي ًمىً جىيُذ ؤبغػها في الكيل الخالي

 (3 - 1)شيل زكم 

أهم الحملىزات الحاضلة في ثىىىلىحيا اإلاعلىمات والاثطاٌ 

 

 

 

 

 

                                                 
1 -  Maintform ; Management des système d’information ; Décembre 2001 ; P 09. 

2 -   Business ; Technologie de l’information ; N° 37 ; P 08.  

 مً إعداد الباخثين: اإلاطدز
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):                                                                                  شيل زكم 1 - 5) 

                                                                     ثملىز هغم اإلاعلىمات عبر الصمً 

 

 

الىغسية ـ )ملدمة في هغم اإلاعلىمات ؤلادازية . حالٌ ابساهيم العبد . مىاٌ مدمد الىسدي و د.  د:اإلاطدز 

  .34ص  . 1995طبعة . الداز الجامعية لليشس و الحىشيع  . (ألادوات ـ الحملبيلات 

 .الدوز اإلاتزاًد لىغم اإلاعلىمات في اإلاىغمات                                

 .الدوز اإلاتزاًد إلاشازهة اإلاظحخدم النهائي و ؤلادازة في هغم اإلاعلىمات                                

 

 

 

 

 

 

 : 

E-BbusinessE –Commerce

 Enduser computing systems

 

 Executive support systems

 

 Expert Systems

 

 Strategic information 

systems
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. مىـاهـة ودوز ومبادئ هـغـم الـمعـلىمات الحدًثة في الـمـؤطـظة : اإلامللل الثالث

    بن ْهىع ؤٌو هٓام للمٗلىماث في الـماؾؿت هـان في الـلغن الـسامـ ٖكغ بابخياع الىٓام اإلاداؾبي الظي 

بلي لؿىىاث ٖضًضة الىٓام الغؾمي الـىخُض للمـٗلىماث ، زـم جـُىع هـظا الـىٓام  

ايُت، و بدىر الٗملُاث في اجساط  لِكمل مجاالث ؤزغي في ؤلاصاعة م٘ ْهىع و اؾـخسضام الىماطج الٍغ

. اللغاعاث 

الىٓام : و جـجـضع بىا ؤلاقـاعة بلى ؤن هٓام اإلاٗلىماث في الـماؾؿت ًٓهغ بحن هٓام اللـُاصة و الـخىفُظ 

لىم هٓام اللُاصة بمغاكبت  ل اإلاضزالث بلى مسغحاث بٛغى جدلُم ألاهضاف اإلاؿُغة ، ٍو الخىفُظي ًلىم بخدٍى

اللُاصة : وحٗضًل ما ًىجؼ مً َغف الىٓام الخىفُظي ، ؤما صوع هٓام اإلاٗلىماث فُخمثل في الخيؿُم بحن الىٓامحن 

: و الخىفُظ ، و هظا ما ًىضحه الكيل الخالي

 

 (4 - 1): شيل زكم                                

                                مياهة هغم اإلاعلىمات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. زطالة ماحظحير . دوز أهغمة اإلاعلىمات في ثىمية اللدزة الحىافظية للمؤطظة . هـازيـش ضـلـيدـة : الـمـطـدز

  .77 ص . 2000/ 1999 . (الجصائس العاضمة  )معهد العلىم الاكحطادًة وعلىم الخظيير 

ًـظـبم الـــوـعــلـىهـبث 

ًـظـبم الـــقــٍـــبدة 

ًـظـبم الــتـٌـفـٍـذي أو الـفـبعــل 
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1:هما جعمل هغم اإلاعلىمات الحدًثة على ثدليم ألاهداف الحالية 

خي ألخىالها ،  :  ـ اإلاساكبة1 ً ونف جاٍع بط ؤهه بمثابت طاهغة للماؾؿت بما ٌٗالجه مً مٗلىماث حؿمذ بخيٍى

. ٌؿهل اهدكاف  ألازُاء التي كض جل٘، ؤي ؤن هٓام اإلاٗلىماث ًيبغي ؤن ًدلم الثلت وي جيىن اإلاغاكبت فـٗـالت 

م جباصٌ اإلاٗلىماث و الىزاثم اإلاغافلت إلاسخلف الـخـضفـلاث  ـ2  الخيؿُم و الاجهاٌ بحن مسخلف اإلاهالح ًٖ ٍَغ

 .

ت  3 م بًجاص ؤؾاؽ ؤو كاٖضة لخدلُل ؤلاقاعاث الخدظًٍغ ً في ٖملُت اجساط اللغاع ًٖ ٍَغ ـ مؿاٖضة اإلاؿحًر

. ألاولُت التي جبرػ صازلُا و زاعحُا 

     اث الدؿُحر ًٖ خالتها الحالُت ت ليل مـؿخٍى هضف هٓام اإلاٗلىماث بطن هى جىفحر اإلاٗلىماث الًغوٍع

لت حـؿاٖض ٖلى  م ججمُ٘ هظه اإلاٗلىماث ، خـفـٓها ، جدلـُلها وويٗها مٗا بـٍُغ والؿابلت ، و الـخـىـبا ًٖ َـٍغ

ت و جـىـفـُظًـت مهمت .  ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت بؾتراجُجُت ، حـؿُِـٍغ

هى هٓام : " حٗخبر هٓم اإلاٗلىماث الجـضًضة جـلً الـىـٓم الـمغجبُت بالـداؾب و حٗغف ٖـلى الىدى الخالي 

ل  اإلاٗلىماث الظي ٌؿخسضم الحاؾب و بغمجُاث الحاؾب و كـىاٖـض البُاهـاث و ؤلاحـغاءاث  و ألافـغاص لخجمُ٘ و جدٍى

بن الٗهغ الظي وكهضه آلان هى ٖهغ اإلاٗلىماث و بالخالي فةهه مما . و بعؾاٌ اإلاٗلىماث فـي الـمـاؾـؿت

.القً فُه ؤن جيىن اإلاٗلىماث ؤؾاؽ ول كغاع 

:لرلً، ومما طبم البد مً أن ثحىفس في هغم اإلاعلىمات الحدًثة اإلابادئ الحالية

لت التي جًمً ؤٖلى هفاءة في جلضًم الخضماث  :  ـ الـخـدمـة1 ًيبغي ؤن ًهمم الىٓام و ؤن ًضاع بالٍُغ

. للمؿخفُضًً 

 ًيبغي ؤن ٌٗمل الىٓام ٖلى جلـضًـم اإلاٗلىماث لُالبها خحن ًدخاحها و لِـ ٖىضما ٌؿخُُ٘ الىٓام : ـ الـحـىكـيـد 2

. ؤن ًدهل  ٖـلـحها 

 جخُلب ؾهىلت جضاٌو اإلاٗلىماث بحن ؤحؼاء الىٓام طاجه و بحن ٚحره مً الىٓم ،  و يغوعة بجبإ : ـ الـحـىخـيد 3

. َغق الخىخُض الـلـُاس ي في مٗالجت اإلاٗلىماث 

 و هـى ؤؾـاؽ الـمدافـٓت ٖـلى اؾخمغاع هفاءة الىٓام في مىاحهت الخٛحراث اإلاخٗضصة لخدؿحن َغق : ـ الـحملـىيـس4

ت جىنُل اإلاٗلىماث  .  اإلاٗالجت وػٍاصة ؾٖغ

 

 

                                                 
 . 77م . ؾبم طهغه.واَعل نلُدت  -  1

  -  92م  . 1992ٍ. مُاب٘ الىلُض اللاهغة  . (الخهمُم- الخدلُل- اإلافاهُم)هٓم اإلاٗلىماث . مدمض الؿُٗض زكبت  

   -  52م  . 1996الُبٗت ألاولى . مىخبت الضاع الٗغبُت للىخاب اللاهغة . ٖلم اإلاىخباث واإلاٗلىماث . مدمض فخخي ٖبض الهاصي 
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.مىازد هغم اإلاعلىمات الحدًثة:  اإلامللل السابع

ت مً اإلايىهاث التي  في الخٍٗغف الظي كضمىاه لىٓام اإلاٗلىماث ؤوضحىا ؤن الىٓام ًخيىن مً مجمٖى

لها بلى مىخجاث مٗلىماجُت و ًىضح الكيل عكم  همىطج  (6 - 1)بؾخسضامها لللُام  باؾخلباٌ مىاعص البُاهاث و جدٍى

. مفاهُمي لىٓم اإلاٗلىماث ؤهم مىاعصها و ؤوكُتها 

ت  (1)و هالخٔ مً الكيل ؤن هٓام اإلاٗلىماث ٌٗخمض ٖلى زمؿت ؤهىإ مً اإلاىاعص  اإلاؿخسضمحن ] مىاعص بكٍغ

 (4)، و [ البرامج و ؤلاحغاءاث ] البرمجُاث   (3)و[ آلاالث و الىؾاثِ ] اإلاٗضاث  (2)، و [الجهاثُحن و ؤزهاجي الىٓم 

( . وؾاثِ الاجهاالث و هٓم جضُٖم الكبياث ] الكبياث  (5)و  [كىاٖض البُاهاث و كىاٖض اإلاٗغفت  ]البُاهاث 

):                                                                        شيل زكم 1 - 6) 

                                             عملية خلم هغام معلىماجي مً خالٌ اإلاىازد 

ديج                                                                                        

 

 

 انشبكبث                       األفشاد                            اإلجشاءاث                                      

                                 األجيزة ً انًعذاث         قٌاعذ انبيبنبث               ً بشايج انحبسببث 

 

 

 

  

               خـــــهـــــق                     نظبو انًعهٌيبث  

 

قذساث عهى تشغيم انبيبنبث . 1             

     يزًدنـــــــب  يعهٌيبث نعًهيت اتخبر انقشاس  .  2              

 

 

 

 . 63ص  . 2005طبعة . ميشأة اإلاعازف . هغم اإلاعلىمات و الحاطبات آلالية . طازق طه  : اإلاطدز

 

 

ً  والغكابت،  ل، اإلاسغحاث، الخسٍؼ ًلىم الىٓام باؾخسضام هظه اإلاىاعص لللُام بإوكُت ؤلاصزاٌ، الدكُٛل، الخدٍى

ل البُاهاث بلى مىخجاث مٗلىماجُت مسخلفت   . ليي ًخم جدٍى

                                                 
ت . حالٌ ابغاهُم الٗبض . ص -  مىاٌ مدمض الىغصي .ص-   1 اث ). ملضمت في هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع َبٗت . الضاع الجامُٗت  . ( الخُبُلاث– ألاصواث –الىٍٓغ

 .24م  . 1995
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):                                                                                 حدٌو زكم 1 - 1) 

                                              حدٌو ألاوشملة والعمليات في هغم اإلاعلىمات الحدًثة 

بعؼ ألامثلة العملية ألاوشملة 

. ًمىً اطحخدام اإلااسح الػىئي إلدخاٌ السكم الىىدي للبػاعة عىد بيعها إدخاٌ البياهات 

. خظاب أحىز العاملين ، الػسائل و الخطىمات الخشغيل 

. إضداز ثلازيس و أشياٌ ثىغيدية خٌى أداء البيع اإلاخسحات 

. الاخحفاظ بسجالت العمالء ، و اإلاخصون ، و العاملين الحخصيً 

. ثىليد إشازات ثفيد بصحة إدخاٌ بياهات البيع السكابة 

ُفت مكٛل اإلاىازد البشسية   / 1 ُفُت لىٓم اإلاٗلىماث ، هُاق واؾ٘ ًبضؤ مً ْو حُٛي اإلاؿاعاث الْى

، و مدللحن و  (هخابت البرامج بةخضي لٛاث البرمجت)الحاؾب آلالي ، ختى عثِـ اإلاٗلىماث ، مغوعا باإلابرمجحن 

اإلاضًغون اإلاؿاولىن ًٖ جىفُظ ؤو جُبُم هٓام )مهممحن للىٓم ، مُىعي كىاٖض البُاهاث ، مضًغي اإلاكغوٖاث 

حن ؤؾاؾحن  . (مٗحن ت لىٓام اإلاٗلىماث مً خُث همِ الاؾخسضام بلى هٖى :بط ًمىً جهيُف اإلاىاعص البكٍغ

 و هى الفغص الظي نمم هٓام اإلاٗلىماث مً ؤحله ، إلاؿاٖضجه في ٖملُت اجساط اإلاظحخدم النهائي/ أ

ف قاون  ف كؿم ؤلاهخاج ، مْى ف كؿم الحؿاباث ، مْى اللغاع ، و مثاٌ طالً مضًغ اإلاىٓمت ، مْى

ٌٗخبر مٗٓم اإلاؿخسضمحن الجهاثُحن مً ٖماٌ اإلاٗغفت ، ؤي ألافغاص الظًً . ألافغاص ، مداؾب اإلاىٓمت

 ًلًىن ؤهثر وكتهم في الاجهاالث ، و الخٗاون مً ؤحل زلم ، اؾخسضام ، و جىػَ٘ اإلاٗلىماث

غ ؤو حكُٛل هٓم اإلاٗلىماث ، لهالح :أخطائي اإلاعلىمات / ب و هى الصخو الظي ًلىم بخٍُى

: اإلاؿخسضم الجهاجي ، و مً ؤمثلخه 

الظي ًلىم بضعاؾت مكاول هٓام اإلاٗلىماث و البِئت اإلادُُت به ، و ًخىلى ٖملُت :مدلل الىغم / ج

اث ألازظ بهظه الحلٌى  .حٍٗغف اإلاخُلباث الالػمت لحل جلً اإلاكاول ، و ؤولٍى

  الظي ًخىلى جغحمت مخُلباث مؿخسضم الىٓام بلى خلٌى فىُت، و جهمُم هٓم اإلاٗلىماث :مطمم الىغم 

.وفلا لظلً 

 الظي ًلىم بةٖضاص بغامج الحاؾباث آلالُت بىاءا ٖلى اإلاىانفاث التي خضصها مهمم الىٓام:اإلابرمج. 

  و ًخمثل في الفغص الظي ًلىم بخهمُم الهفداث ؤلالىتروهُت التي جدخىيها مىك٘ :مطمم مىاكع الاهترهد 

اإلاىٓمت ٖلى قبىت الاهترهذ 

  غ و نُاهت كىاٖض بُاهاث اإلاىٓمت :مملىز كىاعد البياهات . و هى الفغص اإلاؿاوٌ ًٖ جٍُى

                                                 
 .85م . 2005َبٗت. ميكإة اإلاٗاعف . هٓم اإلاٗلىماث و الحاؾباث آلالُت. َاعق َه. ص -1
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و ًلهض بها ألاحؼاء اإلااصًت اإلالمىؾت للحاؾباث آلالُت، و مسخلف اإلاٗضاث اإلاؿخسضمت في : اإلاىازد اإلاادًة / 2

، و ؤحهؼة  (والفإعة ، لىخت اإلافاجُذ ، قاقت اللمـ)هٓام اإلاٗلىماث ، و جخمثل جلً ألاحؼاء في ؤحهؼة اإلاضزالث 

ً ( والكاقاث ، الُابٗاث ، الغاؾماث )و ؤحهؼة اللمـ  (processorsواإلاكٛالث ً)الدكُٛل  ، و ؤحهؼة الخسٍؼ

  .(واألؾُىاهاث الهلبت)

ت مً الخٗلُماث اإلادؿلؿلت التي حؿمذ بإصاء مهمت  :مىازد البرمجيات / 3 ٌٗني مهُلح بغمجُاث مجمٖى

و لىً هظا اإلاهُلح ال ٌكمل فلِ البرامج التي جىحه و جضًغ اإلايىهاث اإلااصًت . مُٗىت ، الخانت بمٗالجت البُاهاث

ت الخٗلُماث التي ًدخاحها ألافغاص إلاٗالجت البُاهاث التي حؿمى ؤلاحغاءاث   (1)للحاؾىب، ولىىه ٌكمل مجمٖى

و جخمثل في بغامج الحاؾباث آلالُت اإلاؿخسضمت في هٓام اإلاٗلىماث ، و التي جخًمً البرامج/ أ

ت مً الخٗلُماث الدكُٛلُت اإلاىحهت للحاؾب لُلىم بةجباٖها ، لخىفُظ ألاهضاف اإلاُلىبت مً الىٓام  .مجمٖى

 مً وحهت الىٓغ الخىُٓمُت حٗغف ؤلاحغاءاث بإنها زُِ مؿخضًمت جهف الخهغفاث، ؤو ؤلاحساءات/ ب

بمٗنى ؤن ؤلاحغاء ًلضم الؿلىن ؤو الخهغف الىمُي و . الؿلىن الىاحب بجباٖه خُاٌ مىاكف مدضصة 

ت . الخُىاث اإلاخخابٗت التي ًيبغي بجباٖها  و بالخالي فةن ؤلاحغاءاث في مجاٌ هٓم اإلاٗلىماث حكحر بلى مجمٖى

 .ألاؾالُب التي ًيبغي بجباٖها ٖىض الاؾخسضام، الدكُٛل و الخٗامل م٘ هٓام اإلاٗلىماث 

ؤي هي جىححهاث حكُٛلُت لألفغاص الظًً ٌؿخسضمىن هٓم اإلاٗلىماث، و مً ؤمثلت الخىححهاث الخانت بمأل 

 .الاؾخماعاث، ؤو اؾخسضام خؼمت بغمجُاث مُٗىت 

ض حكُٛل البرهامج  نهاًت )فمثال جخمثل ؤلاحغاءاث التي ًجب بجباٖها لدكُٛل ألاحىع و اإلاغجباث في جدضًض مٖى

إل ٖلى مسغحاث هظا الىٓام مً  (..الكهغ، مىخهفه  ، و مً له ؾلُت حكُٛل البرهامج ، و مً له الحم في ؤلَا

.  بلخ ... هكىف للمغجباث و بقٗاعاث ؤلايافت و 

 

: مىازد البياهات / 4

ؤصعهذ اإلاىٓماث ؤزحرا ؤن البُاهاث، حٗخبر مىعصا جىُٓمُا هاما ًيبغي بصاعجه بفاٖلُت لهالح حمُ٘ 

. اإلاؿخسضمحن الجهاثُحن في اإلاىٓمت 

وهي حم٘ البُان )data  ًسخلف مفهىم البُاهاث ًٖ اإلاٗلىماث ، فمهُلح البُاهاث : مفهىم البياهات 

Datum)  ٌٌكحر بلى الحلاثم الخامت التي جمثل وكاج٘ ؤو مالخٓاث جم عنضها خٌى ْاهغة ما،  ؤو حٗامالث في مجا

ماٌ و بالخالي فالبُاهاث جخمثل في الحغوف و ألاعكام والغؾىماث البُاهُت و الهىع  بلخ ، و هظه الحلاثم ٚحر ... ألٖا

لها بلى مٗلىماث مفُضة لٗملُت اجساط اللغاعاث . مدضصة الٗضص و ٚحر مغجبُت . و البُاهاث ًخم حكُٛلها بٛغى جدٍى

                                                 
ت-  ص 1 -   . 183م . 2005َبٗت. ماؾؿت خىعؽ الضولُت . مدمض الهحرفي هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

. 411. 386م.م .2005َبٗت.ميكإة اإلاٗاعف..هٓم اإلاٗلىماث و الحاؾباث آلالُت. َاعق َه- ص -  .2

 .184م.مغح٘ ؾبم طهغه . مدمض الهحرفي . ص  -3

ت . حالٌ ببغاهُم الٗبض .مىاٌ مدمض الىغصي و ص.ص- 4 ت)ملضمت في هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع .  (الخُبُلاث.ألاصواث.الىٍٓغ

  .25م  . 1995َبٗت . الضاع الجامُٗت لليكغ و الخىػَ٘ 
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: مىازد الشبيات /  5

ال حؿخُُ٘ ؤن حؿخفُض ؤلاصاعة مً جلىُاث اإلاٗلىماث بكيل وامل ، و حُض و فٗاٌ ، صون ؤن ًيىن لالجهاالث 

ت خاؾباث آلُت مغجبُت م٘ بًٗها مً زالٌ وؾاثِ  صوع ؤؾاس ي فحها ، حٗغف قبىت الحاؾباث بإنها مجمٖى

ؤن جدباصٌ البُاهاث      و حؿخسضم اإلاىاعص  (ًُلم ٖلحها اإلاىبذ)بدُث ًمىً ألي وخضة صازل الكبىت . اجهاٌ 

.اإلااصًت والٛحر ماصًت لباقي ؤًٖاء الكبىت ، م٘ اخخفاْها بلضعاتها الدكُٛلُت

: شبىة الاهترهد / أ

خُث  جخيىن  ؤلاهترهذ مً ٖضص هبحر مً الحاؾباث " قبىت الكبياث" ؤلاهترهذ بٗباعة  بؿُُت  " ولمت 

 مً ٖكغاث الخضماث ةجمىً ؤلاهترهذ مؿخسضمحها مً الاؾخفاص. اإلاترابُت و اإلاخىازغة في ؤهداء هثحرة مً الٗالم 

 ً فهي  هافظة ٖلى الٗالم بكٗىبه و زلافخه و ٖلىمه اإلاسخلفت . اإلاسخلفت و الخساَب م٘ اإلاؿخسضمحن آلازٍغ

ماٌ ، الضواثغ و اللُاٖاث اإلاكترهت . ووؾُلت اجهاٌ بحن الباخثحن ، عحاٌ ألٖا

  : الاهترهد خدمات*** 

  ض ؤلالىترووي)زضماث الاجهاٌ و هلل اإلاٗلىماث   .(البًر

 زضماث الخٗغف ٖلى اإلاىاعص اإلاٗلىماجُت اإلاخىفغة في الكبىت، واإلاكاعهت في اؾخسضامها والاؾخفاصة مجها. 

 زضماث البدث ًٖ اإلاٗلىماث و الخٗامل مٗها .

: الشبيات الداخلية ألاهتراهد /  ب

البروجىوىالث واللىاٖض التي بني   حؿخٗملة صون ؤزغي ، ؤلاهتراهذ ٖباعة ًٖ قبىت همبُىجغ زانت بماؾـ

 البٌٗ والىنٌى بلى ببًٗهمجلً اإلااؾؿت مً الاجهاٌ   وطلً وي ًمىً ألافغاص والٗاملحن في ،ٖلحها ؤلاهترهذ

لت ؤؾٕغ وؤفًل ،اإلاٗلىماث فهي جلىم .  وؤهثر هفاءة وؤكل ولفت مً ألاؾالُب الخللُضًت اإلاٗخاصة  وطلً بٍُغ

ماٌ مً هظه  . وكخا وحهضا وماال هبحرا إلهجاػها  والتي ًمىً ؤن جإزظ ،الٗضًضة التي ًخُلبها اإلاىخب بدؿهُل ألٖا

ماٌ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ، الغؾاثل واإلاظهغاث  عوجدط ي، والخدضر ٖلى الهاجف  ألحل خًىع الاحخماٖاث ، ألٖا

حرها ض ؤو الفاهـ ٚو  صازل اإلااؾؿت حؿمذ بةوكاء هٓام مٗلىماحي الاجهاٌو هي ؤصاة  ، وبعؾاٌ الغؾاثل بالبًر

Web.2و جدخاج بلى زاصم , بإكل جيلفت

                                                 
 . 87 م . 2005َبٗت. ميكإة اإلاٗاعف .هٓم اإلاٗلىماث و الحاؾباث آلالُت َاعق َه- ص-  1

www.alepposoft.Com  -2 

http://www.alepposoft.com/
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 بىغع ثدد ثطسف أعػاء الىغام في اإلاؤطظة وثائم مخحلفة و محىىعة هدفها ألاهتراهدجظمذ

  (Panneau d’affichage)اإلااؾؿتب  زانتجىفحر مٗلىماث* 

 . جىفحر وزاثم جلىُت* 

              .مدغن بدث للىزاثم  * 

 . هٓام حؿُحر* 

 . جباصٌ اإلاٗلىماث بحن مسخلف اإلاخٗاوهحن* 

 . مهضع للمٗلىماث ًٖ اإلاؿخسضمحن* 

 *٘  .  و اإلاؿاٖضة ٖلى اجساط اللغاع ،حؿُحر اإلاكاَع

ىوىهفغوؽ ، مجخمٗاث الحىاع ،اإلاغاؾالث ؤلالىتروهُت*   . الفحًز

 الاهترهذالضزٌى بلى *

 :الشبيات الخازحية ؤلاهظتراهد / ج

, هي ٖباعة ًٖ جىؾُ٘ الىٓام اإلاٗلىماحي الخام باإلااؾؿت بلى قغواء ًلٗىن زاعج الكبىت بهفت آمىت 

.لى اإلاهاصع اإلاٗلىماجُت للماؾؿتبحؿمذ لهم بالىنٌى 

 (7 - 1)شيل زكم 

الخدمات اإلاحعددة لألهترهد 

 www.global.net: اإلاىكع ؤلالىترووي : اإلاطدز 

                                                 
1 - www.comment camarche.net. 

http://www.global.net/
http://www.global.net/
http://www.comment/
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ة :  اإلابدث السابع  أهىاع هغم اإلاعلىمات الحدًثة والاطحعماٌ ألامثل إلاىازدها مً خالٌ العملية الخظييًر

. وخلم الهياول الحىغيمية لها ثدد إدازة اإلاعسفة

    لـم جٓهغ ؤهـٓمت اإلاٗلىماث في فـغاٙ بل همذ و جُىعث في بِئت مـدضصة ، بط جـمـخـض حظوعها بلى الحًاعاث 

ؤلاوـؿاهـُت الـلضًمت ، و في الـٗهغ الـظي وـكهـضه آلان الظي ًـمخاػ بـاهفـجاع الـمٗلىماث ، ؤنبذ مً الـهٗب الـخدـىم 

ً و حم٘ اإلاٗلىماث و م٘ حٗلض اخخُاحاث اإلاؿخفُضًً و زانت  فـحها هدُجت الخُىع الخىىىلىجي في هلل       و جسٍؼ

مالها ؤو في صٖمها الجساط كغاعاتها ؤو  الـماؾؿاث الـىبري، خُث َىعث هٓم اإلاٗلىماث التي جدخاحها في حؿُحرها أٖل

: و ؾىضعج فُما ًلي ؤهم ؤهىإ هٓم اإلاٗلىماث . مٗالجت بـُاهاتها 

 ٌ . أهىاع هغم اإلاعلىمات خظل مظحىي اللساز: اإلامللل ألاو

. هـغـم الـمعـلـىمات ؤلادازيـة.  1

ت خُث احـؿٗذ جُبُلاتها فـي    هـان ٖـلـض الـؿبُٗىاث بـمثابت مغخلت والصة و هـمى ألهٓمت الـمٗلىماث ؤلاصاٍع

ـت بإنها  ـماٌ ، و حٗغف هٓم الـمٗلىماث ؤلاصاٍع هٕى مـً ؤهىإ ؤهـٓمت الـمٗلىماث اإلاهممت " مسخلف ؤوـكُت ألٖا

 ٖلى وكاٍ اإلاىٓمت                      للحخمليط ، الحىغيم، الليادة و السكابةلـتزوٍض بصاعي اإلاىٓـمت باإلاٗلىماث الالػمت 

"ؤو إلاؿاٖضتهم ٖلى اجساط اللغاعاث 

ت هى هٓام قامل، ؤي ٌـٗمل ٖـلى حم٘ ول  مً زالٌ هظا الخٍٗغف هالخٔ ؤن هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ً بةجاخت اإلاٗلىماث الضكُلت  حن و زانت اإلاضًٍغ اثف ؤلاصاعة بهضف  صٖـم ؤلاصاٍع ــت لجمُ٘ ْو اإلاٗلىماث الًغوٍع

. والىاضحت في الىكذ الـمـىاؾـب ، إلاؿاٖضتهم ٖلى جسُُِ و جىُٓم ؤٖمالهم و بالخالي اجساط اللـغاعاث الـمىاؾبت 

ت   ؤو آلُت و حؿخٗمل ؤًًا ؤهـٓمت لخـدلُل و بـغمجت هظه  ومً ؤحل جـىفحر اإلاٗلىماث الالػمت حـؿخـٗمل وؾاثل ًضٍو

ملُت الغكابت ٖلحها لىخمىً مً اؾخسالم مٗلىماث طاث هفاءة ٖالُت الجساط كغاعاث طاث فٗالُت  اإلاٗلىماث ٖو

. ومغص وصًت 

ج مـً مٗـُُاث ٖـلىم الـداؾىب، جـىىـىلىحـُا الـمٗـلـىماث، بـدـىر  ـت هـي مـٍؼ بن ؤهـٓمت الـمٗلىماث ؤلاصاٍع

ت و بزغائها باإلاٗلىماث  غ ؤهٓمت اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع ايُاث، ول هظه الخسههاث قاعهذ في جٍُى الٗملُاث و الٍغ

غ اإلاسؼون ،  غ صوعٍت جهف ألاويإ و اإلاىجؼاث الحالُت هخلاٍع ت إلهخاج جلاٍع  ...   الًغوٍع

. هـغـم مـعـالـجـة الـبـيـاهـات .  2

 ، يهـضف هظا الىٕى مً ؤهٓمت Transaction Processing Systemsٌـٗغف ؤًـًا بـىٓم مٗـالجت الـمٗامالث 

اث الـدكُٛلُت صازـل الـماؾؿت بط ًـلـىم بدهغ وجـجمُ٘ الـبـُاهاث التي حٗـىـ خغهت  اإلاٗلىماث بلى زـضمـت الـمؿخٍى

. اإلاٗامالث مـثل فىاجحر اإلابُٗاث ، اإلاهاٍعف ، ؤلاًغاصاث    و ًجٗلها مـخاخت الؾخسضاماث ؤهٓمت ؤزغي 

                                                 
ت .  ـ ؾلُم ببغاهُم الحؿيُت 1  .  53م . 1998 (1)الُبٗت . ماؾؿت الىعق ، ٖمان  ألاعصن . هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
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هٓام اإلاٗلىماث اإلاغجبِ بالحاؾب الـظي ًجم٘، "  لظلً ًمىىىا حٍٗغف هٓام مٗالجت الـبُاهاث ، ٖلى ؤهـه 

ًـهىف، ًسؼن، ًدـضر و ٌؿترح٘ بُاهاث خـغهت اإلاٗامالث صازل اإلااؾؿت ، مً ؤحل خفٔ السجالث و مضزالث 

ض مً اإلاٗالجاث  ت إلاٍؼ 2"هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 

 (8 - 1): شكم سقى

دًسة يعبنجت انبيبنبث 

 

 
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .119ص . يـشجـع سـبـق ركـشه . يـحـًـذ انـسـعـيـذ خـشـبـت : انـًـصـذس 

 

 

. (8 - 1): كًب يٌضحو انشكم انسببق سقى:  يعًم ىزا اننظبو عهى 

 ـ عؾـم خـضوص الـمىٓمت و بِئتها مً زالٌ عبِ الٗمالء باإلاىٓمت و بصاعتها ، و بالخالي فةن فكل هٓم حكُٛل 1

. البُاهاث ًاصي بلـى فـكل الـىٓام في الحهٌى ٖلى اإلاضزالث مً البِئت ؤو جهضًغ اإلاسغحاث بلى البِئت 

 ـ حـٗـض هـٓـم حكـُٛل الـبـُاهاث بـمثابـت مىخج للمـٗلىماث ، وي حؿخسضم بىاؾُت ؤهىإ ؤزغي مً هٓم 2

. اإلاٗلىماث، ؾىاء صازل اإلاىٓمت ؤو زاعحها 

  ًـخطح مـً زالٌ هظا الـكيل ؤن صوعة مـٗالجت الـبُاهاث جـبضؤ بدسجُل اإلاٗامالث صازل اإلااؾؿت  و جخم هظه 

ـت فـي ؾـجل الـمٗامالث ، زـم جـجم٘ فـي صفٗـاث لـُخم بصزـالها الخـلا بلى الـداؾب ؤًً  لـت ًـضٍو الخُىة ٚالبا بـُـٍغ

 ، جيخلل السجالث الصحُدت بلى الـدكُٛل بِىما ًخم مغاحٗت و جصحُذ ( validation )جـجغي ٖملُت الخدلُم

                                                 
 .  1992َبٗت . مُاب٘ الىلُض اللاهغة  . (الخهمُم- الخدلُل- اإلافاهُم)هٓم اإلاٗلىماث . مدمض الؿُٗض زكبت  - 2

 . 114م 

تسجيم انًعبيالث 

 

سجم انًعبيالث 

 

انتجًيع في دفعبث 

 

تشغيم انبيبنبث 

 

تحقيق بيبنبث 

انًعبيالث 

 

تحذيث انًهفبث 

انشئيسيت 

 

انًعبيالث ً سجم 

انًشاقبت 

 

يستنذاث انًعبيالث 

 

انًشاجعت،انتصحيح 

 

بيبنبث غيش صحيحت 

سجم انًشاقبت 

إدخبل انبيبنبث  
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اإلالفاث الغثِؿُت اإلادضزـت ، مؿدىضاث اإلاٗامالث ، :السجالث الخاَئت و ٌٗاص بصزالها،ًيخج مً حكُٛل اإلاٗامالث

. وسجل اإلاغاكـبت 

. هـغـم دعـم الـلـسازات.  3

  نممذ هٓم صٖم اللغاعاث في بـضاًت الـؿبُٗىاث ٖلى ؤؾاؽ صٖم اللغاعاث الفغصًت ، لىً في نهاًت 

الثماهِىاث جىؾ٘ مفهىم هٓم صٖم اللغاعاث بٗض ؤن جبحن ؤن مٗٓم اللغاعاث ال جـخسظ بكيل فـغصي، بـل بـكيل 

غ ٖلى هظه الىٓم لخلبي خاحت الجماٖت و هظا ما ْهغ جدذ اؾم  هغم دعم اللسازات حماعي ، لـظلً حغي جـٍُى

 .الجماعية 

 ً و ٌٗـغف هـٓام صٖـم الـلـغاعاث ٖـلى ؤهه هـى هٓام مغجبِ بالحاؾب ، طو جفاٖل مخباصٌ ًلضم للمضًٍغ

لت جضاٌو ؾهلت ومبؿُت للمٗلىماث، وهماطج اجساط اللغاع مً ؤحل صٖم مهام ٖملُت اجساط اللغاعاث اإلابرمجت  ٍَغ

هٓام جفاٖلي مبني ٖلى الـداؾـب "  بإنها هغم دعم اللسازات الجماعيةهما حٗغف  "(الغوجُيُت والٛحر مبرمجت)

ت مً مخسظي اللغاعاث الظًً  آلالي، ٌـؿهم فـي حؿُحر وخل اإلاكىالث ٚحر اإلابرمجت التي حؿعى لحلها مجمٖى

م  ". ٌٗملىن مٗا هفٍغ

غ، التي  فحن هالخٔ ؤن هال الىٓامحن ٌٗخمض ٖلى الحىاؾِب آلالُت التي جـلـىم بةٖضاص الـخلاٍع مً زالٌ الخٍٗغ

. جضٖم ٖملُت اجساط اللغاع بتزوٍضها ببٌٗ البُاهاث التي جدىاؾب م٘ اخخُاحاث مخسظي اللغاعاث 

3:و مً أهم اللـدزات التي ثلدمها هغم دعم اللسازات 

.  ـ الخدلُل اإلاٗمم للمٗلىماث، باؾخسضام الىماطج و الغؾىماث و الخغاثِ 1

.  ـ الىنٌى اإلاباقغ بلى البُاهاث الىنفُت، والىمُت التي جخىفغ في كاٖضة بُاهاث الىٓام 2

غ البُاهاث اإلاؿخسضمت، التي جخالءم م٘ ْغوف اللغاع اإلاٗحن 3 .   ـ جبًر

.   ـ ٖغى البُاهاث في الكيل اإلاالثم، الظي ًفًله اإلاؿخسضم 4

.   ـ ؤلاحابت الفىعٍت ٖلى ؤلاحاباث الفغصًت 5

.  ـ جإهُض الٗالكاث و الاججاهاث اإلالاعهت، مما ٌؿاٖض في ٖملُت خل اإلاكاول 6

 ـ بمياهُت الخفاٖل م٘ ول ٖىانغ الىٓام اإلاسخلفت باؾخسضام لٛت ألاوامغ، التي حؿمذ بالىنٌى بلى 7

. الىٓام و ؾااله مباقغة 

4:ومً خالٌ هره اللدزات ثغهس أهداف هغم دعم اللسازات و ثحمثل في 

ً في ٖملُاث اجساط كغاعاتهم لألوكُت قبه البىاثُت ؤو قبه اإلاغجبت و ٚحر البىاثُت  .   ـ مؿاٖضة اإلاضًٍغ

.   ـ الضٖم ؤلاصاعي بضال مً بخالٌ الحىم 

.   ـ جدؿحن فٗالُت اجساط اللغاعاث بضال مً هفاءتها مً زالٌ حم٘ البُاهاث و هماطج الخدلُل اإلاٗلضة 

                                                 
 . 113م  . 1992َبٗت . مُاب٘ الىلُض اللاهغة  . (الخهمُم- الخدلُل- اإلافاهُم). هٓم اإلاٗلىماث .  مدمض الؿُٗض زكبت - 1

  -  ت . ؾلُم ببغاهُم الحؿيُت  . 250م  .1998 . (1)َبٗت. ٖمان ألاعصن . ماؾؿت الىعق . هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 147م  . 1993. َبٗت . صاع الكغوق . الخُىعاث الحضًثت لىٓم اإلاٗلىماث اإلابيُت ٖلى الىمبُىجغ. مدمض مدمض الهاصي  -  3

ت .  ؾٗض ٚالب ًاؾحن - 4  .34م  . 1997َبٗت . ٖمان ألاعصن . صاع الُاػوعي . هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
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:ألاهـغـمـة الـخـبـيـسة والرواء.  4

      جـىـضعج ألاهـٓمت الـسبحرة يمـً مجاٌ الظواء الانُىاعي، حؿخسضم إلاؿاهضة مخسظي اللغاع في الخٗامل 

خماص ٖلى زبراء  م٘ اللغاعاث ٚحر الغوجُيُت و التي ال ًمىً الـخـيبا بـسُىاتها، ًخم جهمُم الىٓام الخبحر ٖملُا بااٖل

. ول مجهم في مُضان جسههه 

اإلاىعص )بؿُُت فالخبرة جيخلل مً الخبراء  ( Expert systems )الفىغة ألاؾاؾُت وعاء الىٓم الخبحرة 

هـىهُدت مُٗىت ٖىض الحاحت، و ٌؿخُُ٘ الحاؾىب ؤن ًخىنل بلى ( اإلاىاعص ألازغي ) بلى الحاؾىب  (البكغي 

الصخو  (هما هى الحاٌ ٖىض ؾااٌ   اؾدكاعي  )اؾخسالناث مُٗىت، و بٗض طلً جىصح ألاهٓمت الخبحرة 

. اإلادخاج بلى اؾدكاعة الجساط اللغاع اإلاىاؾب 

:  دوز الىغم الخبيرة في عملية اثخاذ اللساز * 

جلٗب الىٓم الخبحرة صوعا هاما في مجاٌ اجساط اللغاعاث، خُث حٗخمض ٖلى ؤصواث الظواء الهىاعي في 

جدضًض اإلاكىالث، و الحهٌى ٖلى اإلاٗلىماث التي حؿخسضم في وي٘ الحلٌى لخلً اإلاكىالث و طلً بىاؾُت 

. كاٖضة اإلاٗغفت التي حٗض ؤخض ميىهاث الىٓام الخبحر 

                                                 
اى خامض الضباٙ . ٖالء ٖبض الغػاق الؿالمي -  1  . 52م  . 2001َبٗت . جلىُاث مٗلىماث ؤلاصاعة . و ٍع
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. أهىاع هغم اإلاعلىمات الىعيفية: اإلامللل الثاوي

:  هغام معلىمات الحمىيل. 1

ماٌ و اإلاٗامالث طاث الُاب٘ اإلاالي ، في بَاع  اثف التي جسخو باأٖل ل هي بخضي الْى ُفت الخمٍى بن ْو

جسهُو اإلاىاعص اإلاالُت لألوكُت و اإلاكغوٖاث اإلاسخلفت ، و الخيبا باالخخُاحاث اإلاالُت ، و جلُُم مهاصع ألامىاٌ ، 

ل يغوعة خخمُت . و الغكابت ٖلى اؾخسضاماث ألامىاٌ، باإليافت بلى بصاعة عؤؽ اإلااٌ  لظلً فىٓام مٗلىماث الخمٍى

. للمىٓمت التي حؿعى حاهضة بلى الاؾخٗماٌ ألامثل إلاىاعصها اإلاالُت 

:جعسيف هغام معلىمات الحمىيل . أ

هى ؤخض ؤهٓمت اإلاٗلىماث اإلاٗخمضة ٖلى الحاؾباث آلالُت، الظي ًىفغ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بالىىاحي اإلاالُت 

غاى اجساط اللغاعاث  ُت اإلاؿاهضة لبًٗها البٌٗ مخسظة . للمىٓمت و أٚل ت مً الىٓم الفٖغ بط ٌكمل مجمٖى

: و اإلاىضحت في الكيل الخالي . نفت الضًىامُىُت
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العىاضس اإلاىىهة لىغام معلىمات الحمىيل 

 انشقببت 

اننظى انفشعيت نهًخشجبث           اننظى انفشعيت نهًذخالث                                

 

                               الٌظن الفزعٍت          ًظبم الوعلىهبث                                                        

الوحبسبً             للتٌبؤ                                   
 هصبدر          

             داخلٍت 
  قـبعذة                               للوعلىهبث                       

 

هستخذهىى  الٌظبم الفزعً     البٍبًبث  الٌظبم الفزعً                          

لإلدارة الٌقذٌت    للوزاجعت الذاخلٍت
 هصبدر

 خبرجٍت

للوعلىهبث 

 الٌظبم الفزعً                                          استخببراث ًظبم                       

 للزقببت   التوىٌل

 

                                          

  انتغزيت انعكسيت                                                      

 

. الداز الجامعية  . (مدخل لحدليم اإلايزة الحىافظية)هغام اإلاعلىمات . معالي فهمي خيدز.د: اإلاطدز

 .369ضفدة  . 2002طبعة 

                                                 
 .368نفدت .2002َبٗت .الضاع الجامُٗت.(مضزل لخدلُم اإلاحزة الخىافؿُت)هٓام اإلاٗلىماث .مٗالي فهمي خُضع.ص-  1
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: هغم اإلاعلىمات الخظىيلية. 2

م في جدلُلها ألهضافها بهفت زانت ، و ؤهضاف اإلاىٓمت بهفت ٖامت ، ٖلى  ًخىكف هجاح بصاعة الدؿٍى

لُت التي  لُت ، ًمىجها مً اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت بكإن اإلاكىالث الدؿٍى وحىص هٓام فٗاٌ للمٗلىماث الدؿٍى

ض مً فغم هجاح اإلاىٓمت  . جىاحهها ، و ًٍؼ

: جعسيف هغام معلىمات الخظىيم . أ

م بإهه هُيل مؿخمغ و مخفاٖل مً ألافغاص ، اإلاٗضاث ، " وىجلغ"للض ٖغف  هٓام مٗلىماث الدؿٍى

ً و جدلُل و جلُُم و جىػَ٘ مٗلىماث صكُلت ، و طاث جىكُذ مىاؾب ٌؿخسضمها وؤلاحغاءاث لخجمُ٘ و جسٍؼ

لُت  لُت في جدؿحن الٗملُاث الخسُُِ ، الخىفُظ ، و الغكابت الدؿٍى  .مخسظو اللغاعاث الدؿٍى

لُت بإهه هٓام مٗلىماث مبني ٖلى الحاؾب ، و ٌٗمل بالخيامل  هما ًمىً حٍٗغف هٓام اإلاٗلىماث الدؿٍى

م مىخجاتها ؤو زضماتها  ُفُت ألازغي ، لضٖم بصاعة اإلاىٓمت في خل اإلاكىالث اإلاغجبُت بدؿٍى م٘ هٓم اإلاٗلىماث الْى

. ، و بما ًدلم ؤهضاف اإلاىٓمت 

لي  : و الكيل الخالي ًىضح ؤهم ميىهاث الىٓام اإلاٗلىماحي الدؿٍى
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 مىىهات هغم معلىمات الخظىيم

 

ًظبم الوٌتج  

             

ًظبم الوكبى  قبعذة  

 

إدارة التسىٌق  ًظبم التزوٌج بٍبًبث بحىث التسىٌق 

 

                                               التسىٌق                         ًظبم التسعٍز 

 

                هخببزاث التسىٌق                                            ًظبم الوزٌج الوتكبهل

 

. مسهص الحىمية ؤلادازية . مرهسات في هغم اإلاعلىمات ؤلادازية .علي عبد الهادي مظلم: اإلاطدز 

 . 341ضفدة. 1994طبعة 
 

 

 

                                                 
ت . ٖلي ٖبض الهاصي مؿلم -   1 ت. مظهغاث في هٓام اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع  .339نفدت . 1994َبٗت .مغهؼ الخىمُت ؤلاصاٍع
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:و ًمىً مً خالٌ هرًً الحعسيفين ثددًد بعؼ خطائظ هغام اإلاعلىمات الخظىيلية واآلجي 

لُت هيل *  لُت و ؤلاصاعة الدؿٍى لُت هى جُبُم إلافهىم الىٓم في مجاٌ اإلاكىالث الدؿٍى هٓام اإلاٗلىماث الدؿٍى

اصة فٗالُت اإلاىٓمت مً زالٌ مؿاٖضتها في جدلُم ؤهضافها *  . اؾخسضام هظا الىٓام ًاصي بلى ٍػ

ُفُت ًجب ؤن حٗمل م٘ بًٗها البٌٗ ، لخدلُم الخيامل فُما بُجها *  . بن ول مً هٓم اإلاٗلىماث الْى

الحاؾب آلالي و جىىىلىحُا اإلاٗلىماث الحضًثت ؤنبدذ حؼءا ؤؾاؾُا إلوكاء ؤي هٓام للمٗلىماث في * 

لي مجها  . اإلاىٓمت ، و زانت الدؿٍى

 ( 1). ما الغسع مً هغام معلىمات الخظىيم؟ . ب

: ًلضم هٓام مٗلىماث الدؿُحر الىثحر ـ و زانت للمضًغ ـ ، و هظه ملخهاث ألهم اإلاهام 

  غ ض مً اإلاٗلىماث و الخلاٍع . جلضًم اإلاٍؼ

  اؾترحإ ؤهثر مغوهت و ازخُاع البُاهاث. 

  الغنض اإلاؿخمغ للمكاول و الفغم و الاججاهاث الؿاثضة. 

  بُجها ٘  .اؾخسضام الٗضًض مً مهاصع الحهٌى ٖلى اإلاٗلىماث ، م٘ الخيامل الؿَغ

  ٗت و الؿهلت الخخُاحاث الؿىق مً اإلاىخجاث  .الترحمت الؿَغ

  ازخُاع  ؤلاؾتراجُجُاث و الخُِ البضًلت ، باؾخسضام هماطج مداواة جمىً مً الخٗغف ٖلى الىخاثج التي

م َغح ؤؾئلت ماطا؟ ـ بطا ؟   .ًمىً الحهٌى ٖلحها مً ول هٕى مً اإلاضزالث ، ًٖ ٍَغ

  غ اإلابُٗاث ، و عص فٗل الؿىق ألي جهغف ًإزظه مضًغ اللضعة ٖلى نى٘ و اجساط كغاعاث فىعٍت بىاءا ٖلى جلاٍع

م   .الدؿٍى

  مى٘ حجب اإلاٗلىماث ًٖ ؤي فغص في اإلاىٓمت. 

  بمياهُت ْهىع خلٌى ٚحر قاجٗت للمكيلت. 

  ُُِم،بما ًىفغ ؤؾاؽ ؤفًل لٗملُاث الخس  جىفغ ؤؾاؽ صكُم للغبِ بحن مضزالث ومسغحاث الدؿٍى

 

 

 

                                                 
ت .مدمض الهحرفي -  1   .315نفدت  . 2005َبٗت . ماؾؿت خىعؽ الضولُت . هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع
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.  هغام معلىمات ؤلاهحاج والحىشيع . 3

م     ل بلى الدؿٍى يهخم مضًغ الخهيُ٘ في اإلالام ألاٌو ، بخضفُم اإلاىاص مً اإلاىعصًً زالٌ ٖملُت الخدٍى

و في ماؾؿاث الخهيُ٘ ٌٗمل مٗٓم الٗاملحن . و ٌؿخسضم ول مً ألافغاص و آلاالث لدؿهُل هظا اإلاؿاع . والخىػَ٘ 

ُفت الخهيُ٘ و ؤلاهخاج  و الىٓام . وفي ٖملُت بىاء الىٓام و حكُٛله ًدخاج مضًغ الخهيُ٘ بلى مٗلىماث . بها في ْو

. الجؼجي مً هٓام اإلاٗلىماث، الظي ًلضم هظه اإلاٗلىماث هى هٓام مٗلىماث الخهيُ٘ 

 اإلالطىد بىغام معلىمات ؤلاهحاج و الحطييع . ؤ

ٌكحر هٓام مٗلىماث ؤلاهخاج و الخهيُ٘ بلى هٓام اإلاٗلىماث اإلابني زانت ٖلى الحاؾب آلالي ، الظي ًىفغ 

و حؿخسضم مسغحاث هٓام مٗلىماث . اإلاٗلىماث الخانت بالٗملُاث ؤلاهخاحُت بهضف صٖم مخسظي اللغاعاث 

ؤلاهخاج و الخهيُ٘ في بصاعة و حكُٛل هٓام ؤلاهخاج و الخهيُ٘ باإلاىٓمت ، فىٓام ؤلاهخاج         و الخهيُ٘ مثله مثل 

الىٓم ألازغي اإلاىحىصة في اإلاىٓمت، ليي ٌٗمل بىفاءة و فٗالُت البض مً جىافغ اإلاٗلىماث التي جمىً اللاثمحن ٖلى 

بصاعة ؤلاهخاج مً الخسُُِ للٗملُاث ؤلاهخاحُت والخهيُُٗت، و الخٗغف ٖلى هىاحي اللىة وهلاٍ الًٗف بجهاػ 

.  ؤلاهخاج، و طلً مً ؤحل صٖم و اؾخٛالٌ حىاهب اللىة واللًاء ٖلى هىاحي الًٗف

ُفُت ألازغي، باإلاىٓمت،  هما ؤن هٓام مٗلىماث الخهيُ٘ و ؤلاهخاج ٌٗمل مترابُا م٘ هٓم اإلاٗلىماث الْى

ىضح الكيل الخالي اإلايىهاث ألاؾاؾُت لهظا الىٓام  بٛغى خل اإلاكىالث اإلاغجبُت بخهيُ٘ مىخجاث الكغهت ، ٍو

. بلخ ... مً الىٓم الجؼثُت للمضزالث، و الىٓم الجؼثُت للمسغحاث و 
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 الحطييعو  ؤلاهحاجمىىهات هغام معلىمات

     هعبلجت البٍبًبث                                                          ًظبم اإلًتبج          

 

  ًظبم الوخــزوى  قـــبعذة        هصبدر داخلٍت

 

              الهٌذست الصٌبعٍت                    بٍــبًبث                                               إدارة التصٌٍع

 

 هصبدر              

  بٍئٍت                                               التصٌٍع                           ًظبم الجىدة

 

  ًظبم التكبلٍف               هخببزاث التصٌٍع

 

 

.  مسهص الحىمية ؤلادازية . مرهسات في هغم اإلاعلىمات ؤلادازية . علي عبد العادي مظلم : اإلاطدز

 . 369ضفدة  . 1994طبعة 

 

                                                 
ت . ٖلي ٖبض الٗاصي مؿلم -  1 ت . مظهغاث في هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع  .365نفدت  . 1994َبٗت . مغهؼ الخىمُت ؤلاصاٍع
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.هغم معلىمات اإلاىازد البشسية . 4

ت لىجاح ؤًت مىٓمت في جدلُم ؤهضافها، مهما واهذ صعحت اٖخماص جلً  ٌٗض الٗىهغ البكغي حجغ الؼاٍو

و هى ما ٌٗغف باإلاىعص البكغي ، بط ؤن حٗلُض ٖالكاث ألافغاص . اإلاىٓمت ٖلى آلالُت في ؤصاء ؤوكُتها اإلاسخلفت 

فىُف لهظا ؤن .  في هفـ الىكذ(Interactive) و صًىامُىُت و اعجباَُت (Globale)حؿخضعي مٗالجتها بىُفُت قاملت 

ًخدلم صون الاؾخٗاهت بىٓام مٗلىماث اإلاىعص البكغي ؤو ما ٌؿمى بىٓام اإلاٗلىماث الاحخماعي ؟  وىن ؤن اإلاٗلىمت 

الاحخماُٖت هي اإلاٛظي الغثِس ي الجساط اللغاع وتهُئت الغكابت الاحخماُٖت يمً الكغوٍ التي ؾِخم صعاؾتها في هظا 

.  اإلاُلب 

  :(الاححماعية)جعسيف هغام معلىمات اإلاىازد البشسية . أ

اثف  ُت للمىٓمت و الظي ٌٗض يغوعي لْى ًمىً حٍٗغف هٓام اإلاٗلىماث الاحخماُٖت هإخض ألاهٓمت الفٖغ

ت" : و بٗباعة ؤزغي ًمىً اللٌى ؤهه في هفـ الىكذ. مً ؤحل ألاصاء الجُض إلاهامها ، و ببُان ؤبٗاصه "  اإلاىاعص البكٍغ

. وؾُلت لالجهاٌ الضازلي في اإلاىٓمت ، ؤي ؤخض ؤصواث الخيؿُم ، اإلاداصزت ، و الخإزحر ٖلى اإلاىار الاحخماعي  -

 .مؿاٖضة لالجهاٌ م٘ اإلادُِ ، مثال باليكغ الؿىىي للمحزاهُت الاحخماُٖت  -

بط حٗض اإلاٗلىمت الاحخماُٖت اإلااصة ألاولُت لللغاع الفغصي : مؿاٖضة لٗملُاث الدؿُحر و بالخالي إلاغاكبت اللغاع -

 .(الخ... اإلاؿاعاث اإلاهىُت , بٖاصة الخسهو, الفهل, واالؾخسضام)ؤو الجماعي  (... , الخُٗحن, اإلاغاكبت, والتركُت)
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مىىهات هغم معلىمات اإلاىازد البشسية 
 

 اننظى انفشعيت نهًخشجبث                             اننظى انفشعيت نهًذخالث                 

                                                                                     

  لتخطٍط                  الٌظبم الفزعً                                                                

   البشزٌت   الوىارد الوعلىهبث                                         ًظبم                      

                                                          الوحبسبٍت                 

    داخلٍت                                                                          و التعٍٍي             

 قـبعـذة  الٌظن الفزعٍت للبٍبًبث 

 الٌظبم الفزعً  لبحىث الوىارد 

                               البشزٌت                 بٍــبًبث                         لإلدار قىة العول

هستخذهىى          هصبدر                                                                

       خبرجٍت                                          الوىارد                   الٌظبم الفزعً لألجىر   

       و الوزتببث  للبٍبًبث 

                           البشزٌت                                                                   

الٌظبم الفزعً للوزاٌب  

 الٌظن الفزعٍت 

الٌظبم الفزعً إلعذاد   الستخببراث   

      التقبرٌزالبشزٌت                                                    
   

طبعة .الداز الجامعية.(مدخل لحدليم اإلايزة الحىافظية)هغم اإلاعلىمات . معالي فهمي خيدز.د: اإلاطدز 

 . 384ضفدة.2002

                                                 
ت . نالح الضًً مدمض ٖبض الباقي   -1  .377نفدت  . 2000َبٗت . الضاع الجامُٗت . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ة : اإلامللل الثالث  ( 1) .(ؤلادازية)الاطحعماٌ ألامثل للمىزد اإلاعلىماجي مً خالٌ العملية الخظييًر

ت ألاؾاؾُت ؟: للض خاٌو ٖلماء ؤلاصاعة مىظ فترة ؤلاحابت ٖلى حؿاٌئ  اثف ؤلاصاٍع فاإلافىغ . ما هي الْى

ُفي في الفىغ ؤلاصاعي )الفغوس ي هجري فاًل  اثف ، هي  . (ؤبى اإلاضزل الْى الخسُُِ، الخىُٓم ، : ؤقاع بلى زمؿت ْو

ت . بنضاع ألاوامغ ، الخيؿُم ، الغكابت  اثف بصاٍع : ؤما آلان فلض اجفم مٗٓم هخاب الفىغ ؤلاصاعي ٖلى ؤعبٗت ْو

ماٌ ، و ٖلى مسخلف . الخسُُِ ، الخىُٓم ، اللُاصة ، الغكابت  و هي كابلت الخُبُم ٖلى وافت ؤهىإ مىٓماث ألٖا

ت باإلاىٓمت  اث ؤلاصاٍع و ٖلُه فىٓام اإلاٗلىماث ٖمىًما       و اإلاٗلىمت زهىًنا ، لً جإزظ نفت الفاٖلُت . اإلاؿخٍى

ُت ، الىكخُت ، الصحت و الضكت ،الكمٌى ،  . بلخ ... ؤو الاؾخسضام ألامثل مً زالٌ الخهاثو اإلاالثمت ، اإلاىيٖى

. هغام اإلاعلىمات و الحخمليط . 1

ُفت ألاولُت إلصاعة اإلاىٓمت ، و ًلهض بالخسُُِ  الٗملُاث اإلاخخابٗت  و : ٌكاع بلى الخسُُِ باٖخباعه الْى

. اإلاىٓمت مً اجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بىي٘ ألاهضاف اإلاُلىبت، و جدضًض ؤؾالُب جدلُلها

: أوشملة هغام اإلاعلىمات الحخمليملي . أ

: حؿاٖض هٓم اإلاٗلىماث و زانت اإلابيُت ٖلى الحاؾباث آلالُت، في اللُام باألوكُت الخسُُُُت الخالُت 

  جدلُل اإلاىكف الحالي للمىٓمت. 

  الخيبا بالٓغوف اإلاؿخلبلُت، التي ًمىً ؤن جىاحهها اإلاىٓمت. 

  وي٘ ؤهضاف اإلاىٓمت. 

  جدضًض ؤلاؾتراجُجُاث الىاحب بجباٖها لخدلُم جلً ألاهضاف. 

  غ ألاوكُت اإلاسخلفت اإلاغجبُت بخلً ؤلاؾتراجُجُاث  .جلٍغ

  جدضًض اإلاىاعص اإلاُلىبت ألوكُت اإلاىٓمت إلهجاػ ألاهضاف. 

  جدضًض مؿاعاث الٗمل اإلاؿخلبلي لجمُ٘ ؤفغاص اإلاىٓمت. 

:ثداعيات الحخمليط لىغام اإلاعلىمات . ب

ُفت الخسُُِ ًاصي بلى جضهُت صعحت الخإهض في ٖملُت  ًخطح مما جلضم ، ؤن صٖم هٓام اإلاٗلىماث لْى

ت الخضاُٖاث اإلادخملت ليل مىكف ، و  اثف ؤلاصاٍع اجساط اللغاعاث ، فالٗملُت الخسُُُُت جىضح بلى خض هبحر للْى

. جضفٗهم للىٓغ بلى ألامام لهُاٚت الخُِ اإلاؿخلبلُت 

                                                 
 . 150نفدت  . 2005َبٗت .ميكإة اإلاٗاعف . هٓم اإلاٗلىماث و الحاؾباث آلالُت . َاعق َه -   1

 



 

- 35-  

 

 

اإلدارة الىسطى 

سٍبسبث قصٍزة )

 (األجل

اإلداسة 

العلٍب 
 

العلٍب 

 

لت ألاحل ،  بط هىان الٗضًض مً الخُِ اإلاسخلفت التي ًخٗامل مٗها مضًغو اإلاىٓماث ، مثل زُِ ٍَى

كهحرة ألاحل ، و الخُِ اإلاؿخضًمت و الخُِ طاث الاؾخسضام الىاخض ، و ؤلاؾتراجُجُاث و الخُِ اإلاُضاهُت و 

 .الخُِ الدكُٛلُت 

 13 - 1: شيل زكم 

هملاق الحخمليط و اإلاظحىيات الحىغيمية و الدعم اإلاعلىماجي 

 .  2005طبعة .ميشأة اإلاعازف . هغم اإلاعلىمات و الحاطبات آلالية . طازق طه : اإلاطدز

 . 150ضفدة 

العالكة بين الحخمليط و اإلاظحىيات ؤلادازية . ج

اث الخىُٓمُت إلصاعة اإلاىٓمت و الضٖم اإلاٗلىماحي  مً اإلاالخٔ ؤن هىان اعجباَا بحن الخسُُِ و اإلاؿخٍى

اإلالضم ، فيلما نٗضها بلى ؤٖلى الهغم الخىُٓمي للمىٓمت همؿخىي ؤلاصاعة الٗلُا اػصاص هُاق الخسُُِ احؿاٖا ، 

الذ الفترة الؼمىُت التي جسُحها الخُت ، و بالخالي جؼاًض الاخخُاج هدى الضٖم ؤلاؾتراجُجي  و في اإلالابل ولما . َو

ًًُم هُاق الخسُُِ ، وجلخهغ الفترة  (مغوعا بمؿخىي ؤلاصاعة الىؾُى )اججهىا بلى ؤؾفل الهغم الخىُٓمي 

الؼمىُت التي حُٛحها الخُت لخهل بلى ؤصهاها في اإلاؿخىي ألاٌو إلصاعة اإلاىٓمت الظي ًًُل٘ باللغاعاث الدكُٛلُت 

. والخىفُظًت وجؼاًض الضٖم الدكُٛلي ، و طلً يهخم باللغاعاث الدكُٛلُت و الخىفُظًت 
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. هغم اإلاعلىمات و الحىغيم . 2

ت ، و اإلااصًت ، و اإلاالُت ، إلهجاػ مهام جدلُم  ًخمثل الخىُٓم في ٖملُت جغجِب ، و جيؿُم اإلاىاعص البكٍغ

. ؤهضاف اإلاىٓمت 

أوشملة هغام اإلاعلىمات الحىغيمي . أ

: و حؿاٖض هٓم اإلاٗلىماث اللُاصًحن في اإلاىٓماث مً اللُام باألوكُت الخىُٓمُت الخالُت 

  جدضًض ألاهضاف الىاحب ؤصائها باإلاىٓمت. 

  مً الظي ؾىف ًاصي ول مهمت. 

  جسهُو اإلاىاعص لألكؿام. 

  مً له ؾلُت اجساط اللغاعاث. 

  مؿاولُت ول فغص صازل اإلاىٓمت. 

  هُفُت جلؿُم الٗمل ٖلى ألافغاص. 

  حؿلؿل ألاوامغ صازل اإلاىٓمت. 

  ت اإلاخبٗت باإلاىٓمت ت ؤو الالمغهٍؼ  .صعحت اإلاغهٍؼ

  هُاق ؤلاقغاف الىاحب جُبُله. 

  الخجمُ٘ ؤلاصاعي للمهام صازل ؤكؿام اإلاىٓمت. 

. هغم اإلاعلىمات و الليادة . 3

ًلهض باللُاصة ، ٖملُت اؾخسضام اإلادفؼاث اإلاسخلفت إلزاعة صافُٗت ألافغاص باإلاىٓمت ، لخدلُم ألاصاء 

. الجُض، و جىحُه ؾلىههم هدى بهجاػ ألاهضاف الخىُٓمُت بهىعة مغيُت 

: أوشملة هغام اإلاعلىمات الليادي . أ

ً ًمثلىن  (مضًغ اإلاىٓمت)بن حىهغ الٗملُت اللُاصًت ًىمً في الخإزحر الظي ًماعؾه اللاثض  ، ٖلى آزٍغ

في اإلاىٓمت)الخابٗحن ؤو اإلاغئوؾحن  و ؤن هظا الخإزحر ٌؿتهضف جيكُِ صاف٘ الٗمل لضيهم ،          و جدفحزهم  . (مْى

ً باإلاىٓماث مً . هدى ألاصاء الجُض ، و جىححههم بلى بهجاػ ؤهضاف الخىُٓم  و بالخالي ٌؿاهض هٓام مٗلىماث اإلاضًٍغ

: اللُام باألوكُت اللُاصًت الخالُت 

  الاجهاٌ الُىمي باألفغاص الٗاملحن باإلاىٓمت. 

  ٖالج الخٗاعياث التي جيكإ بحن الٗاملحن. 

  ت لخىفُظ ؤفياعهم  .بُٖاء اإلاغئوؾحن بٌٗ الحٍغ

  زلم عوح الجماٖت بحن الٗاملحن باإلاىٓمت. 
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  اؾخسضام الحىافؼ إلزاعة صافُٗت الٗاملحن للٗمل. 

  ًمداولت الخإزحر ٖلى ألافغاص لخلضًم ؤكص ى حهض ممى .

.هغم اإلاعلىمات و السكابة . 4

ُفت الغكابت في مخابٗت ؤصاء و ؤوكُت اإلاىٓمت للخإهض مً بهجاػ الىخاثج اإلاؿتهضفت ، و اجساط  جخمثل ْو

ىب و اللُام  ؤلاحغاءاث الىكاثُت لخجىب ْهىع ؤي اهدغافاث ، طاث صاللت بحن ألاصاء الفٗلي اإلالاؽ و ألاصاء اإلاٚغ

بالخهغفاث الخصحُدُت خاٌ ْهىع جلً الاهدغافاث ، لجٗل ألاصاء ًمط ي في اإلاؿاع اإلاسُِ له و ٌٗني طلً ؤن 

ُفت الغكابت جُغح هظا الدؿاٌئ  " . هل ٖىاثض اإلاىٓمت في جىاؾم م٘ ؤهضافها : "ْو

:  ألاوشملة السكابية لىغام اإلاعلىمات . أ

  جدضًض ألاصاء اإلاُٗاعي للمىٓمت. 

  مغاكبت ؤصاء الٗاملحن و ألاوكُت التي ًلىمىن بها. 

  ملاعهت ألاصاء الفٗلي باألصاء اإلاُٗاعي. 

  (بًجابُت ؤم ؾلبُت)بخاَت الٗاملحن ٖلما بىدُجت جلً اإلالاعهت.  

   اجساط جهغف لٗالج الاهدغافاث التي ؤؾفغث ٖجها اإلالاعهت

ُفي  م، ؤلاهخاج  (الدؿُحري )حٗخبر هٓم مٗلىماث الضٖم الْى ُفُت والدؿٍى عابُا لىٓم اإلاٗلىماث الْى

ت  و هظه ألازحرة جمض اللُاصًحن و اإلاضعاء  . (هما جُغكىا له في الفهل الثاوي  )بلخ ... والخهيُ٘ ، و اإلاىاعص البكٍغ

 . باإلاٗلىماث التي جلؼمهم في الحايغ و اإلاؿخلبل 

 

ت فُما ًلي  : و جخمثل ؤهضاف هٓم اإلاٗلىماث الدؿُحًر

  ُفُت ل ،  )الغبِ بحن اإلاجاالث الْى م ، جمٍى  .لخدلُم الخيامل بُجها  (بلخ ... حؿٍى

  ونف اإلااض ي و الحايغ و الخيبا باإلاؿخلبل. 

  عنض ألاخضار التي جٓهغ في البِئت الخاعحُت للمىٓمت ، التي ًمىً لها ؤن جازغ في ٖمل مؿخلبل اإلاىٓمت. 

  حن ٖلى بهجاػ ؤٖمالهم مً زالٌ خل اإلاكاول التي جخٗغى ؤما الهضف الغثِس ي فُخمثل في مؿاٖضة ؤلاصاٍع

لها اإلاىٓمت ، و هظا اإلاؿاٖضة في اجساط كغاعاتهم ، و مؿاٖضة ٖىانغ البِئت الضازلُت و الخاعحُت ٖلى 

 . جلبُت خاحاتهم 
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. خلم الهياول الحىغيمية للمىازد اإلاعلىماثية ثدد إدازة اإلاعسفة : اإلامللل السابع 

اث  خسظ في حمُ٘ اإلاؿخٍى
ُ
جىدس ي اإلاٗلىماث ؤهمُت بالٛت في الٗمل ؤلاصاعي ، ألن حىصة اللغاعاث التي ج

ت جخىكف ٖلى مضي جىافغ اإلاٗلىماث التي ًدخاحها مخسظ اللغاع ًٖ ألاهمُت  (Lambertonالمبرجىن )وكض ٖبر . ؤلاصاٍع

هجض ؤن ول مىٓمت : " واللُمت اإلاخمحزة التي جىدؿحها اإلاٗلىماث باليؿبت لٗملُت اجساط اللغاعاث ، ٖىضما كاٌ 

ت ، ولخدلُم ؤٖلى مٗضالث الىفاءة والابخياع ، فان اجساط مثل هظه  ضة ومهحًر مت ٖلى اجساط كغاعاث فٍغ مٚغ

ا  ًُ ا ؤؾاؾ  ، ( 1)"  اللغاعاث ًضف٘ لالهخمام باإلاٗلىماث بدُث ًهبذ جىفحرها وازتزانها وؤلافاصة مجها وكاَا اؾدثماعًٍ

. ًخم في بِئت جلىُت 

: الراهسة الحىغيمية للمؤطظة هىطيلة فعالة لحىغيم اإلاىازد اإلاعلىماثية . 1

: الحىثيم ألامثل و ثىليد اإلاعسفة . أ

ً اإلاٗلىماث  م جسٍؼ  ٌٗض الخىزُم الىىاة ألاولى والٗهب اإلادغن  لخىُٓم اإلاىاعص اإلاٗلىماجُت  ، ًٖ ٍَغ

ٗض طلً ٖملُت ؤؾاؾُت للماؾؿت ليىنها  م الدكاعن بها لخلم وجىلُض اإلاٗغفت ، َو والخبراث واؾدثماعها ًٖ ٍَغ

ً . جبظٌ حهىًصا وؤمىالا هبحرة في اهدؿاب اإلاٗغفت واإلاهاعاث والخبراث  و ٖلُه فةن لم جلم بٗملُت الخىزُم ؤو الخسٍؼ

لخلً الخبراث واإلاٗاعف وفم هٓام مٗلىماحي مىخض ، ؾىاء وان ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت الىاخضة ؤم ٖلى مؿخىي 

ماؾؿاث اإلاجخم٘ ، وجِؿحر الىنٌى بلى اإلاىاعص اإلاٗلىماجُت واؾترحإ ؤو بجاخت ؤلافاصة مجها ، فإنها ؾخفلضها ؾىاء 

بإن ٖملُت  (Stein & Zwass-ؾخحن و ػواؽ)باليؿُان ؤو بخٗظع الىنٌى بلحها ، وفي هظا الهضص ًاهض ول مً 

ً والاؾترحإ جمثل الظاهغة الخىُٓمُت للماؾؿت .  الخسٍؼ

: الهييل الحىغيمي وخلم اإلاعسفة . ب

لى هُيلها الخىُٓمي ،  وحٗخمض ٖملُت زلم اإلاٗغفت ٖلى الثلافت الؿلىهُت الؿاثضة في اإلااؾؿت ٖو

ت اللاثمت ٖلى ألامغ وؤلاقغاف جدض مً فغم حكىُل الفغق والخفاٖل بحن ألافغاص والىخضاث   فالٗللُت ؤلاصاٍع

ت في هلل اإلاٗغفت وزلم مٗغفت حضًضة ، هما ًلىم الهُيل الخىُٓمي الهغمي ٖلى  خباعاث الًغوٍع وهظه مً الٖا

ت التي جلط ي بىلل اإلاٗغفت  ؤؾـ بحروكغاَُت جدؿم بٗضم اإلاغوهت في هلل اإلاٗغفت والدكاعن بها ، فاألوامغ ؤلاصاٍع

الغؾمُت ٖبر كىىاث مدضوصة ؾىف لً حؿمذ بخضفلها، ومً ؤحل جُبُم اإلاٗغفت وحٗلها ؤهثر مالثمت لالؾخسضام 

في جىفُظ ؤوكُت اإلااؾؿت ، البض مً ؤلاقاعة بلى ٖضص مً مدضصاث الخُبُم التي جازغ ؾلبا ٖلى بصاعة اإلاٗغفت 

 ( 2) .  (الثلافت الخىُٓمُت والهُيل الخىُٓمي واللُاصاث الخىُٓمُت وجلىُاث اإلاٗلىماث):وهظه هي

                                                 
ؼة -  1 مىُلت الغؾُل : واك٘ اؾخسضام اإلاٗلىماث في اجساط اللغاعاث وخل اإلاكاول مً كبل مضعاء اإلااؾؿاث الهىاُٖت الخلُجُت ." ٖبض اإلاجُض نالح بٖى

اإلاٗاعف والىفاءاث والجىصة ، : ـ في ؤٖماٌ اإلااجمغ الثالث ٖكغ لالجداص الٗغبي للمىخباث واإلاٗلىماث و بصاعة اإلاٗلىماث في البِئت الغكمُت " الٗماهُت همىطحا

  . 83 ، نفدت 2003الاجداص الٗغبي للمىخباث واإلاٗلىماث ،َبٗت – اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والثلافت والٗلىم

ـ في ؤٖماٌ اإلااجمغ الثالث ٖكغ لالجداص الٗغبي للمىخباث ".عئٍت مؿخلبلُت لضوع ازخهاص ي اإلاٗلىماث في بصاعة اإلاٗغفت ." وُٗمت خؿً حبر عػوقي -  2

الاجداص الٗغبي للمىخباث – اإلاٗاعف والىفاءاث والجىصة ، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والثلافت والٗلىم : واإلاٗلىماث بصاعة اإلاٗلىماث في البِئت الغكمُت 

   .281 ، نفدت 2003واإلاٗلىماث ، َبٗت 
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: ألاطاليل اإلاثلى الطحلملاب اللدزة اإلاعسفية . ج

ت وحٗلها مخمكُت م٘ ٖهغ الافترايُت ، اؾخلُاب الخبراء      ومً يمً ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في الهُيلت ؤلاصاٍع

مً ؤحل الحهٌى ٖلى ؤفياعهم اإلاٗغفُت وؤعائهم ، لُخم جىلُض ؤفياع حضًضة مجها وؤلافاصة مً ملترخاتهم هدلٌى 

 ، وفي هظا الؿبُل جبرػ ؤوكُت ؤؾاؾُت مثل الخفؿحر والفهم ةلإلقيالُاث التي جىاحهها الىٓم اإلااؾؿاحي

وم٘ طلً فان ما ًخم الحهٌى ٖلُه مً مٗغفت حضًضة هىا ، ال . والخدلُل لخلٗب صوًعا هبحًرا في جىلُض جلً ألافياع

لُه مً ؤحل . ًمىً ألفغاص اإلااؾؿت ٖمىًما الاقتران بها ما لم ًخم بكغاعها وزبىتها عؾمُا ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت  ٖو

غها وبكغاعاها ليي جخدٌى بلى مٗغفت نالحت للخُبُم في ٖملُاث ومىخجاث  ا البض مً جبًر ًُ جثبُذ اإلاٗلىماث عؾم

وجىمً كضعة اإلااؾؿت الخىُٓمُت في هفاءتها ٖلى بصاعة اإلاٗغفت الضازلُت والخاعحُت وعفٗها وجياملها . اإلااؾؿت 

ألصاء مهام بهخاحُت بدض طاتها بفاٖلُت وهفاءة ، وحٗني اللضعة هىا صوع ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في الخبني اإلاىاؾب 

للمهاصع والىفاءاث والخبراث صازل وزاعج اإلااؾؿت، والٗمل ٖلى جياملها وبٖاصة نُاٚتها إلاُابلتها م٘ مخُلباث 

  :ٖهغ الافترايُت، وطلً وفلا إلاغاخل جدبٗها اإلااؾؿت 
1 

:  اإلاساخــــل*** 

والتي  جخًمً بصعان ؤهمُت اإلاٗغفت والخدفحز بلحها باٖخباعها مىعًصا هاًما  (Stage)  Initiationمغخلت اإلاباصعة - 1

ت اإلاحزة الخىافؿُت  .الؾخمغاٍع

والتي جخمثل في جؼاخم اإلاٗلىماث وجغاهمها ، مما ًخُلب ٚغبلت اإلاٗلىماث  (Stage  Propagation)مغخلت اليكغ - 2

 .الىاججت ًٖ جدفحز ؤلابضإ وفلا إلاٗاًحر وؾُاؾاث

 بط جلٗب الخلىُت صوًعا هاًما في مغاكبت جضفم اإلاٗغفت وؾبل  (Internal Integration) مغخلت الخيامل الضازلي - 3

ُت لخىػَٗها  .الىنٌى بلحها وبىاء كىاٖض اإلاٗغفت وعؾم زٍغ

التي ًيىن مدىعها ألاؾاس ي الخٗاون والخىخُض والثلت مً  (External Integration) مغخلت الخيامل الخاعجي- 4

ؤحل الدكاعن بحن مسخلف اإلااؾؿاث ، ولٗل جىمً نٗىبت هظه اإلاغخلت في ازخالف زلافاث وؤهضاف الىٓم 

.   اإلااؾؿُت ؾىاء صازل البلض الىاخض ؤو ٖلى اإلاؿخىي الضولي

 

 

 

 

 

                                                 
 285 - 283نفدت . هفـ اإلاغح٘ الؿابم . وُٗمت خؿً حبر عػوقي -   1



 

- 40-  

:  الهييلية الحىغيمية هأطاض لإلدازة اإلاعلىماثية . 2

في ٖهغ الافترايُت جخيىن مً ٖضة  (اإلاٗلىماجُت)وبىاًءا ٖلى طلً فان الهُيلُت الخىُٓمُت لىٓم اإلااؾؿُت 

اثف ابخضاء مً ْو

:ؤلادازة ؤلاطتراثيجية للمعسفة . 

والتي جخًمً ول ؤوكُت اإلاىٓمت لهُاٚت وجُبُم بؾتراجُجُت مٗغفُت تهضف بلى جىُٓم واؾدثماع اإلاىاعص 

ت، والخىُٓمُت وؤلابضاُٖت والخلىُت مً مهاصعها في صازل اإلااؾؿت ، بيافت بلى جىُٓم اإلاٗغفت وجغجُبها  الفىٍغ

وجهيُفها وجيؿُم ٖملُاث جضفلها ٖبر كىىاث مدضصة، هظلً بىاء ؤهٓمت اإلاٗغفت ؤي بمٗنى ؤلاقغاف ٖلى 

جسُُِ وجهمُم وحكُٛل ألاهٓمت الحاؾىبُت التي حؿدىض بلى كىاٖض اإلاٗغفت ، وصٖم الجهىص ألازغي الؾخىماٌ 

 والتي جخيىن ٖاصة مً ؤهٓمت اإلاٗلىماث الخىفُظًت وؤهٓمت صٖم اللغاعاث ةالبيُت الخدخُت لهظه الىٓم اإلااؾؿاحي

ت و ألاهٓمت الخبحرة   بلخ ... وؤهٓمت اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

: ثدليم الجىدة و إهحاج الليمة اإلاػافة اإلاعلىماثية . ب

ت حٗلُمها  ت والٗمل ٖلى اؾخمغاٍع ت الفىٍغ غ الٗلل الجمعي ، بمٗنى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ      ؤًًا جىمُت وجٍُى

بها، وبصاعة اإلاٗلىماث والىؾاثِ اإلاخٗضصة الغكمُت التي حؿتهضف ؤهبر مؿاهمت ممىىت للمٗلىماث في جدلُم  وجضٍع

اإلاحزة الخىافؿُت ؤلاؾتراجُجُت اإلااهضة ، ؾىاء مً زالٌ جللُل وؿبت ولفت اإلاٗلىماث مً هُيل الخيالُف اليلُت ؤو 

ً اللُمت للىٓم اإلااؾؿاجُت  . مً زالٌ اعجباٍ اإلاٗلىماث بيل ؤوكُت جيٍى

م مخيامل لخدلُم كُمت ؤهبر، وبلٙى ؤٖلى مؿخىي مً   ؤًًا بصاعة الخٗايض التى حٗني اللضعة ٖلى الٗمل هفٍغ

اإلاكاعهت باإلاىاعص واللضعاث الظاجُت ، وبمٗنى ؤصق اللضعة ٖلى الٗمل والخفاٖل الاًجابي اإلاكخمل ٖلى اإلاٗغفت 

ماٌ ، وفي نهاًت الهُيلُت بهخاج اإلاٗغفت لضٖم  بالخلىُت واإلاكاعهت باإلاىاعص اإلاىٓىعة وجيؿُم اؾتراجُجُاث ألٖا

 . ومماعؾت ألاوكُت وجدلُم الجىصة وبهخاج كُمت مًافت  ومؿاهضة اجساط اللغاعاث

: عمليات إدازة اإلاعسفة . ج

ىعص لىا  ت  (Macintoshماهىخىف )    ٍو ؾب٘ ٖملُاث ؤؾاؾُت جمغ بها بصاعة اإلاٗغفت ، ويمً ول ٖملُت مجمٖى

غ اإلاٗغفت ؤوال باهدؿابها مً زالٌ اهدكافها وؤلامؿان  ؤوكُت وفٗالُاث ًيبغي جىافغها، خُث ًدضصها في جٍُى

جها مً ؤحل ؤن ًخم جُبُلها  ٗها بجٗلها كاهىهُت . بها، ؤي الحهٌى ٖلحها وجيٍى زاهُا مً زالٌ اؾخسضامها وحكَغ

ت اإلافٌٗى مً احل اؾخٛاللها، ونىال بلى جلُُمها وجثمُجها زالثا بمٗنى الخٍٗغف بلُمتها  لخىفُظها، وحٗلها ؾاٍع

ُتها وزبىتها عؾمُا  ت " وجلُُمها وبكغاع قٖغ عابٗا مً زالٌ زؼنها . وجهيُفها، مً احل خفٓها"اإلالىُت الفىٍغ

غها وجىمُتها وجدؿُجها ونُاهتها، والٗمل . والٗمل ٖلى خماًتها واإلادافٓت ٖلحها واؾدبلائها زامؿا جدضًثها بخٍُى

تها وبوٗاقها مً ؤحل يمان هللها ؾاصؾا بمٗنى الخىانل بها ووكغها وبثها وبجاختها للمكاعهت بها، . ٖلى جلٍى

لها   مً زالٌ ججمُٗها ونُاٚتها وجىخُضها وقغخها. وجدٍى
ً
.ؤزحرا
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:اإلاعسفة مداخل إدازة.  3 

اثفها وؤصواع مضعائها  ج  (مضًغ)    وبكيل ٖام هىالً مضزالن لضعاؾت وجدلُل بصاعة اإلاٗغفت ولخُٗحن ْو و زالث همٍؼ

. بُجهما 

اإلادخل ألاٌو . أ

ؿمى اإلاضزل ألاٌو اإلاضعؾت اإلاٗلىماجُت، التي حٗىص بجظوعها بلى ؤهٓمت اإلاٗلىماث الحاؾىبُت طاث الخلىُت   َو

، (Expert Systems)الٗالُت بٗخاصها وبغمجُاتها وبىحه زام جُبُلاث خلل الظواء الهىاعي مثل الىٓم الخبحرة 

وحٗخبر ألاهٓمت التي حؿدىض بلى . (Fuzzy Logic)وجلىُاث اإلاىُم الٛامٌ  ( Neural Networks)الكبياث الٗهبُت 

ت واإلاىُم الٛامٌ، هي التي جملً  كىاٖض اإلاٗغفت والكبياث الظهُت التي حٗمل ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗالجت اإلاخىاٍػ

 .ألاحىبت الجهاثُت ًٖ ؤؾئلت ؤلاصاعة وصٖم ومؿاهضة اجساط اللغاعاث 

: اإلادخل الثاوي . ب

ت  ُت هدى اؾدثماع اإلاىاعص البكٍغ  اإلاضعؾت الؿلىهُت وهى اججاه جىثُف الجهىص واللضعاث الظاجُت واإلاىيٖى

ت والخلىُت والخىُٓمُت التي حؿخُُ٘ ؤلاصاعة حكىُلها  اإلاىحىصة ؤو اإلاخاخت، بمٗنى ؤصق اؾدثماع جلً اإلاىاعص الفىٍغ

م ٖمل افتراض ي ًخم ججمُٗه مً صازل ؤو زاعج اإلااؾؿت بهفت وكخُت ؤو صاثمت، مً  م ٖمل مىحىص ؤو فٍغ هفٍغ

ت ؤو جىفُظ مكغوٖاث ؤو الخسُُِ لخُٛحراث بؾتراجُجُت خاؾمت، وان فغق الٗمل  ؤحل خل مكىالث خٍُى

ُت حيـ ؤو ٖغق ؤو زلافت  الافترايُت جدكيل وحٗمل ٖلى جدلُم بهجاػاث مدضصة وهخاثج مهمت، وال يهم بالُب٘ هٖى

ت والٗللُت ؤلابضاُٖت  ألافغاص اإلاؿخٗان بهم في حكىُل فغق الٗمل، وبهما اإلاضزل ًغهؼ اهخمامه ٖلى الجىاهب الفىٍغ

ىانغها  الؿلىهُت والثلافُت بالضعحت ألاولى، الهدؿاب وزلم واؾدثماع مىاعص اإلاٗغفت بيل ؤبٗاصها الكاملت ٖو

ت م٘ الترهحز ٖلى ٖملُت جغاهم وزلم  الٗمُلت، وطلً مً احل زلم محزة بؾتراجُجُت مغجبُت باإلاىاعص البكٍغ

.واؾخسضام اإلاٗغفت باٖخباعها اليكاٍ ألاٌو إلصاعة اإلاٗغفت 

: مصيج اإلادخلين هػسوزة لالطحعماٌ ألامثل للمعسفة و اإلاىزد اإلاعلىماجي هيل . ج

م مً اٖخباع الخلىُت هي حؼء هام مً بصاعة اإلاٗغفت ومٓهغ باعػ في خغهت واوؿُاب جىلُض اإلاٗغفت  لى الٚغ    ٖو

في ٖالم الُىم والٛض، بال ؤهه البض مً الترهحز ٖلى وافت ؤبٗاص بصاعة اإلاٗغفت إلاا في البٗض ؤلاوؿاوي الؿلىوي مً ؤهمُت 

في جىلُض جلً اإلاٗغفت وزلم اللُمت هٓغا للخفاٖل الحانل م٘ الخلىُت، وهالهما ٌٗخبران بمثابت اإلاىجم الثري الظي 

حؿخسضمه اإلااؾؿت لخدلُم ؤهضافها، لظا حٗض مً ؤهم ؤؾاؾُاث بصاعة اإلاٗغفت حؿهُل بحغاء الٗملُاث اإلاخلضمت 

ُف ألاهٓمت الخبحرة و اؾخدضار مىخضًاث افترايُت للخبراء للدكاعن في ألافياع وبلٙى الخىافـ والخمحز  هخْى

.  بالىنٌى ألفًل اإلاماعؾاث مً زالٌ ؾُاؾت حصجُ٘ ؤلابضإ في الىٓم اإلااؾؿُت 
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  وهىالً الٗضًض مً الجهىص ؤزىاء الدؿُٗيُاث ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي لخبني هظه الخىحهاث مً كبل الٗضًض 

مً اإلااؾؿاث في اللُاٖحن الٗام والخام، التي حؿعى إلًجاص هُيلُت جىُٓمُت وجىافغ ؤهٓمت مٗلىماث 

ُفها في جغقُض . بلىتروهُت وحٗض مً بحن ؤهم الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى زلم هُاول جىُٓمُت للمىاعص اإلاٗلىماجُت لخْى

ُٗت م٘ وحىص ؤَغ لحماًت البُاهاث    التي ( 1)ؤلالىتروهُت   (ؤمً مٗلىماث)اجساط اللغاعاث، هي وي٘ بِئت حكَغ

ؼ البيُت الافترايُت إلاسخلف اإلااؾؿاث  .  حٗمل ٖلى حٍٗؼ

.  ماهية إدازة اإلاعسفة و آلياتها . 4

 ٖلى 
ً
بهؿاب  َغق  و ،وآلُاتها حٍٗغف بماهُت بصاعة اإلاٗغفتاٌبلى الضعاؾت تهضف هظه ما ؾبم ، وجإؾِؿا

 بلى ؤلاصاعة اإلاخمحزة مً إلاىٓمتالىلل الىىعي با الخلىُاث الٗملُت في هُفُت الخُبُم الٗملي إلصاعة اإلاٗغفت مً ؤحل

  :زالٌ

 (الؼباثً) ؤو الٗمالء ،كُمت مٗغفُت ٖالُت للمؿتهلىحن.  

 جفُٗل ٖملُت اجساط اللغاعاث بىفاءة ؤٖلى وكضعة ؤهبر.  

  حضًضة زالكت"اؾخسضام ٖملُت اللغاعاث لخلم مٗغفت".  

 الؿابلت اليامىت  جىُٓم بُاهاث عثِؿُت ووزاثم ومؿدىضاث وؾُاؾاث وبحغاءاث وجيكُِ الخبرة والخجاعب

  .صازل ألافغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت

  ًُاإلاٗغفت باؾخسضام (ؤؾلىب)حٗمُم جىخ:  

 جىىىلىحُا اإلاٗلىماث . 

 (الضٖم) ؤلاصاعة اإلاؿاهضة. 

 الاجهاالث اإلافخىخت . 

 اؾتراجُجُاث الثلت والخضٍعب . 

 غ الصخص ي والخىُٓمي   .الخٍُى

 ُفُت باؾخسضام بصاعة اإلاٗغفت ت والْى   .كضعاث الحماؾت والضٖم لضي اليىاصع ؤلاصاٍع
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ً
 واؾخٗماال

ً
  .اإلااؾؿت  وؤهثر ٖمىمُت وفاثضة في،زلم بصاعة مٗغفت جىُٓمُت عؾمُت ؤهثر جىاحضا

 ٌالترهحز ٖلى اؾتراجُجُاث اإلاٗغفت مً زال:  

 الاؾدثماع في الخضٍعب.  

 الاحخماٖاث ومدايغ الاحخماٖاث وهُفُت جىُٓمها وبٖضاصها.  

 اإلاٗلىماث الصخهُت اإلابيُت ٖلى اؾخسضاماث ؤحهؼة الحاؾىب.  

 ض ؤلالىترووي   .البًر

  م الحاؾىب)اإلاغاؾالث ؤلالىتروهُت   . )ماجمغاث واحخماٖاث ًٖ ٍَغ

 ت في اإلااؾؿت  . الخضماث ؤلالىتروهُت الفغصًت ليل مً اليىاصع البكٍغ

 جُبُلاث اإلاباصعاث الصخهُت في مىيٕى بصاعة اإلاٗغفت.  

 م جلىُاث   :جىيُذ واؾخلهاء اإلاٗغفت اإلاؿخلبلُت اليامىت ًٖ ٍَغ

 جىزُم اإلاكغوٖاث  

  غ ملترخاث اإلاكغوٖاث   . )اإلاؿتهلً/ الهىاٖت)جٍُى

 ٘حن. +  الازترإ، وخلىق الُب  . زبرة ؤلاصاٍع
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الثاني  الفصل مقدمة

 

جعحبر إدازة العملُات اللىجصخُة من املظاهس الحدًثة لإلدازة  في مىاجهة ثحُات العصس الاقحصادًة 

وبمفهىم آخس فان ممازشة ألاعمال اللىجصخُة بشكل . والحكىىلىجُة، فهي جعبر عن أحد هماذج إلادازة املحكاملة

عة للعمالء الزبائن /محطىز ومحكامل ومحجاوض ًمكن أن ٌصاعد املىظمة على الحىشع من خالل الاشحجابة الصَس

 . في الصىق ، وثىفير الصلع والخدمات التي ثحفق مع اححُاجاتهم وزغباتهم

، وهي التي ثىفس  الحىظُم كىحدة واحدة هرا املعلىمات هي املصؤولة عن ثالحم و ثماشكوعلُه فان هظم

ة لإلدازة اللىجصخُة من مسحلة الحخطُط إلى غاًة الحىفُر في إطاز هظام لىجصتي فعال يهدف إلى . الحلىل الجرٍز

. البقاء والىمى والاشحمساز مبني على أشاس الاشحخدام ألامثل للىظم املعلىماثُة داخل هره الىظم اللىجصخُة

الحىزٍد من هاحُتي /وعلى أشاس هرا قمىا في هرا الفضل بدزاشة الىظم اللىجصخُة وشالشل إلامداد

أي ما مدي مصاهمة مدخل هظم . املفاهُم وألاشاشُات، ومدي ازثباطات وشاطاتهما بىظم املعلىمات الحدًثة

املعلىمات الحدًثة في إدازة املعامالت والاثصاالت والعالقات للىظم اللىجصخُة وشالشل إلامداد، وإلامداد 

قي  .العكس ي كىمىذج في هظام املعلىمات الخصٍى
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. الىظم اللوحظخية وطالطل إلامداد ومدى ازثباط وشاطاتها بىظم املعلومات الحدًثة : الثاوي الفصل

. ةمفاَيم وأطاطيات هظم إلامداد اللوحظتي:   وو املبحث    

 .ة هظم إلامداد اللوحظتي :اململلل  وو 

اإلاطؿلح ًطِ جٙامل وشاؾين ؤو ؤٖثر بهذٍ الخخؿُـ والخىُُز والعُؿشة للخذَٔ الُهاٛ للمىاد 

ألاولُت، ونملُت الخضن الذاخلُت والعلو النهاثُت اإلاٙان الشثِس ي بلى مٙان الاظتهالٕ، بر بن َزٍ اليشاؾاث ًمً٘ 

ابت ومىاولت اإلاىاد، وؤوامش الهملُاث والاخخُاس الطاثب للمخاصن واإلاطاوو والخًلُِ وهكام  ؤن حشمل نلى الْش

ً الجُذ    (1).إلنادة العلو والىٓل واإلاشوس والخخٍض

ونلُه َةن هكام اللىحعدُٚ ْذم الخلٛى ل٘ثير مً ؤهكمت ؤلاهخاج في جىُُزَا ولِغ في َلعُتها 

ما َى مهشوٍ في نلم ؤلاداسة، ؤن  ذ اإلاىاظب، ٖو مً٘ ؤن ًتزاوج هكام اللىحعدُٚ مو هكام الدعلُم في الْى ٍو

ذ اإلاىاظب، هي بخذي ألاظالُب الخذًثت والجذًذة اإلاعخخذمت في مجاٛ بداسة  ظُاظت وؤظلىب الدعلُم في الْى

 : الهملُاث وؤن الُلعُت ألاظاظُت في َزا ألاظلىب هي

ٗاَت، للخخلظ منها نهاثُا ؤو مً الٓعم ألانكم منها. 1  .بلًاء ْىاثم الجشد 

انخماد ؤظلىب ؤلاهخاج والزي ًخػمً اإلاىخىج اإلاىاظب واإلاالثم في ال٘مُت اإلاؿلىبت واإلاىاظبت في . 2

ذ اإلاىاظب  .الْى

ٗاَت. 3  .سبـ ألاوشؿت الخطيُهُت لهملُت ؤلاهخاج 

ً مً مىاد ؤولُت، ْؿام يُاس، مىاد حشًُل، مىاد اإلاطىهت، والشبه اإلاطىهت، . 4 خُؼ ٗلُت الخخٍض

ير معاخاث مخضهُت ذ، جَى ير الْى  .جَى

 .الخد٘م الهالي في الجىدة. 5

ذ بعبب جإخش وضٛى ؤلامذاداث. 6  .ججىب غُام الْى

 .خُؼ حجم الىُاًاث، مادة الدشًُل، اظتهالٕ الؿاْت. 7

ت. 8  .الخٓلُل مً ج٘ذٌغ اإلاىخجاث النهاثُت في مخاصن الشٖش

ذ اإلاىاظب. 9 و للضبىن في الْى  (2). الدعلُم العَش

                                                 
1    - Bower, Sox, J, Donald: Logistical, management. Mac Millan Publishing Company 2nd Edition New York, 1991. 

2 - Blattberg, C, Robert, Glazep, Rashi little, D, Tohn: The Marketing Infoematin Revolution - Hardvard Busniss-School, Press, Boston, 1994. 

P212.  
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ذ اإلاىاظب، ال جخذم َٓـ بداسة الهملُاث بل حشمل نلى  ومىه هالخل ؤن ظُاظت الدعلُم في الْى

ٔ الخذًث ش مهم هي َلعُت الدعٍى ذ اإلاىاظب والجىدة اإلاىاظب، . حَى ير ما ًدخاحه اإلاعتهل في الْى ونلى جَى

 .والعهش اإلاىاظب

ت ؾلب اإلاعتهلٚ ومطادس الؿلب الهشىاجي، ومً  ولهزا هكام اإلاذخالث واإلاخشحاث والزي ًمثل مهَش

زٍ بذوسَا حهخمذ نلى ْعم الهىذظت  خالٛ حذولت ؤلاهخاج الشثِعُت والتي حهخمذ نلى ْاثمت اإلاىاد والخطيُو، َو

ت والشثِعُت ألاولُت ٖما َى مىضح في الشٙل الخالي ش الثاهٍى  :والخطامُم التي جضود ال٘مبُىجش بالخٓاٍس

 1 - 2: الشكل زقم

 املدخالت واملخسحات لىظام ثخمليط اححياحات املواد
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 .أداء هظم إلامداد اللوحظخية: اململلل الثاوي

ت ُْاط َزا الىكام، وما هي الهىامل التي جازش نلى ؤداثه وجادي به نلى ؤن ًٙىن ُٖاا  البذ مً مهَش

ذ هُعه انال في الْى  .َو

ولئلحابت نلى جلٚ ألاظئلت اجُٓذ ؤيلب ألادبُاث نلى ؤن الهىامل التي جازش نلى ؤداء الىكام 

 )1(: اللىحعتي جمثل في الهىامل آلاجُت

حشمل نلى ؾاْت الىكام التي حًؿي بشٙل مىاظب اإلاخؿلباث مً اإلاىاد واإلاىخىج، ومً : إلامكاهية. 1

ً مثال الاظخُهام اإلاخ٘شس ْلُل للمخضون النهاجي واإلاخؿـ ًادي بلى  َىا َان ؤلامٙاهُت جخهامل مو معخىي الخٍض

ً  .اظدثماس ؤنلى في مهذٛ الخٍض

ً حُذ ًادي بالىدُجت بلى جدعين في ألاداء باججاٍ  ير خٍض مما ظبٔ ًخطح لىا ؤن بمٙاهُت الىكام في جَى

 بلى اإلاعتهلٚ، ومً زم نذم خطٛى جوالتي جادي بذوسَا يلى جىضُل اإلاىخى (اللىحعدُت) ةالىىاحي الامخذادي

خاالث الاخخىاْاث في اإلاخضون ؤو خاالث العجض َُه ؤو الخ٘ذٌغ الُاثؼ والزي ال ًدىاظب وبمٙاهُت الىكام في 

ىا جلهب ألاوشؿت العاهذة للىكام مىاولت اإلاىاد، الطُاهت  اث وألام٘ىت اإلاالثمت، َو ٗاجه في ألاْو العُؿشة نلُه وجدش

هالُخه  )2(. اإلاخضهُت، وهكم اإلاهلىماث ودوسَا في جدعين ؤلامٙاهُت للىكام ومً زم جؿىس ُٖاءجه َو

ها لىكام في اظخالمه اإلاىاد : القدزة. 2 ىا حشير بلى لؿاْت الاظدُهابُت، والُترة الضمىُت التي ٌعخًْش َو

ت َزٍ الهملُت  زا ما هٓطذ به ظشنت الدعلُم والخجهيز واظخمشاٍس اإلاخضهُت وجىضُل اإلاىخىج النهاجي للمعتهلٚ َو

ير اإلاىاد داخل اإلاىكمت  ىا جخطح ْذسة الىكام في جامين حاهب العشنت في جَى وشمىلُتها نلى مخخلِ اإلاشاخل، َو

ىا جلهب ألاوشؿت الخاضت بالىٓل وؤوامش الهملُاث  ا بهذ بهخاحها وبًطالها بلى اإلاعتهلٚ، َو يَر الطىانُت وجَى

يخج ننها الىكم الخذًثت في رلٚ ٖىكام جخؿُـ الاخخُاحاث مً اإلاىاد  ً وجإمُىه دوسا في رلٚ ٍو وضُاهت الخٍض

هالُخه ش ُٖاءجه َو خه وهي ؤهكمت سثِعت معانذة في جدعين ْذسة الىكام وجؿٍى  .وؤلاهخاج في ْو

ٗان حُذا ةوهي نلى ضلت باالًجابي: الىوعية. 3  نلى العااٛ الخالي، َل هكام اللىحعدُٚ في مهمخه 

هت،  بطىسة ٗلُت مو ألاخز بىكش الانخباس اإلاشاٗل التي خطلذ وجصخُذ الاهدشاَاث، وبنادة ٛ اإلاشاٗل الًير مخْى

ونلُه َةن الىىنُت جخهلٔ بةًجاد اإلاهالجت لخل َزٍ اإلاشاٗل والتي جدذر وجدطل في الخجهيز والدعلُم ولهل َزٍ 

هالُخه ت مذي ُٖاءة الىكام َو  .الهىامل اإلاخٓذمت الزٖش جازش بشٙل واضح في مهَش

َاإلاٙاهُت الهالُت والعشنت والشمىلُت للٓذسة والىىنُت الهالُت البذ مً ؤن ًٙىن لٙل واخذ منها 

ً ت مو بهػها البهؼ والتي جازش بخذاَا نلى آلاخٍش  )3(. جٙالُِ مشتٖر

والخُٓٓت ؤن نملُت اإلاىاصهت في َزٍ الخٙالُِ ْذ ًٙىن الشًل الشايل لالداسة الهلُا للمىكمت، مً 

 )4(. ؤحل جدُٓٔ ؤَذاٍ الىكام

                                                 
1 - Scnberger,Opcit, P10 

2   - Scnberger, Ibid,P13 

3 - Bower, Opcit, P31 

4 - Scnberger, Opcit,P20 
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 .املكوهات  طاطية لىظام إلامداد اللوحظتي: الثالثاململلل 

هشي مً الػشوسي جىاٛو اإلاٙىهاث الشثِعت لىكام اللىحعدُٚ التي اجُٔ نليها ؤيلب الباخثين نلى ؤنها 

 : حشمل خمعت مٙىهاث مجخمهت مو بهػها البهؼ وهي

عي ألاَػل في :املوقع. 1  بن الخدلُل الاْخطادي الخٓلُذي ْذ اَخم بشٙل مىؿٓي بمعإلت البىاء اإلاْى

ؤداء هكام اللىحعدُٚ، َهىذما ًذسط الاْخطادًىن الهالْاث بين الهشع والؿلب داخل َُٙلُت مخىىنت في 

ٗاث اإلاخىاَعت مو بهػها  العّى َةن خلٔ الخىاصن بما ؤن ًٙىن ضهب لخدُٓٔ ؤو بشٙل مخٓطذ بين الشش

 )1( .البهؼ

ت ؤظاظا في الخطٛى نلى الىخاثج الاًجابُت في هكام  ا بداسة الشٖش حهذ شب٘ت اإلاىاْو التي جخخاَس

اللىحعدُٚ اإلاخبو، َالهذد، والدجم، والترجِباث لجًشاَُت لهمل جلٚ اإلاىاْو واظخخذامها حشٙل نالْت مباششة 

 .لٓذسة اإلاىكمت في خذمت معتهل٘يها، َػال نً َهالُاتها في هىاحي جٙالُِ ؤلامذاد

هالت  ت بين اإلاىاؾٔ الجًشاَُت للعّى ومطادس الخجهيز، وهي في الخُُٓٓت مازشة َو بر ؤن الهالْت ٍْى

ت ؾاإلاا بُٓذ جلٚ اإلاىاْو مىدششة بشٙل مهٓذ  .لؤلداء الاْخطادي وإلاىاحهت الطهىباث التي جكهش للشٖش

ت وملخت، بر حشٙل نىطشا  ٓي غشوٍس حهذ مىاْشت َزا اإلابذؤ وجؿبُٓه في هكام اللىحعدُٚ الدعٍى

و ؤو شب٘ت اإلاىاْو في هكام  زا ًٓىد بلى الاظخيخاج الزي ًبين ؤن  معإلت اإلاْى خعاظا في هكام اللىحعدُٚ َو

اللىحعدُٚ جٙاد جٙىن ألاظاط الزي ًبين الىكام الاظتراجُجي ووشاؾاجه اإلاخخلُت في الهمل َال ًمً٘ ؤن هخطىس 

ت جاظغ َُاٖال وجاظغ بىاءَا الاظتراجُجي في نملها ولِغ لذيها جطىس ؤو اًجابي  نملُت ؤو واضخت نً ةؤن شٖش

 .َزٍ ألاظئلت آلاجُت

 أًً طحصىع طلعها؟ وإلى أًً طحرَل َرٍ الظلع بعد إلهحاج؟

 وكيف طحكون مسوهتها في الحسكة؟

ووأًً طحخصن؟  .  وحمُو َزٍ ألاظئلت جخظ اإلاْى

و، ؤما الىٓل َُهذ خلٓت : الىقل. 2 رٖشها ظابٓا ؤن ألاظاط واإلاهم لىكام اللىحعدُٚ، َى اإلاْى

ت مهما  ٗاهذ وال جضاٛ نامال مهما في هكام اللىحعدُٚ، والشٖش الىضل لخلٚ الشب٘ت ورلٚ البىاء، وبداسة الىٓل 

 .ٗان حجمها لذيها يالبا مذًش للىٓل معاوٛ نً بداسة الىٓل َيها

زٍ  وبشٙل نام َةن إلداسة اإلاىكمت بذاثل سثِعت في الخطمُم ألاظاط لٓذستها في حاهب الىٓل، َو

 :البذاثل هي

ا. ؤ ا ؤو جإخيَر  .بمٙاهُت حُذة وخاضت في اإلاهذاث اإلامً٘ ششاَئ

                                                 
1 - Ballou,Ronald, Reformulating Alogistic Strategy Acuncer for the past present and futur Itegrated, International, Journal, of Physical 

Distribution Material Management, volI, 11, Num8, 1999, P8. 
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ت اإلاىخىحاث . ب نٓىد خاضت ومدذدة ًمً٘ ؤن جشجب مو اإلاخخطين بالىٓل لخجهيز نٓذ الخذمت لخٖش

 .واإلاىاد ألاولُت

ت هٓل مخىلت ؤو لذيها العلؿت الٓاهىهُت والخيرة . ج ت حعخؿُو ؤن جدبنى ؤي خذماث لشٖش بن الشٖش

ًمً٘ ؤن جٓذم نشوغها في الىٓل وبخٙالُِ مدذودة ونلُه ًمً٘ ؤن هطِ َزٍ البذاثل بإنها خاضت بهٓذ، 

ا للبذاثل اإلاخاخت لذيها  ٗاهذ وحهذدث البذاثل َةن ؤلاداسة الهلُا جإخز بهين الانخباس في اخخباَس الىٓل الهام، ومهما 

 : بُهالُت هكام اللىحعدُٚ في مجاٛ الىٓل وهي

 ت بين مٙاهخين َػال نً اإلاطاٍسِ اإلاخهلٓت باإلاشوس، : الكلفة الٙلُت في الىٓل جبذؤ مىز الذَو الُهلي للخٖش

ت نىذ مشوس بػانتها في ؤماًٖ ًمل٘ها آلاخشون ونلُه البذ ؤن ًطمم هكام  ؤي الخٙالُِ لتي جخدملها الشٖش

اللىحعدُٚ وبالشٙل الزي ًامً الخطٛى نلى الخذ ألادوى مً جٙالُِ الىٓل نلى غىء ٗلُت الىكام 

ؤلاحمالُت، والبذ مً ؤلاشاسة ؤن َزا ألامش ال ًجهل بشٙل مؿلٔ ؤٖثر الىظاثل الًير مٙلُت في الىٓل هي داثما 

 .مشيىبت

 خهلٔ بالعشنت والٙلُت : الظسعة هين، ٍو ت بين مْى ذ اإلاؿلىب الهجاص الخٖش هي خذمت الىٓل َهي الْى

 :نىطشان مخهلٓان مو بهػها البهؼ َما

 .ؤن مىدعبي الىٓل لذيهم الٓذسة في الخجهيز بعشنت ًطاخب رلٚ مهذالث جٙالُِ نالُت:  وو 

ذ الخاص باإلاشخلت، في خين ْذ جٙىن اإلاىاد ألاولُت : الثاوي العشنت في الخذمت والتي جادي بلى الخٓلُل في الْى

زا ًادي بلى جدمل جٙالُِ في الاهخكاس والخ٘ذٌغ  شير نامل  )1(والعلو ال جضاٛ م٘ذظت في مٙان اإلاشوس، َو  ،َو

شير نامل الثباث بلى  هين، َو ذ الُٓاس ي لؤلداء لهذد مً الخىٓالث بين مْى الثباث في خذمت الىٓل بلى الْى

 .ُُُٖت الانخماد نلى وظاثل ُْاظا بهامل الضمً

ًيبغي لجمُو العلو اإلاىخجت واإلاؿشوخت في العّى ؤن جٙىن مشصومت ومًلُت ختى : الحعبئة والحغليف. 3

ٔ نلى الشصم بامخذاد الدعهير واإلاىخج، واإلاٙان،  ؿلٔ ؤسيب سحاٛ الدعٍى جطل بلى اإلاعتهلٚ بإظهل ما ًمً٘، ٍو

 .والتروٍج بر ٌهذ مً الشصم نىطش مً بظتراجُجُت العلهت

ذ ًإخز  اثٔ حًلُِ العلهت، ْو خػمً الخًلُِ مجمىنت ؤوشؿت وخاضت بخطمُم وبهخاج الًالٍ ؤو ْس ٍو

اتها  اث الضحاحُت ؤو البالظدُُ٘ت، وزم سميها بهذ اهتهاء مدخٍى ت)الًالٍ ؤشٙاال  مثل الخاٍو وؤيلُت  (ؤيلُت زاهٍى

لًشع الصخً وبإحجام ونبىاث مخخلُت، ٖما ًخػمً الخًلُِ اإلالطٓاث نلى الًالٍ ٖجضء مً نملُت 

ذ جىضح َزٍ الخهلُماث ؤو اإلاؿبىم داخل الهبىة، ومً الىاخُت الخٓلُذًت، َةن ْشاساث الخًلُِ،  الخًلُِ ْو

ذ  جاظغ نلى نىامل الٙلُت  والعلهت، و الىقُُت ألاولُت للشصم جخمثل في خمل العلهت وخماًتها في خين في لْى

ادة في الخذمت الزاجُت،  ٔ مهمت، ولٍض الخاغش َىإ نىامل مخهذدة جشأَ نملُت الشصم والتي حهلتها بداسة الدعٍى

حهني ؤن الشصم خالُا ًجب ؤن جادي مهام بُهُت مخهذدة، ابخذاء مً حزب اَخمام اإلاشتري، ووضِ العلهت ختى 

                                                 
1  - Bower, Sox, Opcit, P8. 
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الىضٛى بلى مشخلت البُو، ومو اسجُام نذد اإلاعتهل٘ين لزلٚ ًشيب  اإلاعتهلٙىن في دَو ؤْل ما ًمً٘ لهىامل 

 )1( .الخًلُِ وهي  العهىلت، الىكش، الانخمادًت، الخماًض

ت وهي مً٘ جىاٛو مىغىم الخهبئت والخًلُِ مً زالزت حىاهب خٍُى  :ٍو

 .بن الخهبئت، هي بمثابت ؤداة جشوٍج نً اإلاىخجاث - 

ا في الخُاف نلى اإلاىخىج-   .ٌشٙل حاهبا خٍُى

ت لخدعين َهالُت هكام اللىحعدُٚ-   .ٌهذ ؤداة خٍُى

ذمان )َزا مً حاهب ومً حاهب آخش ًلخظ  ٔ  (Freidmanٍَش ؤَمُت اإلاىغىم خُث حعخمش بداسة الدعٍى

 )2(. بالىكش بلى معإلت الخهبئت بشٙل دُْٔ مً وحهت هكش اإلابُهاث

اث والخطيُو بشٙل مخ٘شس مهخٓذًً بإن الخهبئت هي  م بلى اإلاشتًر َش برن بن مهىذس ي الخهبئت ًٓذمىن جٓاٍس

جذبير لخماًت اإلاىخىج َٓـ في خين ؤن بداسة الخىصَو اإلاادي للخهبئت لها سئٍت ؤٖثر شمىلُت وبدسإ إلاا ًلُه َزا 

 .اإلاىغىم في ُٖاءة هكام اللىحعدُٚ

زا الهىطش : املىاولة والحخصيً. 4 ى حضء خُىي في الىكام َو ٌهذ َزا الهىطش مً مٙىهاث اللىحعدُٚ َو

في جٓاسب معخمش مو مٙىهاث الىكام الآلخش وبشٙل مباشش، بر حشمل نملُت جذَٔ العلو مً خالٛ اإلاىاْو 

ت والخهبئت والاخخىاثُت، وحشٙل اإلاىاولت نىطشا َهاال في  اإلاخخلُت وبمهنى ؤشمل َاإلاىاولت والخضن حشمل الخٖش

ت َزا الىكام َهي حهخمذ نلى اإلابذؤ الٓاثل  اث التي ًدىاٛو )مىغىم ٗلُت هكام اللىحعدُٚ ومشوهت خٖش ؤْل ألاْو

 (َيها اإلاىخىج في  الهملُت ٖٙل جادي بلى ُٖاءة ؤنلى في  لخذَٔ اإلاادي ال٘لي

ولهل ٖبر حجم العلو وؤهىانها ؤمش ًجهل مً اإلاىاولت نىطشا ًلهب دوسٍ في خماًت وجشجِب وجطيُِ جلٚ 

اث نلى ظبُل اإلاثاٛ ؤخزث جلهب دوسا في جإمين الىظُلت  العلو لًشع تهُئتها بلى نملُاث لىٓل بهذ رلٚ، َالخاٍو

ألاَػل في الخماًت والخهبئت ومىاولت اإلاىاد ب٘مُاث ٖبيرة، ومً زم خضنها لًشع هٓلها بهذ رلٚ، بر ؤن َزٍ 

ٌ َػال نً  الىظُلت حهذ بخذي وظاثل اإلاىاولت اإلاهمت في هكام اللىحعدُٚ مً خُث الاظخالم والدعلُم والخَُش

ً ومنها  :وقُُتها اإلاخضهُت ونلُه َةن الهىامل آلاجُت لها جإزير في حاهب الخٍض

 .جىضُاث اإلاعتهل٘ين. ؤ

 .جىضُاث اإلاىخىج. ب

 .ألاداء اإلاىاَغ. ج

 )3(.جٙامل اإلاىخىج. د

                                                 
1 - Philip Kotler, and Armstrog: Principal of marketing, Sixth, Edition, Pre,tic-Hall Engle Wood Cliff neww- Jersey, 1994, P120. 
2 - Freidman F. Walter: The Role of  Paeriaging in Physical - Distribution Transportation Company, 2nd Edition, 1988, P 

3 - Piter R, Att Wood: Planing A Distribution Systemme Grower, Press Limite England, 1990, P 80. 
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جلهب اإلاهلىماث دوسا ٖبيرا في هجاح الٓشاساث التي جخخزَا ؤي مىكمت في بًطاٛ وجذَٔ : هظم املعلومات. 5

زا ؤمش ًطهب  ت ٖىكام مخٙامل َو العلو بلى اإلاعتهلٚ لخدُٓٔ الىجاح لىكام اإلاهلىماث ًجب الىكش بلى الشٖش

ٓي الزي ًٓذم َشضت لخدُٓٔ َزٍ الىكشة مً خالٛ  جدُٓٓه في ٖثير مً ألاخُان بال باألخز باإلاُهىم الدعٍى

ت بٙل بداساتها وؤْعامها لخدُٓٔ ألاَذاٍ اللىحعدُت  .جَ٘شغ حهىد  الشٖش

ُٓت ًٙىن ْادس نلى اإلاعانذة في جؿبُٔ  ٓي ٌعخلضم وحىد هكام مهلىماث حعٍى بن ألاخز باإلاُهىم الدعٍى

همل نلى جدُٓٔ هكام اإلاهلىماث الشامل، ومً ؤَم الىمارج التي ْذمذ نً هكم اإلاهلىماث  َزا اإلاُهىم َو

ُٓت بذؤ بمداولت  ٔ التي ْذمها ٗىجلش   (Kelleyُٖلي )الدعٍى والزي نذ َزا الىكام َى امخذاد لبدىر الدعٍى

 ٔ ٔ والتي جخىلى ججمُو وحشًُل مهلىماث الدعٍى    )1(لىضِ الىخذة الجذًذة داخل بداسة الدعٍى

 في العابٔ، ورلٚ اونلى الشيم مً ؤلاَماٛ الزي خطل في َزا الجاهب مً هكام اللىحعدُٚ والظُم

زلٚ في ألادواث اإلاعخخذمت في جشحمت َزٍ البُاهاث التي لها الٓذسة  للىٓظ الخاضل في نملُت هٓل اإلاهلىماث ٖو

و لالجطاالث  نلى مىاولت ومهالجت الخذَٔ الشثِس ي للمهلىماث َػال نً رلٚ الٓطىس في الُهم الصخُذ ؤو العَش

 .الذُْٓت والتي لها جإزير واضح في ؤداء الىكام

ذ  ا في هكام اللىحعدُٚ ْو ا بىضُه نىطشا خٍُى َش لٓذ ؤزشث َزٍ ألامىس في ظير هكام اإلاهلىماث وجؿٍى

ير البُاهاث  نىلجذ بهذ رلٚ باالنخماد نلى الهذًذ مً بشامج هكم اإلاهلىماث التي جدعيذ ٖثيرا في نملُت جَى

ا واظخخذامها في مخخلِ الجىاهب التي حعانذ هكام اللىحعدُٚ  َش الهذًذة ومهالجتها بالشٙل الزي ًمً٘ جؿٍى

ً ونلى الشيم مً َُمىت َزٍ اإلاهلىماث وهكمها في هكام اللىحعدُٚ، َةن الخىىم والاخخالٍ  ومنها الىٓل والخخٍض

 .في هىنُت اإلاهلىماث ًمً٘ ؤن ًادي بلى مشاٗل نذًذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Philip Kotler, A, Design for the Firm's Marketing, Nerve Center Business Horizons, Vol, g, Fall, 1966, P10. 
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 .وهظم الامداد اللوحظخية إدازة املواد: السابعاململلل 

مً اإلاُاَُم الخذًثت التي بذؤث جكهش نلى هؿاّ مىظو في نهاًت العبهُىاث هي مدطلت ألاوشؿت 

 .والُهالُاث اإلاخخلُت التي ٌشهذَا العّى في الهالم

ذ اْترن مُهىم بداسة اإلاىاد َُما ًٓترن وقهىسَا نلى هؿاّ واظو في اإلاىكماث الخذمُت ولم ًٓخطش  ْو

ُُُت جىسٍذَا وخضنها ويير رلٚ مً ألاوشؿت  ذ بخهاملها مو اإلاىاد مادًا ٖو رلٚ نلى اإلاىكماث ؤلاهخاحُت التي نَش

 .ألاخشي 

 : مفهوم إدازة املواد. 1

دساظت مُهىم بداسة اإلاىاد مً اإلاُاَُم الجذًذة التي دخلذ خيز الخىُُز باظخخذاماث مخىىنت ؤن 

ت الجذًذة التي  حهؿي ؤَٙاس ملخطت وواْهُت نً واْو الص يء اإلاشاد دساظخه، وحهذ بداسة اإلاىاد مً اإلاُاَُم ؤلاداٍس

ٗاهذ خطُلتها مجمىنت مً  جبلىسث خالٛ الىطِ الثاوي مً الٓشن هدُجت مشاخل جؿىس الُ٘ش ؤلاداسي التي 

 .ألاَٙاس الجذًذة في دساظت اإلاىكمت

 : جعسيف إدازة املفهوم. 2

ٓت في بحشاءاتها اإلاهشوَت، بر ؤن ؤَم مُاَُمها  بداسة اإلاىاد مً الخهابير الخذًثت نلى نلم ؤلاداسة الهٍش

ا ونملُا وجؿىسث بخؿىاث خثِثت  ذ هكٍش ا مً اإلاطؿلخاث التي نَش ً والخىسٍذ وييَر اث والخخٍض هي اإلاشتًر

ت لخىضُِ مُهىم حذًذ ؤؾلٔ نلُه   .(بداسة اإلاىاد)وؤشٙاٛ غشوٍس

 ورلٚ نىذما اوهٓذ اإلااجمش 1977وحهٍشِ بداسة اإلاىاد لم ًكهش بشٙل مهشوٍ ومهتٍر به بلى ياًت 

اث وبداسة اإلاىاد في مذًىت  ٗان  (َُىِعُا)الذولي الهالمي ألاٛو للمشتًر في بًؿالُا، وآخش حهٍشِ إلداسة اإلاىاد مُهىم 

خىلى معاولُت الخذَٔ وؤلاششاٍ اإلاشجب واإلاىخكم للمىاد مً خالٛ جدذًذ الخاحت بليها  .حامها الهُٙل الخىكُمي ٍو

زٍ اإلاُاَُم نادة ما  وغمً َزا ًذخل الخخؿُـ للمىاد وحذولتها والششاء والخضن لها زم جىصَهها، َو

ٔ ؤلاهخاج والعُؿشة اإلاخضهُت والششاء والخىصَو اإلاادي  .جمثل نً ؾٍش

ذ ؤًػا ت اإلاىاد في مشاخلها ألاولُت، ٖمىاد خام ختى : ونَش ؤلاداسة اإلاخٙاملت لخخؿُـ وششاء وخٖش

لها بلى ظلو مهذة لالظتهالٕ  .مشاخل جطيُهها وجدٍى

ش اخخُاحاث اإلاىكمت الىاخذة مً اإلاىاد وؤلاششاٍ نلى جذَٓها مً :   وحهني ؤًػا الادساة التي حهنى بخَى

اث واإلاخاصن  ا اإلاخخلُت في اإلاىكمت، َػال نً ؤنها جىاولً وقاثِ نذد مً ؤلاداساث ٖةداسة اإلاشتًر مطادَس

ً  .والعُؿشة نلى الخٍض
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 : أَداف إدازة املواد. 3

 ٔ زٍ ألاَذاٍ هي ألاخشي جدباًً مً مىكمت بلى ؤخشي نلى َو ال جخلى ؤي بداسة مً ؤَذاٍ لها، َو

ؾبُهت وشاؾها، ورلٚ في الىٓؿت ألاظاظُت لهمل بداسة اإلاىاد والتي جمً٘ في الخطٛى نلى اإلاىاد اإلاخخلُت بشٙل 

ير اخخُاحاث ما ٌعمى باإلاىاد للمىكمت، وبإظلىب اخخُاسي َػال  ؤظاس ي ودوسي وجمثل الهذٍ ألاظاس ي لها في جَى

واإلاالخل ؤن ؤَذاٍ بداسة . نً اَخمامها بالخذَٔ باإلاىاد بلى مشاٖض الخذمت التي جدخاحها اإلاىكمت داخل اإلاىكمت

ً، ولً٘ الجذًذ في َزٍ ألاَذاٍ ؤنها مخٙاملت مو  اث نً ؤوشؿت بداسة الخخٍض اإلاىاد ال جخشج نً بداسة اإلاشتًر

بهػها البهؼ وغمً مُهىم بداسة اإلاىاد بشٙل نام وما ًدىاظب ومو ؾبُهت الخذمت مً ؾٍش اإلاىكمت الىاخذة 

َزا مً حاهب ومً حاهب آخش َةن دوس بظهام بداسة اإلاىاد ًكهش مً خالٛ الععي بلى جدُٓٔ ؤَذاٍ اإلاىكمت مً 

 :خالٛ آلاحي

 : املحافظة على اطحمسازية العمل مً خالو. أ

ذ اإلاالثم مً مطذس الششاء وششوؽ / 1 ششاء اإلاىاد بال٘مُت اإلاؿلىبت وباإلاىاضُاث اإلادذدة وفي الْى

 .وؤظهاس مىاظبت

 .جدُٓٔ جذَٔ حُذ للمىاد اإلاؿلىبت بلى مشاٖض الخذمت/ 2

ابت مد٘مت نلى اإلاخضون. ب  .ْس

شة مدلُا ْذس ؤلامٙان. ج  .الاْخطاد في اظخخذام اإلاىاد اإلاعخىسدة واظخخذام البذاثل اإلاخَى

 .جدُٓٔ نالْاث حُذة مو مطادس الششاء. د

جيعُٔ وجٙامل حهىد الهاملين في بداسة اإلاىاد مو الهاملين في ؤلاداساث ألاخشي، وؤخيرا ًمً٘ الٓٛى . ٌ

ض نلى  ؤن بداسة اإلاىاد والىكام الخىصَعي اإلاادي ً٘مل ؤخذَما آلاخش َُي بؾاس هكام اللىحعدُٚ ألانماٛ والزي ًٖش

 .جذَٔ اإلاىاد مً اإلاىكمت ؤو اإلايشإة بلى اإلاىكمت ؤو اإلايشإة نبر حشُ٘الث مخخلُت ومً زم جىصَهها بلى اإلاعخُُذًً

َةداسة اإلاىاد تهخم بالخجهيز اإلاادي للمىاد التي جدخاحها اإلاىكمت بر جدٓٔ اإلاىُهت الشٙلُت لها في خين 

تهخم بداسة الخىصَو اإلاادي بخذَٔ اإلاىخجاث النهاثُت مً اإلاىكمت بلى اإلاعخُُذًً َخدٓٔ اإلاىُهخين الضماهُت واإلاٙاهُت 

ت)ونىذما ًدطل اإلاعخُُذون نلى اإلاىخجاث جدٓٔ مىُهت الخملٚ   )1( (الخُاٍص

 

 

 

 

                                                 
ت، : مدمذ ظهُذ نبذ الُخاح-  1 ٔ، اإلا٘خب الهشبي الخذًث، الاظ٘ىذٍس  .122، ص1977الدعٍى
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:                                                               شكل زقم 2 - 2 

                          ثكامل إدازجي املواد والحوشيع املادي في إطاز هظام اللوحظخيك

 

 

 

 

 

 
 

 .مً بنذاد الباخث: املصدز
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. الىظام اللوحظتي املحكامل ومحمللبات هجاح طالطل إلامداد: الثاوي املبحث

 .الىظام اللوحظتي املحكامل: اململلل  وو 

ومً الؿبُعي ؤن حهمل . جدخىي ٗل وقُُت في اإلاىكمت نلى ؤوشؿت مخخلُت حعاَم في خلٔ ُْمت مػاَت

الىقاثِ نلى جدُٓٔ ؤَذاَها التي ًمً٘ ؤن جادي بلى جدعين ؤدائها الجضجي، بال ؤن رلٚ ًطهب مً جدُٓٔ 

الخٙامل وبالخالي َةن الخدذي ال٘بير ؤمام ؤلاداسة الهلُا َى غمان جدُٓٔ ألاَذاٍ الٙلُت، التي جخؿلب ؤن حهمل 

الىقاثِ داخل اإلاىكمت مو بهػها البهؼ، ونلى الشيم مً الخإزير ال٘بير لٙل وقُُت نلى هجاح اإلاىكمت، بال ؤن 

ذ ٗلما صاد جٙاملها  )1(. ؤَمُتها جٍض

ٗاهذ  ٓطذ بالخٙامل جىخُذ ومشاْبت الهذًذ مً الىقاثِ والهملُاث التي جٓىم بها اإلاىكمت ختى وبن  ٍو

ت اإلاىاد ؤو العلو، ورلٚ اهؿالْا مً اظخالم اإلاىاد ألاولُت بلى ياًت حعلُمها في  مخهلٓت بمشاخل مخخلُت مً خٖش

 (2). شٙل مىخجاث جامت للضبىن النهاجي

خٙىن الىكام اللىحعتي اإلاخٙامل مً نذة نملُاث جشبـ بُنها ؤوشؿت لخدُٓٔ الترابـ والخيعُٔ، لتي  ٍو

 . ًمً٘ جىغُدها مً خالٛ َزا اإلابدث

 :عمليات اللوحظخيك. 1

مً٘  جخهلٔ نملُاث اللىحعدُٚ بادساة جذَٔ اإلاىاد واإلاىخجاث مً اإلاىسد بلى ياًت اإلاعتهلٚ النهاجي، ٍو

ت، لزلٚ حعمى اإلاشخلت ألاولى مً  جٓعُم َزٍ الخذَٓاث خعب الخًيراث التي جؿشؤ نلى اإلاىاد ؤو اإلاىخجاث اإلاخدٖش

هكشا ألن اإلاىٓىالث نباسة نً مىاد ؤولُت،  (ؤهكش الُطل الثاوي اإلابدث ألاٛو اإلاؿلب الشابو)الاهخٓاٛ باداسة اإلاىاد 

ت العلو مً اإلاطىو وضىال بلى اإلاعتهلٚ النهاجي، في خين ؤن  ؤما الخىصَو اإلاادي َُؿلٔ نلى اإلاشخلت اإلاخهلٓت بدٖش

ت اإلاخضون ؤزىاء نملُت ؤلاهخاج  .اإلاشخلت التي جخىظؿهما جخهلٔ بدٖش

 .(أهظس الفصل الثاوي املبحث  وو اململلل السابع): إدازة املواد. أ

جخهلٔ بداسة اإلاىاد بخلبُت اخخُاحاث اإلاىكمت مً اإلاىاد  ألاولُت بال٘مُاث وألاظهاس اإلاىاظبت،اإلاٙان والضمان 

وتهخم َزٍ الهملُت بجمُو ألاوشؿت اللىحعدُت اإلاهىُت بةًطاٛ اإلاىاد ألاولُت بلى . اإلاىاظبين وبإْل جٙالُِ مم٘ىت

ت ٗاهذ اإلاىكمت ججاٍس  (3). مشاٖض الدشًُل ؤو بًطاٛ اإلاىخجاث بلى مشاٖض الخىصَو برا 

 

 

 

                                                 
1 - Henrik Andesson et al: Integrating Purchasing Logidtics, Vaxjo University, Sweden,2006,P28. 

 .54-53.ص.، ص2004مذخل لىحعدُٚ دولي، نمان، داس واثل لليشش، - الخىصَو : ؤخمذ شاٖش الهع٘شي، خلُل ابشاَُم ال٘ىهاوي-  2

ذ مطؿُى، حالٛ ابشاَُم الهبذ 3 ت، داس الجامهت الجذًذة لليشش ، : ـ نهاٛ ٍَش  .30، ص2003بداسة اللىحعدُٚ، الاظ٘ىذٍس
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مً٘ جٓعُمها بلى نذة  حهمل بداسة اإلاىاد نلى بداسة الهالْاث اإلاخبادلت بين نملُاث اإلاىكمت ومىسديها، ٍو

ً اإلاىاد  ٗالششاء، الىٓل جخٍض شمل نمل َزٍ ؤلاداسة الٓػاًا الخالُت... نىاضش ًخخظ ٗل منها بيشاؽ مهين   (1): َو

ا ومىاُْذ الاظخالم الالصمت-   .جدذًذ ٖمُت اإلاىاد اإلاشاد ششاَئ

 .وغو مهاًير لخُُٓم اإلاىسدًً- 

 .(الزي ًٓذم مىاد جخىأَ مو مخؿلباث اإلاىكمت)جدذًذ اإلاىسد اإلاالثم الزي ًخىحب الششاء مىه - 

ٗاث الىٓل التي ظِخم الخهامل مهها-   .اخخُاس همـ وهىم وظاثل الىٓل وشش

ً اإلاىاد التي جم جىسٍذَا لخدُٓٔ الاظخخذام ألاَػل-   .جدذًذ ؤماًٖ جخٍض

 : إدازة حسكة املخصون الداخلية. ب

ً اإلاىخجاث هطِ اإلاطىهت بين مشاخل ؤلاهخاج  ت اإلاخضون الذاخلُت بىٓل، مشاْبت، مىاولت وجخٍض جخهلٔ خٖش

وجخميز َزٍ اإلاشخلت بىىم مً الاظخٓشاس وبمٙاهُت الخد٘م . اإلاخخلُت وضىال بلى مخضن اإلاىخجاث جامت الطىو للمىكمت

َيها مً بداسة اإلاىكمت بعبب نذم خػىنها بشٙل مباشش للمخًيراث الخاسحُت ٖخلٚ التي جخهشع لها بداسة اإلاىاد 

ش مطادس للخىسٍذ مثال، ؤو جلٚ التي جخهشع لها بداسة الخىصَو بعبب الخٓلباث في مخؿلباث  بعبب نذم جَى

 (2).الضباثً

ت اإلاخضون الذاخلُت بالهملت ؤلاهخاحُت بما في رلٚ بنذاد الخؿت ؤلاهخاحُت وحذولتها مو  جػؿلو بداسة خٖش

وتهذٍ َزٍ ؤلاداسة بشٙل ؤظاس ي بلى جخُُؼ الضمً اإلاعخًّش مً مخضن . ما ًخؿلبه رلٚ مً َهالُاث معاهذة

اإلاىاد ألاولُت بلى مخضن اإلاىخجاث الخامت الطىو وخاضت جخُُؼ الضمً والخٙلُت و بين مخخلِ ألاوشؿت 

 (3).ؤلاهخاحُت

 : إدازة الحوشيع املادي. ج

ت اإلاىخجاث الخامت الطىو مً مخاصنها بلى ياًت الضبىن النهاجي مشوسا بهذة  جخمثل بداسة الخىصَو اإلاادي في خٖش

وحهخبر َزٍ اإلاشخلت مً ؤَم اإلاشاخل . مدؿاث لخجاس الجملت والخجضثت جخخلِ خعب ؾٛى ظلعلت الخىصَو

ير اإلاىكمت للعلو  اإلاعاَمت في جدُٓٔ ؤَذاٍ اإلاىكمت بعبب اسجباؾها اإلاباشش باإلاعتهلٚ النهاجي، خُث ؤن جَى

واإلاىخجاث بال٘مُت، الىىنُت والعهش اإلاىاظب لهزا ألاخير ٌهخبر مً ؤَم الًاًاث التي حععى بليها اإلاىكمت 

 (4).الخذًثت
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وحشمل بداسة الخىصَو اإلاادي نلى الهذًذ مً ألاوشؿت التي تهخم بةداسة الهالْاث اإلاخبادلت بين الهملُاث 

ً باإلغاَت بلى . ؤلاهخاحُت ومشاٖض الاظتهالٕ وجخػمً الخيبا بالؿلب، مخضون اإلاىخجاث النهاثُت ومشاٖض الخخٍض

هاث الضباثً وخذمت الهمالء ل اإلاهلىماث اإلاشجبؿت بمخؿلباث وجْى ولخدُٓٔ . حًلُِ وحهبئت اإلاىخج، هٓله وجدٍى

 (1): ؤَذاٍ بداسة الخىصَو اإلاادي نلى اإلاىكمت غبـ الٓػاًا الخالُت

ذ اإلاالثم لخدعين معخىي خذمتهم-   .بجاخت مخؿلباث الضباثً مً اإلاىخجاث بال٘مُت اإلاالثمت وفي الْى

جدذًذ نذد اإلاخاصن اإلاالثمت وال٘مُاث التي ًخىحب الاخخُاف بها في ٗل مخضن مً ؤحل جُادي الاهٓؿام - 

ً الضاثذة نً الخاحت  .في جضوٍذ الضباثً بمخؿلباتهم وؤًػا جُادي جدمل جٙالُِ الخخٍض

 .جدذًذ وظاثـ الىٓل التي ًخىحب اظخخذامها لخٓذًم خذماث الىٓل اإلاىاظبت- 

مً خالٛ ما ظبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن بداسة الهملُاث اللىحعدُت جلهب دوس سثِس ي في بداسة جذَٔ اإلاىاد 

 .واإلاىخجاث واإلاهلىماث اإلاشجبؿت بها داخل اإلاىكمت بال ؤن دوسَا ال ً٘خمل بال بذمج وجيعُٔ ؤوشؿت ٗل نملُت

 :أوشملة ثيظيق وزبط العمليات اللوحظخية. 2

ت  تهذٍ َزٍ ألاوشؿت بلى الخيعُٔ بين مخخلِ الهملُاث اللىحعدُت واإلاخمثلت في بداسة اإلاىاد، بداسة خٖش

وج٘مً ؤَمُت َزٍ ألاوشؿت في جدعين ألاداء اللىحعتي بشٙل نام . اإلاخضون الذاخلُت وبداسة الخىصَو اإلاادي

. واإلاالخل نلى َزٍ ألاوشؿت ؤنها مهشوَت معبٓا ختى ؤن بهػها َى وشاؽ لىحعتي باألظاط. وجخُُؼ جٙالُُه

ا وظِخم الخؿّش لبهؼ َزٍ . وجخمثل َزٍ ألاوشؿت في الخيبا بالؿلب، ؤهكمت الاجطاٛ وجخؿُـ الهملُاث وييَر

 (2): ألاوشؿت التي لم ٌعبٔ الخذًث ننها َُما ًلي

 : أهظمة الاثصاو. أ

هالُخه، بر حهمل نلى  حهخبر هكم الاجطاٛ ؤظاط الخٙامل اللىحعتي بعبب ْذستها نلى جدعين ُٖاءجه َو

مخابهت مشاخل الهملُت اللىحعدُت مً بذاًت بضذاس ألاوامش بلى ياًت وضٛى الؿلبُاث للضباثً وختى مهالجت 

تها ادة ُٖاءتها، . اإلاىخجاث اإلاعترحهت بن وحذث وحعهُل خٖش وحعخهين َزٍ الىكم باألظالُب الخذًثت مً ؤحل ٍص

ادة مً ظشنت اهخٓاٛ اإلاهلىماث وجٓلُل الُترة الضمىُت الالصمت لخلبُت الؿلباث، بر ٗلما ْلذ  ٔ الٍض ورلٚ نً ؾٍش

 .َزٍ الُترة صادث دْت اإلاهلىماث اإلاىٓىلت

بن ؤي ْطىس في ؤهكمت الاجطاٛ ْذ ًدعبب في مشاٗل خؿيرة للمىكمت، لزلٚ نليها ؤن حععى بلى اخخُاس 

ؤخعً الىظاثل بإٖثر ألاظالُب ُٖاءة وظشنت واإلاُاغلت بين جٙالُِ ألاظالُب اإلاعخخذمت وجٙلُت ألاغشاس في خاٛ 

 .نذم الُ٘اءة
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 :ثخمليط العمليات. ب

هت ورلٚ باالنخماد نلى جدذًذ   حهخمذ اإلاىؿماث نلى جخؿُـ نملُاتها بىاء نلى اإلابُهاث اإلاخْى

شجبـ حهٓذ َزٍ الخؿـ بخهٓذ نملُت ؤلاهخاج ؤو باحعام حجم اإلاعتهل٘ين في اإلاىكماث . الاخخُاحاث مً اإلاىاد ٍو

ت وجخػمً نملُت الخخؿُـ حمُو مشاخل الخطٛى نلى اإلاىخجاث ٖخخؿُـ اإلاىاد ألاولُت الالصمت لئلهخاج . الخجاٍس

ً للمىاد ألاولُت واإلاىخجاث جامت الطىو  .باإلغاَت بلى جخؿُـ نملُاث الىٓل والخخٍض

ٌهخمذ الخخؿُـ نلى الؿلباث الُهلُت ؤو ؤخذ ؾّش الخيبا باإلابُهاث مو ألاخز بهين الانخباس اإلاىخجاث 

ت اإلاُطلت بمٙىهاث ألاحضاء واإلاىاد الالصمت لخطيُو َزٍ اإلاىخجاث، . اإلاىحىدة باإلاخاصن  خؿلب ألامش ؤًػا اإلاهَش ٍو

ُذ اإلاىاظب للخطٛى نليها  .مما ًمً٘ مً جدذًذ ال٘مُاث اإلاؿلىبت مً ٗل ضىِ والخْى

ذ الًير اإلاالثم ًخهاسع مو مبذؤ الخخؿُـ، لزلٚ نلى  بن الخطٛى نلى اإلاىخجاث اإلاالثمت في الْى

ذ  اإلاىكماث ؤن جإخز بهين الانخباس الُتراث الالصمت لىضٛى اإلاىخجاث واإلاشجبؿت بُترة الخدػير لذي اإلاىسد، والْى

 .الالصم للصخً، الىٓل والدعلُم

ٗاَُت وجدمل  بن اإلاىاصهت بين الخٙالُِ التي جخدملها اإلاىكمت نىذ بسظاٛ ؾلباتها ْبل الخاحت بليها بُترة 

ِ ؤلاهخاج وهُار اإلاخضون  جٙالُِ الاخخُاف باإلاخضون لخين الخاحت بليها، وجلٚ اإلاشجبؿت بخإخير الخىسٍذ لًاًت جْى

 .ًٓو في ْلب اَخماماث جخؿُـ الهملُاث

مً خالٛ ما ظبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن نلى اإلاىكماث الاَخمام بإوشؿت الخيعُٔ ألنها الذاعي الخُٓٓي 

 .للخٙامل اللىحعتي
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 .القاعدة الىظسية إلدازة طلظلة  إلامداد: اململلل الثاوي

ٗادًميي ً مً ْبل ألا  نخكي مُهىم ظلعلت ؤلامذاد باَخمام ٖبير مىز قهىسٍ في زماهِىاث الٓشن الهشٍش

ً بعبب سئٍخه اإلاخٙاملت ألَذاٍ اإلاىكماث اإلاخهذدة ألابهاد، ومعاَمخه في جدعين مخخلِ الخذَٓاث،  واإلاعيًر

وهكشا لهزٍ ألاَمُت ظهذ اإلاىكماث ال٘بري بلى جبني َزٍ الُلعُت باالنخماد نلى مخخلِ اظتراجُجُاتها وجدُٓٔ 

 .ظلعلت بمذاد هاجخت

ٗائها  ظِخم مً خالٛ َزا الخهٍش نلى ماَُت ظالظل ؤلامذاد وؤَمُت بداستها الُهالت باليعبت إلاخخلِ شش

م الهذٍ ألاظاس ي إلداستها ٖما ظِخم الخهٍش نلى ؤخذر اإلاُاَُم اإلاخهلٓت بها وما . ٖزا باليعبت للهمالء بانخباَس

 .لها في جدعين ؤَذاَها الذاخلُت والخاسحُت

 .جعسيف طلظلة إلامداد. 1

حهٍش ظلعلت ؤلامذاد ؤو الخىسٍذ بإنها مجمىنت مً الجهاث الُانلت التي جدٛى اإلاىاد الخام بلى مىخجاث 

ها   )1(. مىصنت مجموعة مً  وشملة الوظيفية التي ثحكسز مسات كثيرة عبر القىاة '' نلى ؤنها إجش بالوٖما ٌهَش

 2''التي ًحم مً خاللها ثحويل املواد الخام إلى مىحجات ثامة الصىع، وذات قيمة مضافة في عيون املظتهلكين

ً جمثل ظلعلت  ٗاهذ في بذاًت قهىسَا ختى الدعهُيُاث مً الٓشن الهشٍش ونلى الشيم مً ؤن ظلعلت ؤلامذاد 

ا َُما بهذ، وؤضبدذ ًىكش بليها ٖشب٘ت ؤٖثر مً ؤنها ظلعلت  .خؿُت مً اإلاىكماث، بلى ؤن الىكشة اخخلُذ هدَى

ومً خالٛ رلٚ ًمً٘ حهٍشِ ظلعلت الخىسٍذ بإنها نباسة نً شب٘ت مً اإلاىكماث التي جادي نملُاث وؤوشؿت 

 )3(. مخخلُت إلهخاج ُْمت في شٙل مىخجاث وخذماث للهمالء النهاثُين

ُها ؤًػا بإنها  ؤلاؾاس الىكشي الزي حعخخذمه اإلاىكمت لخدُٓٔ الخٙامل بين وقاثُها ''ٖما ًمً٘ حهٍش

اإلاخخلُت والتي جبذؤ مً اإلاىسدًً وجيخهي نىذ اإلاعتهلٚ النهاجي ورلٚ لخذَٔ ظلو وخذماث اإلاىكمت واإلاهلىماث 

راث الطلت بًشع ُٖاءة بداسة اإلاىكمت لهملُاتها الذاخلُت وحهكُم ُْمت مىخجاتها وخذماتها مً وحهت هكش 

 (4). ''نمالئها ومالٖها
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 )1(: وجخٙىن ظلعلت ؤلامذاد مً خمغ جذَٓاث مخخلُت جخمثل في ما ًلي

خٙىن مً العلو اإلاىٓىلت مً اإلاىخج بٛ اإلاعتهلٚ-   .الخذَٔ اإلاادي للمىاد ٍو

 .الخذَٔ اإلاالي والزي ًخىحه يالبا مً اإلاعتهلٚ بلى اإلاىخج مً خالٛ اإلاىكماث في ظلعلت ؤلامذاد- 

 .الخذَٔ ألآَي وزىاجي الاججاٍ للمهلىماث مً اإلاىخج بلى اإلاعتهلٚ واله٘غ- 

 .الخذَٔ الهمىدي للمهلىماث الزي ًشبـ بين الخذَٓاث ألاسبهت ألآَُت مثل هكام جدبو الشاخىت- 

اث التي حعخخذم لىٓل العلو مً وحهت بلى -  ى هىم آخش مً الخذَٔ اإلاادي مثل الخاٍو جذَٔ اإلاىاسد َو

ُت داخل مباوي اإلاىكماث  .ؤخشي مثل الشاَهاث الشٖى

ى ظلعلت الُٓمت، وحهٍش بإنها ظلعلت مً الىقاثِ  بت بعلعلت ؤلامذاد َو َىإ مُهىم له نالْت ٍْش

دذد مُهىم ظلعلت الٓعمت ُُُٖت اسجباؽ ألاوشؿت التي جػُِ ُْمت ببهػها البهؼ . اإلاخخلُت للمىكمت ٍو

ما جدعً اإلاىكمت ظلعلت ُْمتها للخطٛى نلى اإلايزة الخىاَعُت، ًمً٘ لعلعلت ؤلامذاد جدعُنها لىُغ  ٖو

ٓخين، بما باهجاص ألاوشؿت بُ٘اءة ؤٖبر ؤو . الًشع والىاْو ؤن ظلعلت ؤلامذاد ًم٘نها اٖدعاب ميزة جىاَعُت بؿٍش

ذة ؤو مميزة ٓت ٍَش ا بؿٍش ى ظلعلت الؿلب. باهجاَص ب بلى َزًً اإلاطؿلخين َو . َىإ ؤًػا مطؿلح آخش ٍْش

ىإ مً ًشي ؤن َزا اإلاطؿلح َى الزي ًيبغي ؤن ٌعخخذم بذٛ ظلعلت الخىسٍذ لُه٘غ خُٓٓت ؤن العلعلت  َو

ٔ اإلاىسدًً، بال ؤن ؤيلبُت ألابدار حعخخذم مطؿلح ظلعلت الخىسٍذ ٔ ألاظىاّ ولِغ نً ؾٍش  )2(. جذاس نً ؾٍش

 .إدازة طلظلة إلامداد. 2

ٍش اهؿالْا مً اإلاُهىم  ذ جم جؿٍى ً، ْو قهش مُهىم بداسة ظلعلت ؤلامذاد في الثماهِىاث مً الٓشن الهشٍش

ٗاهذ اإلاىكماث حهخبر ُٖاهاث َشدًت مو وحىد اسجباؾاث بعُؿت مو . الخٓلُذي إلداسة اللىحعدُٚ َُي اإلااض ي 

ٗاهذ اإلاىكماث جشج٘ض نىذ اجخارَا لٓشاساتها نلى  مىكماث ؤخشي والتي ًىكش بليها يالبا ٖمىاَعين، وبالخالي 

ٖما ًخم جدعين َزٍ الخذَٓاث والهملُاث بشٙل مىُطل دون ألاخز بهين . الهملُاث والخذَٓاث الذاخلُت

ىدُجت لزلٚ، يالبا ما جذَو جٙلُت الخدعِىاث بلى ألانلى وألاظُل . الانخباس باقي الجضاء في اإلاىكمت اإلاىبو )ٖو

ض بداسة ظلعلت ؤلامذاد نلى . ، وبالخالي َةن َزٍ الخدعِىاث ال جازش نلى الخٙالُِ الٙلُت لئلهخاج(واإلاطب وجٖش

لزلٚ ؤضبدذ اإلاىاَعت الُىم بين مخخلِ ظالظل ؤلامذاد بذال مً ؤن جٙىن بين . الخذَٓاث الذاخلُت والخاسحُت

مً٘ حهٍشِ إلداسة ظلعلت الامخذاد بإنها الشئٍت ؤلاظتراجُجُت إلداسة اإلاىاد والخىصَو التي جدٓٔ َىاثذ . اإلاىكماث ٍو

ض ؤداء ظلعلت ؤلامذاد ٖٙل ورلٚ مً خالٛ نملُاث ألانماٛ نبر الخذود  ٔ حهٍض للمىكماث اإلاُشدة نً ؾٍش

ض نلى (3). الىقُُُت وخذود اإلاىكماث ض َزا الخهٍشِ نلى الشئٍت الذاخلُت والخاسحُت لخذَٔ اإلاىاد، ٖما ٖس ذ ٖس  ْو

الؿبُهت ؤلاظتراجُجُت إلداسة ظلعلت ؤلامذاد وحهٍش ؤًػا نلى ؤنها مجمىنت مً اإلاذاخل التي جذمج وجيعٔ بُ٘اءة 

اإلاىاد واإلاهلىماث والخذَٓاث اإلاالُت نبر ظلعلت الخىسٍذ بدُث ًخم جىسٍذ البػاجو وبهخاحها وجىصَهها بال٘مُاث 

                                                 
1
 - Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Ibid, P25 

2 - Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Opcit, P.P25.26. 

3 - K.kemppainen et al: Trends in International Supply Chains and Networks, International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management, Vol33, N. 8, 2003, P701. 
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ذ اإلاىاظب، بإٖثر الؿّش ُٖاءة مً خُث الخٙلُت مً ؤحل جلبُت  الصخُدت، بلى اإلاىاْو اإلاىاظبت، في الْى

 (1). مخؿلباث الهمالء

مً٘ الىكش إلداسة ظلعلت ؤلامذاد مً خالٛ صواًا مخخلُت، مثل ششاء وبداسة الخىسٍذ، اللىحعدُٚ  ٍو

ت الخىكُم وبداسة هكم اإلاهلىماث ٔ، هكٍش  )2(. والىٓل، بداسة الهملُاث، الدعٍى

اث الخطاثظ الخاضت إلداسة ظلعلت ؤلامذاد مً بُنها الشئٍت الٓاثمت نلى  ذ ْذمذ الهذًذ مً الىكٍش ْو

ض ؤدب بداسة ظلعلت ؤلامذاد نلى جذَٔ اإلاىاد نلى اإلاعخىي الاظتراجُجي، َةن ؤدب الشئٍت  اإلاىاسد، َُي خين ًٖش

ٗاهذ . الٓاثمت نلى اإلاىاسد ٌصجو هكشة ؤنمٔ نلى العالظل وجذسط الىكشة الٓاثمت نلى اإلاىاسد بشٙل خاص ما بر 

مماسظاث ؤو خطاثظ ظلعلت ؤلامذاد هادسة، ُْمت وضهبت الخ٘شاس وبر جدٓٔ رلٚ َةن َزٍ الهىاضش اإلاميزة 

ىإ الهذًذ مً ألاخٙام التي ًمً٘ ؤن جاخز بهين الانخباس نىذ . ًمً٘ ؤن جمذ بهؼ العالظل إلايزة جىاَعُت َو

ت شاملت . ضىانت الٓشاساث الُىمُت اإلاازشة نلى ظالظل ؤلامذاد وجخؿلب َزٍ الٓشاساث ؤن ًٙىن لذي اإلاعير مهَش

شة للمىكمت ، . باإلاىاسد اإلاخَى بغاَت بلى ؤن اإلاىكماث نليها ؤن جذٕس ؤن الهىامل اإلاخًيرة بعشنت مثل ؾلب العّى

ُىد الدعهير ًجب ؤن جٙىن مُهىمت مً ؤحل جىكُم ظالظل ؤلامذاد بُهالُت . خذمت الهمالء، انخباساث الىٓل ْو

 جضاًذث َشغُت جدُٓٔ اإلاىكماث إلايزة جىاَعُت وحهلها ؤٖثر اظخجابت للهمالء باظخخذام 21ومو بذاًت الٓشن 

لزلٚ ؤهُٓذ مبالٌ ٖبيرة مً ألامىاٛ لخدعين نملُاث ظلعلت ؤلامذاد، يير ؤن بداسة . بداسة ظلعلت بمذاد َهالت

ل اإلاذي ؤو اظتراجُجي وجخؿُؿي ْطير : ظالظل بمذاد َهالت حهخبر مهمت مهٓذة ألنها جخػمً سئٍخين جخؿُـ ؾٍى

 (3). (حشًُلي)اإلاذي 

وجىاصن نملُاث . الخؿت، اإلاطذس، الدعلُم واإلاشججهاث: وجخإلِ بداسة ظلعلت ؤلامذاد مً ؤسبهت نملُاث

دٛى اإلاطذس اإلاىخج بلى خالخه النهاثُت لخلبُت الؿلب اإلاخؿـ ؤو . الخخؿُـ بين الؿلب و جخؿُـ الدعلُم ٍو

. في خين حهني اإلاشججهاث نملُت جلٓي اإلاىخجاث اإلاهادة. ؤما الدعلُم َهى نملُت بًطاٛ البػاجو بلى الهمالء. الُهلي

وحهمل بداسة ظلعلت ؤلامذاد نلى حهل نملُاث ظلعلت بمذاد اإلاىكمت اإلاخهلٓت بهالْاث الضبىن، بجمام ألاوامش 

 (4). ونالْاث الهمالء متزامىت لخلبُت مخؿلباث الضباثً وحعلُم اإلاىخجاث للهمُل نبر ظلعلت ؤلامذاد

 

 

 

 

 

                                                 
1 - K. R. Shukla et al: Understanding of Supply Chain: A litérature review, , International Journal of Engineering Science and Technology 

(IJEST), Vol.3, 2011, P2059. 
2
 - Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Opcit, P.26. 

3
 - Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Ibid, P.27. 

4 - Ikka Sillanpaa: Implemeenting Supply Chain Strategy, a desseration not published, Vassa University, Finland, 2014, P14. 
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 .أَمية إدازة طلظلة إلامداد. 3

حععى اإلاىكماث بلى جلبُت مخؿلباث صباثنها باالنخماد نلى ؤلاداسة الُهالت لعلعلت ؤلامذاد الخاضت بها، 

 (1): وج٘مً ؤَمُتها في الىٓاؽ الخالُت

 .الععي بلى جٓذًم اإلاىخجاث اإلاالثمت للضباثً مً ؤحل اإلاداَكت نلى نالْت حُذة مههم- 

ير مىاد وخذماث جُّى مخؿلباث الضباثً-   .جَى

ا نً ما ًٓذمه اإلاىاَعين-   .جدعين حىدة الخذماث واإلاىخجاث اإلآذمت وجميَز

 - ّ  .اإلاشوهت في الاظخجابت للخًيراث الؿاسثت في مخؿلباث العى

 .مفاَيم حدًثة في إدازة طلظلة إلامداد. 4

هم ظالظل  ٗان مدخىي البدىر اإلاخهلٓت بها ًشج٘ض نلى حهٍشِ َو مو بذاًت قهىس بداسة ظلعلت ؤلامذاد 

ض نلى ُُُٖت اظخخذام ظالظل ؤلامذاد ألخعً َهالُت مم٘ىت  21ؤما مو بذاًت الٓشن . ؤلامذاد، بهذَا ؤضبدذ جٖش

ا اهدشاسا الخهاون في ظلعلت  ٗان ؤٖثَر َٓذ جم جٓذًم مُاَُم ؤٖثر خذازت لئلداسة الُهالت لعالظل ؤلامذاد، و

مً٘ جىغُذ َزٍ اإلاُاَُم في ما ًلي. ؤلامذاد، ظالظل ؤلامذاد الششُٓت، وجٙامل ظلعلت ؤلامذاد  )2(: ٍو

ت التي ًمً٘ ؤن جدذر داخل : الحعاون في طلظلة إلامداد. أ ًٓطذ بالخهاون في ظلعلت ؤلامذاد الشٖش

ذ شهذث بذاًت الٓشن . العلعلت ا لخدعين .  قهىس ؤشٙاٛ حذًذة للخهاون في ظالظل ؤلامذاد21ْو َش ذ جم جؿٍى ْو

ا نلى الخبادٛ العلبي . نالْاث جبادٛ اإلاهلىماث الؿبُهُت يَز رلٚ ؤن ألاشٙاٛ الجذًذة للخهاون حهذي جٖش

ٗاء بلى مذخل ؤٖثر اظدباُْت مً خالٛ التزامً والخخؿُـ اإلاشتٕر ألوشؿت ونملُاث  للمهلىماث بين الشش

ٗان اإلاؿلىب لبلىى مثل َزا الخهاون َى الهذًذ مً الاجطاالث الصخطُت، ؤما مو قهىس . ألانماٛ َُُما مط ى 

ؼ ْذس ٖبير مً اللٓاءاث الخيعُُٓت والتي جخؿلب  ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخذًثت َٓذ ؤضبذ مً اإلامً٘ حهٍى

 .خػىس شخص ي باظخخذام َزٍ الخ٘ىىلىحُا

مً٘ للخهاون ؤن ٌعانذَا في  ت، ٍو وجدخاج اإلاىكماث في ظالظل ؤلامذاد بلى ؤن جٙىن لها ؤَذاٍ مشتٖر

ولخدُٓٔ َزا . رلٚ مً خالٛ َهم ؤَذاٍ الشب٘ت ٖٙل، مً خُث ؤَذاَها الاْخطادًت، وؤبهادَا الاحخمانُت

 .لدعهُل جبادٛ اإلاهلىماث بين اإلاىكماث )3(الًشع جم جٓذًم مُهىم الخخؿُـ، الخيبا والخجذًذ الخهاووي 

 

                                                 
ٗاقم الجبىسي-  1 ت اإلاعاَمت واإلاخخلؿت، مزٖشة - ؤزش ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث في بداسة ظلعلت ؤلامذاد : خمضة  ت بًذاد للمششوباث الًاٍص دساظت خالت شٖش

 .63، ص2008ماحعتر، حامهت بًذاد، الهشاّ، 
2
-  Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Opcit, P.P26.30. 

3
يقصذ بالتخطيط، التىبؤ والتجذيذ التعاووي التعاون بيه إثىيه مه أجزاء سلسلة اإلمذاد مه أجل تخطيط عذد مه األوشطة الترويجية والعمل على إعذاد -  

 التىبؤ d مراحل تعمل كمبادئ تىجيهية لتحقيق تعاون التخطيط9تىبؤات متزامىة يتم مه خاللها تحذيذ عمليات اإلوتاج والتجذيذ، ويتكىن هزا الىمىرج مه 

 .Tonny Henriksson, Tom Nyberg: Opcit, P28 :لمزيذ مه المعلىمات أوظر- والتجذيذ التعاووي 
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جخمخو ظلعلت ؤلامذاد الششُٓت بٓذسة نالُت نلى : طالطل إلامداد السشيقة أو طسيعة الاطحجابة. ب

هت ومو َزٍ الٓذسة ًمً٘ للشب٘ت بهجاص الهذٍ ألاظمى لها بعهىلت ؤٖبر . الخُِ٘ اإلاشن مو الخًيراث البُئُت العَش

ى جدُٓٔ سغا الضبىن  وجخٙىن ظلعلت ؤلامذاد الششُٓت مً َُاٗل جىكُمُت مطممت بشٙل حُذ، هكم . َو

مهلىماث  وؤوشؿت لىحعدُت، يير ؤن الخُٓٓت الشثِعُت التي جمً٘ ظالظل ؤلامذاد مً ظشنت الاظخجابت هي 

ت ت العّى . وجشجبـ الاظخجابت بعشنت ومشوهت العلعلت. اإلاهاساث ؤلاداٍس ُها بإنها اظخخذام مهَش مً٘ حهٍش ٍو

مً٘ لجمُو ألاحضاء ؤو اإلاىكماث في ظلعلت ؤلامذاد الاظخُادة مً . الظخًالٛ الُشص اإلاشبدت في ظّى مخٓلبت ٍو

ٗاإلاشوهت والاظخجابت خم جدُٓٔ رلٚ باظخخذام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخذًثت والتي جمً٘ مً . خطاثطها  ٍو

هت للخٓلباث في الؿلب نلى اإلاىخجاث لما اظخؿانذ اإلاىكمت الششُٓت بجمام ٗل ؤوشؿتها . الاظخجابت العَش ٗو

ذ اظخجابتها  و للمىاد، اإلاهلىماث والٓشاساث نبر العلعلت، ٗلما ْل ْو اإلاادًت بعشنت وبذْت بعبب الخذَٔ العَش

 ّ ذ اإلاعخًّش إلاخخلِ الخذَٓاث في اإلاىكمت. إلاخؿلباث العى مً٘ مىاْشت ظشنت اظخجابت . وبالخالي جٓلُل الْى ٍو

ظلعلت ؤلامذاد مً خالٛ بهذًً مخخلُين، ؤولهما مذي اظخخذام هكام اإلاهلىماث في اإلاىكمت وبِئتها، ؤما الثاوي 

ٗامل، َةن الهملُاث . َُخمثل في معخىي الخٙامل بين هكم اإلاهلىماث الُانلت وبر جم جدُٓٔ َزٍ ألابهاد بشٙل 

ٗاَت الُىاثذ التي جم الخذًث ننها  الذاخلُت ظخٙىن واضخت لجمُو ؤنػاء ظلعلت ؤلامذاد وبالخالي الخطٛى نلى 

 .ظابٓا

ٌهخبر الخٙامل في ظلعلت ؤلامذاد مً اإلاىاغُو اإلاهمت في مجاٛ البدث، ٖما : ثكامل طلظلة إلامداد. ج

مً٘ جٓعُمه بلى ؤسبو مشاخل مخخلُت هي. ٌهخبر مطذس لخدُٓٔ اإلايزة الخىاَعُت للمىكماث  : ٍو

جخمثل اإلاشخلت ألاولى مً الخٙامل في ظعي ألاْعام اإلاخخلُت داخل اإلاىكمت لخدُٓٔ ألامثلُت لهملُاتها، - 

 .دون الاَخمام بخإزير الخًيراث التي جدذر في باقي ألاْعام، وبالخالي َهىإ هىم مً الخىاَغ بُنها

ٔ الخىاضل بين الىقاثِ ؤو ألاْعام التي -  جخمثل اإلاشخلت الثاهُت في الخٙامل الىقُُي، ورلٚ نً ؾٍش

بن جبادٛ مهلىماث العّى بين الىقاثِ ًمً٘ ؤن . ًمً٘ ؤن حهخمذ نلى بهػها البهؼ لدشُ٘ل ٖخل مخٙاملت

ٖما ؤن . ًششذ اإلاىكمت الظخجابت ؤَػل وؤظشم الخخُاحاث الهمالء ؤو اوشًاالتهم وللتهذًذاث الخىاَعُت

ذ مً سبدُتها ومبُهاتها ذ مً والئهم للمىكمت ٖما جٍض  .الاظخجابت للخدذًاث التي ًػهها الهمالء جٍض

وحشير اإلاشخلت الثالثت بلى الخٙامل الذاخلي، خُث حععى حمُو الىقاثِ لخدُٓٔ الهذاٍ الٙلُت - 

رلٚ ؤن اإلاىكماث ًيبغي ؤن ًٙىن لذيها زٓاَت الخٙامل الذاخلي ْبل ؤن جخمً٘ مً جبادٛ اإلاهلىماث مو . للمىكمت

ٗاء الخاسحُين مثل اإلاىسدًً والهمالء دخاج جدُٓٔ َزٍ اإلاشخلت للخىاضل اإلاؿلٔ ؤو يير اإلآُذ بين . الشش ٍو

مً٘ الظخخذام هكم اإلاهلىماث الخذًثت مثال ؤن ٌعانذ في جدُٓٔ رلٚ  . ألاْعام، ٍو

ؤما اإلاشخلت الشابهت وألاخيرة َهي الخٙامل الخاسجي وجمثل الهذٍ النهاجي لهملُاث الخيعُٔ واإلاخمثلت في  - 

ت. بداسة ظلعلت ؤلامذاد ين في ظلعلت ؤلامذاد ؤَذاٍ مشتٖر  .وفي َزٍ اإلاشخلت ًٙىن لجمُو اإلاشاٖس

ما ؤن اللىحعدُٚ ًٙاَذ لخدُٓٔ الخذَٔ ألامثل نبر اإلاىكمت، جٙاَذ بداسة ظلعلت ؤلامذاد لخدُٓٔ  ٖو

ٗاء ٖٙل  .نملُاث جيعُٔ مثلى نبر ظلعلت ؤلامذاد والشش
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ىكش لىكم اإلاهلىماث وج٘ىىلىحُا الاجطاٛ ألاخشي ٖهامل جمُ٘ني للخٙامل الخاسجي لعالظل ؤلامذاد،  ٍو

َالخ٘ىىلىحُا ٖىكام جبادٛ البُاهاث ال٘تروهُا ًمً٘ مً ؤن جخُؼ مً آزاس جىظو الؿلب نلى ؾٛى ظلعت 

هخبر جخُُؼ جٙلُت الاخخُاف باإلاخضون وجدعين ؤداء الدعلُم مً هخاثج الخذَٔ الجُذ للمهلىماث نبر . ؤلامذاد َو

 . ظالظل ؤلامذاد

يز نلى الششاٖت اللىحعدُت الٓاثمت نلى  ش ْذساتها اللىحعدُت بالتٖر حععى الهذًذ مً اإلاىكماث لخؿٍى

ا ودمجها . اإلاهلىماث ونلى جٙامل بداسة ظلعلت ؤلامذاد َش ذ لخؿٍى وجدزس مً ؤن ضُايت َزٍ الخلٛى جخؿلب ْو

جا مهٓذا مً ألاضٛى اإلاادًت، الشوجين الخىكُمي ومهاساث ومهاٍس  ألن الٓذساث اللىحعدُت اإلاخميزة جخؿلب مٍض

ٗاء ظلعلت ؤلامذاد اإلاالثمين، َةن اإلاىكماث التي . ألاَشاد ونلى انخباس ؤهه مً الطهب نلى اإلاىكمت بًجاد شش

ش وجدعين ْذساتها اللىحعدُت ٗاء هاجخين ًيبغي ؤن جٙىن في وغهُت ؤَػل لخؿٍى  .ظبٓذ اإلاىاَعين بخإمين شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 65-  

 .إطتراثيجية طلظلة إلامداد: اململلل الثالث

خم جطمُمها بشٙل . جمثل بظتراجُجُت ظلعلت ؤلامذاد حضء مً بظتراجُجُت ألانماٛ الشاملت للمىكمت ٍو

وحشير بظتراجُجُت  )1(. واضح لخذنُم اإلاىاَعت مً خالٛ الابخٙاس، الجىدة، جخُُؼ الخٙلُت وجدعين الخذمت

ظلعلت ؤلامذاد للمىكمت بلى ألاَذاٍ والًاًاث ؤلاظتراجُجُت لعلت الخىسٍذ الخاضت بها وظىاء خؿؿذ اإلاىكمت 

ولٙي جٙىن بظتراجُجُت ظلعلت ؤلامذاد في اإلاىكمت الُهالت، ًجب ؤن  )2(. لزلٚ ؤو ال َهي جدبو بظتراجُجُت ما

ُها في العّى  جخماش ى مو اظتراجُجُاتها الخىاَعُت، رلٚ ؤنها حعخخذم إلقهاس الٓذسة الخىاَعُت للمىكماث ومْى

ض نلى بظتراجُجُت ظلعلت جىسٍذ مدذدة ًم٘نها جٓذًم ُْمت ؤٖبر . غذ مىاَعيها ٖما ؤن اإلاىكماث التي جٖش

لزلٚ مً الػشوسي للمىكماث في ظالظل الخىسٍذ مماسظت اظتراجُجُاث . للمعاَمين مً جلٚ التي ال جُهل رلٚ

  )3(. مدذدة

  :املعياز الحاكم لحصييف إطتراثيجية طلظلة الحوزيد. 1

ذة نلى هؿاّ  لٓذ جم اظخخذام ؤهىام اإلاىخجاث لخطيُِ ظالظل الخىسٍذ، ومً ؤٖثر ألاهىام اإلآبىلت واإلاٍا

ُما ًخهلٔ بخطاثظ َزٍ اإلاىخجاث، جم انخماد الهذًذ مً اإلاهاًير . واظو هي اإلاىخجاث الىقُُُت واإلابخ٘شة َو

وجخمثل الخطاثظ الشثِعُت للمىخجاث . الخىحيهُت ٖذوسة خُاة اإلاىخج، َامش الشبذ، جىىم اإلاىخجاث واإلاهل الضمىُت

الىقُُُت في ؾٛى دوسة خُاة اإلاىخج، اهخُاع َامش الشبذ،اهخُاع الخىىم وؾٛى اإلاهل الضمىُت والتي ًُترع ؤن 

جٙىن َهالت وهدُُت، ؤما الخطاثظ التي جد٘م اإلاىخجاث اإلابخ٘شة َخخمثل في ْطش دوسة خُاة اإلاىخج، َامش الشبذ 

هت الاظخجابت  الهالي، الخىىم الهالي واإلاهلت الضمىُت الٓطيرة وجشجبـ َزٍ الخطاثظ بعالظل الخىسٍذ ظَش

 )4(. والششُٓت

ٗان اإلاىخج الشثِس ي الزي جٓذمه  ًخم حهٍشِ مىخج اإلاىكمت نلى ؤهه وقُُي وظلعلت الخىسٍث َهالت بدا 

ذ وهي خُاة  ٗان مخاخا بعهىلت، مو جلبُت الششوؽ الخالُت في هُغ الْى اإلاىكمت ًلبي الاخخُاحاث ألاظاظُت و

، واإلاهلت %20 حًاًش في خـ ؤلاهخاج ؤو ناثلت اإلاىخج، َىامش اإلاعاَمت 20اإلاىخج ؤؾٛى مً نامين ، ؤْل مو 

ٗاإلاىذ.  ؤشهش6الضمىُت اؾى مً  طىِ هىم اإلاىخج اإلاىكمت   ابخٙاسي وبظتراججُت ظلعلت الخىسٍذ معخجُبت بر جٍو

 %20 حًير في هىم اإلاىخج، َىامش اإلاعاَماث ؤنلى مً 30 لذًه دوسة خُاة جطل بلى ظىت، ؤٖثر مً ٗان اإلاىخج 

مً٘ اظخخذام اإلاذي بين ُْم الُ٘اءة مٓابل الاظخجابت ؤو الىداَت مٓابل الششاْت  ومهل صمىُت جٓاط باألظابُو ٍو

والى حاهب دلٚ، َىإ مهاًش ؤخشي حعخخذم لخطيُِ . لخطيُِ ظلعلت ؤلامذاد بلى بظتراججُت هجُىت

ؤن وعبت دوسان اإلاخضون َى مُٓاط مشتٕر للُ٘اءة . اظتراجُجُاث ظلعلت ؤلامذاد مثل دوسان اإلاخضون

ْذ ٌشير مهذٛ دوسان مىخُؼ بلى ججاوص اإلاخضون ؤو الخٓادم ؤوحه الٓطىس . الدشًُلُت للمىكمت في بداسة ؤضىلها

ٔ، يير ؤهه ْذ ًٙىمً مً اإلاىاظب، في بهؼ الخاالث، ؤن ًٙىن اإلاهذٛ اإلاىخُؼ  في خـ ؤلاهخاج ؤو حهىد الدعٍى

و في ألاظىاّ، ٖما  اث ؤنلى للمخضون جدعبا السجُام ألاظهاس بعشنت ؤو الىٓظ اإلاخْى ؤَػل، مثل خذور معخٍى

                                                 
1 - T. Hines: Supply chain strategies-Customer-driven and customer focused, Boston, Elsevier, 2006 P33. 

2 - S. Qrunfleh & M. Tarafdar: Lean and agile supply chain strategies and supply chain responsiveness - The role of strategic supplier 

partnership and postponement, Supply chain Managemant; An International journal, 18(6), 2013; P573. 

3 - S. Chopra, & P. Meindl: Supply chain management; Strategy, Planning an Opération, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010, P37. 

4 - Dagne Brihanu, Krishnanad Lanka and A. Neelakanteswara Rao: A survey of classifications in supply chain strategies, 12th Global On 

manufacturing and management, Gemm 2014, published in Procedia Engineering, 97, 2014, p2290. 
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ونلى اله٘غ مً دلٚ، َةن اسجُام مهذٛ الذوسان . َى الخاٛ في ظالظل ؤلامذاد اإلاعخجُبت للخدىؽ مً اإلاخاؾش

اث اإلاخضون، مما ْذ ًادي بلى خعاسة في  ٗان ٌشير نذم ُٖاًت معخٍى ْذ ًٙىن يير مىاظب في بهؼ ألاخُان ارا 

والُ٘شة .  ألانماٛ خُث ؤن اإلاخضون مىخُؼ حذا، وال جىخذ ُْم زابذ مؿلىبت بل ًخخلِ دلٚ خعب هىم اإلاىخج

َىا هي ؤن اهخُاع دوسان اإلاخضون ًُػل ظالظل الخىسٍذ اإلاعخجُبت ؤو الششُٓت في خين ؤن اسجُانه ًُػل 

، والزي ًِٓغ ُِٖ جٙىن ظلعلت . ظالظل جىسٍذ َهالت ؤو هدُُت ى الهاثذ نلى ألاضٛى ىإ مهُاس آخش َو َو

ل ألاضٛى بلى  الشبذ ونلى الشيم مً ؤهه مً الطهب حهل هؿاّ واضح مً الُ٘اءة . الخىسٍذ َهالت في جدٍى

لزلٚ، َةن اإلاىكماث التي لها ُْم ؤْل مً الهاثذ نلى . والاظخجابت، َةهه ًمً٘ ؤن ًكهش الاججاَاث هدى الُ٘اءة

 )1(. ألاضٛى لذيها جٓاسب هدى ظالظل الخىسٍذ اإلاعخجُبت

 :ثصييف اطتراثيجيات طلظلة إلامداد. 2

 )2(: ًمً٘ جطيُِ اظتراجُجُاث ظلعلت ؤلامذاد بلى ما ًلي

و : الحصييف على أطاض الكفاءة والاطحجابة. أ ادة الاظخجابت َى  َس ًمً٘ انخباس اإلاذخل اإلاهٓٛى لٍض

ذ مً اإلاشوهت في سدود الُهل  اث اإلاخضون مً العلو الخامت الطىو ؤو اإلاٙىهاث، والي مً شإنها ؤن حعمذ بمٍض معخٍى

اث اإلاخضون جادي بلى خُؼ ُٖاءة ظلعلت ؤلامذاد ادة معخٍى ونلى . نلى الخًيراث في ؾلب الهمالء، يير ؤن ٍص

الىُٓؼ مً رلٚ، جخؿلب ظلعلت ؤلامذاد جذَٔ اإلاهلىماث والعُاظاث مً العّى بلى ؤنػاء ظلعلت ؤلامذاد مً 

ذ، يير ؤن جدعين الٓذسة نلى  احل الخدىؽ مً اإلاخضون والٓذسة ؤلاهخاحُت اإلاخاخت مٓابل الؿلب يير اإلاٖا

الخاحت بلى الخُاف نلى الُاثؼ مً : الاظخجابت في ظلعلت ؤلامذاد ًخ٘بذ جٙالُِ لعببين سثِعُين َما

 .اإلاخضوهاث وغشوسة بحشاء اظدثماساث للخذ مً اإلاهل الضمىُت

ذ َذَا  ير دسحت مىاظبت مً الاظخجابت ووحىد بظتراجُجُت ظلعلت بمذاد َهالت في هُغ الْى هذ جَى َو

ادة دسحت الاظخجابت ًمً٘ ؤن  ىؿىي نادة نلى ْشاساث مٓاًػت مً حاهب ؤلاداسة، هكشا ألن ٍص ًطهب جدُٓٓه ٍو

بعبب َزٍ الطهىباث ًىكش بلى الٓذسة نلى الاظخجابت . ًىكش بليها نلى خعاب خُؼ الُ٘اءة واله٘غ صخُذ

ٗاظتراجُجُاث مخماًضة جشجبـ اسجباؾا وزُٓا بإهىام مخخلُت مً اإلاىخجاث، لزلٚ َمً الػشوسي ؤخز ٗل  والُ٘اءة 

بظتراجُجُت بشٙل معخٓل، بال ؤن َىإ مً خاٛو اظدُهاب ظلعلت ؤلامذاد الُهالت واإلاعخجُبت في آن واخذ مً 

خالٛ اظتراجُجُاث مثل مذاخُل الخخؿُـ اإلاىٓدت التي حهُذ َُٙلت نملُاث ظلعلت ؤلامذاد لخدُٓٔ ٖال 

ذ واخذ، ؤو َشع وحىد الاظتراجُجُخين وبنؿاء  ذ ؤي جم٘نها مً الاظخجابت والُ٘اءة في ْو الهذَين في هُغ الْى

ذ مً الاظخجابت . ؤوامش بةحشاء مٓاًػاث إلزباث الُٓم ادة مخهمذة في مخضون العالمت ْذ جٍض نلى ظبُل اإلاثاٛ ٍص

و ادة جىاَش اإلاىخج نىذما جخًير اخخُاحاث الهمالء بشٙل يير مخْى اث . مً خالٛ ٍص ادة في معخٍى يير ؤن َزٍ الٍض

ادة جٙالُِ سؤط اإلااٛ  ٔ ٍص ذ هُعه، معخىي الخٙلُت بطىسة مباششة، ؤي نً ؾٍش و، في الْى اإلاخضون جَش

ً، َػال نً الخٙالُِ يير اإلاباششة، هكشا ألن اإلاىخجاث اإلاىحىدة في اإلاخضون ْذ ال جبام وجطبذ في نهاًت  والخخٍض

ادة الخٙلُت بلى الخٓلُل مً دسحت الُ٘اءة. اإلاؿاٍ ْذًمت ويير ْابلت لالظخخذام ادي َزا اإلاعخىي مً ٍص  .ٍو

                                                 
1
- Dagne Brihanu, Krishnanad Lanka and A. Neelakanteswara Rao, Opcit, p.p2290.2291. 

2
 - Dagne Brihanu, Krishnanad Lanka and A. Neelakanteswara Rao, Ibid, p-p2291-2995. 
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وؤن َىإ . لٓذ جمذ مالخكت ؤن اإلاىكماث في الىاْو ال جخخاس ظالظل بمذاد التي جؿابٔ ؾبُهت مىخجاتها

ٗاإلاىخجاث . اخخالَا ٖبيرا بين اإلاىخجاث وؤهىام ظالظل ؤلامذاد َمً حهت َىإ مىخجاث وقُُُت ْابلت لالظتهالٕ 

اء هت مثل ؤحهضة ال٘مبُىجش وألاٍص وجخمثل . الًزاثُت، ومً حهت ؤخشي جىحذ مىخجاث مبخ٘شة راث دوسة خُت ظَش

لت وبالخالي ًٙىن الؿلب نليها معخٓش، في خين ؤن  اإلاىخجاث الىقُُُت في جلٚ اإلاىخجاث التي لذيها دوساث خُاة ؾٍى

ولزلٚ، . اإلاىخجاث اإلابخ٘شة هي اإلاىخجاث التي لذيها دوساث خُاة ْطيرة وهدُجت رلٚ، ًطهب الخيبا بالؿلب نليها

ٗان مىخجا مبخ٘شا ؤو مىخج وقُُي . َةن بظتراجُجُت جطمُم العلعلت جخخلِ انخمادا نلى هىم اإلاىخج، ظىاء 

ومً اإلاشجح ؤن جدبو . بغاَت بلى ؤهه مً اإلاهم ؤن ًخم الخهٍش نلى خطاثظ الؿلب في جطمُم ظالظل ؤلامذاد

اإلاىكماث راث اإلاىخجاث الىقُُُت ظلعلت الخىسٍذ الُهالت مً الىاخُت اإلاادًت وؤن جدبو اإلاىكماث راث اإلاىخجاث 

 ّ ٖما ؤن اإلاىكماث ألاٖبر حجما وألاْشب للمىبو ؤٖثر . اإلابخ٘شة بظتراجُجُت ظلعلت الخىسٍذ اإلاعخجُبت للعى

 .اخخماال الظخخذام بظتراجُجُت ظلعلت الخىسٍذ اإلاعخجُبت

 :الحصييف على أطاض الىحافة والسشاقة. ب

حهذ اظتراجُجُاث الىداَت والششاْت مً الاظتراجُجُاث الهامت لعالظل ؤلامذاد خُث حهني الىداَت 

ٔ الخخلظ مً الهذس ٔ . جدعين الُٓمت نً ؾٍش ؤما ظالظل ؤلامذاد الىدُُت َخهني جخُُؼ الخٙالُِ نً ؾٍش

مً٘ جدُٓٔ الهذٍ ألاظاس ي لهزٍ ؤلاظتراجُجُت مً  )1(. حشًُل الهملُاث ألاظاظُت مو ؤْل معخىي مً الهذس ٍو

خالٛ ألاشٙاٛ ألاظاظُت لبُاهاث الاجطاالث اإلاخهلٓت باإلاخضوهاث، الٓذساث، خؿـ الدعلُم والخٓلباث في اؾاس 

ذ اإلادذد ؤما الششاْت َخهني الاظخجابت الشاملت لخدذًاث ألانماٛ اإلاخمثلت في الاظخُادة مً  )2(. مبادت هكام الْى

هت واإلاعخمشة لؤلظىاّ الهاإلاُت مً ؤحل ظلو وخذماث راث حىدة نالُت وؤداء نالي ؤما الششاْت في . الخًيراث العَش

ظالظل ؤلامذاد َخهني الاظخجابت، ْذسة ظلعلت ؤلامذاد ٖٙل وؤنػائها نلى مىاءمت الشب٘ت ونملُاتها مو 

  )3(. اإلاخؿلباث الذًىامُُ٘ت اإلاخٓبلت للهمالء

جخم اإلآاسهت بين ظالظل ؤلامذاد الىدُُت والششُٓت نلى ؤظاط الٓذسة نلى الخهامل مو نذم الُٓين بما 

في رلٚ الاخخالَاث في حجم ؤلاهخاج ودسحت جىىم اإلاىخجاث اإلاؿلىبت، خُث ؤن اإلاىخجاث راث الخىىم اإلاىخُؼ 

ابلُت الخٓلب الهالُت جىاظب بظتراجُجُت الىداَت، بِىما جىاظب اإلاىخجاث راث الخىىم الهالي والخٓلب اإلاىخُؼ  ْو

 .بظتراجُجُت الششاْت

با بظتراجُجُت الُ٘اءة اإلاادًت  مً الىاخُت الهملُت، ًبذوا ؤن ؤلاظتراجُجُت الىدُُت حهادٛ جٍٓش

با العّى اإلاعخجُبت، بال ؤن َىإ بهؼ اإلاىخجاث الىقُُُت التي ًمً٘ ؤن  وؤلاظتراجُجُت الششُٓت حهادٛ جٍٓش

هت مً ظالظل ؤلامذاد مثل الخلُب ومىخجاث ألالبان ألاخشي التي حهخبر  جٙىن لها مخؿلباث الاظخجابت العَش

هت الخلِ مو اظخٓشاس وعبي في همـ الؿلب لً٘ مو مذة ضالخُت مدذودة نلى وحه الخطىص ٖما ًمً٘ . ظَش

ا ؤهماؽ الؿلب اإلاعخٓشة والٓابلت للخيبا مً اإلاىخجاث مثل  للمىكماث يالبا جىُُز ظُاظاث جشوٍج حًير حزٍس

                                                 
1 - Y. Qi et al: Supply chain strategy; product characteristics and performance impact  - Evidence from Chinese manufacturers, Decision 

Sciences, 40 (4), 2019, P670. 

2 - N. El-Tawy & D. Gallear: Leanness and Agility as means for improving Supply chainis; A case study on Egypt, Eurorean, Mediterranean 

and Middle EAst Conferance Proceedings On Information Systems, Athens. Greece, 2011, P817. 

3 - S. Duarte & V. C. Machado: Manufacturing paradigms in supply chain management, International Journal of management Science and 

Engineering Management, 6(5), 2011, P331. 
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ذ ؤحبرث َزٍ الخاالث بهؼ اإلاالُين نلى جىظُو هؿاّ جطيُِ ظالظل ؤلامذاد الخاص . الًزاء الهام ْو

 .بالُ٘اءة والاظخجابت

ورَب مهكم الباخثين بلى ؤن انخماد مبادت الىداَت مىاظب للمىخجاث الهادًت خُث ًمً٘ الخيبا 

ىإ مً ًإخز . بالؿلب، ٖما ؤن مبادت الششاْت راث الطلت باإلاىخجاث اإلابخ٘شة خُث ال ًمً٘ الخيبا بالؿلب َو

بىحهت الىكش التي ًإخز بىحهت الىكش التي ججمو بين الىداَت والششاْت في هٓؿت َاضلت نبر ظالظل ؤلامذاد مً 

، خُث حعخخذم الششاْت في الجضء العُلي مً العلعلت (Leagile)ؤحل جدعين بداستها وحعمى بظتراجُجُت 

وبشٙل نام، َىإ خاالث حعخذعي اظخخذام . والىداَت في الجضء الهلىي منها وحعمى بعالظل ؤلامذاد الهجُىت

الششاْت وؤخشي الىداَت، بال ؤهه في مهكم ألاخُان ًٙىن مً اإلاالثم الجمو بين الاظتراجُجُخين باظخخذام 

وحهتٍر اظتراجُجُاث ظالظل ؤلامذاد الهجُىت بإهه غمً مجمىنت مخخلؿت . ؤلاظتراجُجُت الهجُىت ؤو اإلاخخلؿت

ابال للخيبا به وفي بهؼ  مً اإلاىخجاث وألاظىاّ ظخٙىن َىإ بهؼ اإلاىخجاث خُث ًٙىن الؿلب معخٓشا ْو

 .ألاخُان ًٙىن اله٘غ صخُدا

ونلى الشيم مً ؤن مذخل الششاْت والىداَت مخخلُان بشٙل واضح بال ؤهه جم دمجهما بشٙل هاجح 

ٖخطمُم لدشًُل ظلعلت ؤلامذاد ؤلاحمالُت، مما ٌهني ؤن ظالظل ؤلامذاد الىدُُت والششُٓت َما بظتراجُجُخين 

ٔ وغو هٓؿت . مخٙاملخين، ؤي ؤن اظخخذام همـ الىداَت َى هٓؿت اهؿالّ إلوشاء هكم الششاْت ورلٚ نً ؾٍش

ير معخىي مً حذولت  َطل لخالءم بشٙل ؤَػل اخخُاحاث الاظخجابت للؿلب اإلاخٓلب في اإلاطب بهذ جَى

 ّ ت مً العى  .الخذَٓاث الهلٍى

. مً خالٛ ما ظبٔ ًمً٘ الٓٛى بان َىإ زالزت ؤهىام مخخلُت مً ظالظل ؤلامذاد في جىكُم ألانماٛ

ٔ الٓػاء نلى الخؿىاث اإلاهذسة ؤو  ظالظل ؤلامذاد الىدُُت التي جىقِ حهىد الخدعين اإلاعخمش نً ؾٍش

هت  الػاجهت ويير الُٓمت نلى ؾٛى العلعلت، ظالظل ؤلامذاد الششُٓت والتي حعخجُب للخًيراث العَش

ا نلى  يَز ٔ دًىامُُ٘تها، ظُاْها اإلادذد، جىحهها للىمى وجٖش والاهٓعاماث اإلاعخمشة لؤلظىاّ الهاإلاُت نً ؾٍش

باإلغاَت بلى ظالظل ؤلامذاد اإلاخخلؿت التي ججمو ْذساث ظالظل ؤلامذاد الىدُُت والششُٓت إلوشاء . الهمالء

ض نلى ؤن مُهىم الىداَت ٌهمل بشٙل حُذ نىذما . شب٘ت جىسٍذ جلبي اخخُاحاث اإلاىخجاث اإلاهٓذة ىإ مً ٖس َو

اث نالُت مً . ًٙىن الؿلب معخٓش، ًمً٘ الخيبا به ومعخىي جىىم اإلاىخجاث مىخُؼ وفي اإلآابل جٙىن معخٍى

وؤن . الششاْت في ظالظل ؤلامذاد مؿلىبت نىذما ًٙىن الؿلب مخٓلب ومخؿلباث الضبىن في ما ًخهلٔ بالخىىم مشجُو

الىداَت ًمً٘ ؤن حشٙل نىطشا مً الششاْت في بهؼ الكشوٍ، ول٘نها لً جمً٘ اإلاىكمت مً جلبُت الاخخُاحاث 

وبالخالي ًمً٘ جطيُِ الاظتراجُجُاث ظالظل ؤلامذاد اظدىادا لخجذًذ اإلاهل الضمىُت، . اإلادذد للهمالء بعشنت ؤٖبر

 .ْابلُت الخيبا بالؿلب وجٓلبه وخطاثظ اإلاىخجاث

 :الحصييف على أطاض السحل والدفع. ج

حعخخذم اظتراجُجُاث الذَو والسخب في ظالظل ؤلامذاد لخىُُز ألاوامش، خُث حعدىذ ْشاساث ؤلاهخاج في 

لت اإلاذي، بِىما جٙىن بظتراجُجُت السخب مذَىنت بالؿلب ض . اظتراجُجُاث الذَو نلى الخيبااث ؾٍى ٖما جم حهٍض

ُذ جىُُزَا باليعبت بلى الؿلب النهاجي للهمالء، َمو نملُت  ؤَمُت بظتراجُجُت الذَو والجزب انخمادا نلى جْى

وحهضص . السخب ًخم الخىُُز اظخجابت ألوامش الهمالء، ؤما نملُاث الذَو َُخم الخىُُز جدعبا لؿلباث الهمالء
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الُ٘شة الٙامىت وساء اظتراجُجُاث السخب والذَو مً خالٛ ٗىن الىكام الٓاثم نلى الذَو مذَىم بالخيبااث 

لت ألاحل للؿلب، في خين ؤن نملُاث ؤلاهخاج والخىصَو في  خُث ؤن ْشاساث ؤلاهخاج والخىصَو حعدىذ بلى جٓذًشاث ؾٍى

و  .هكام السخب مذَىنت بالؿلب الُهلي للمعتهل٘ين ولِغ الؿلب اإلاخْى

ج مً ٗل مً الذَو والسخب، خُث حعمى الىاحهت التي جشبـ  يالبا ما جخٙىن ظلعلت الخىسٍذ مً مٍض

وجخٙىن َزٍ ؤلاظتراجُجُت الهجُىت بشٙل . الذَو/بين اإلاشاخل الٓاثمت نلى ٗل اظتراجُجُت ؤخُاها باظم السخب

اث ونىطش السخب لئلهخاج باإلغاَت بلى نىاضش الذَو السخب بغاَُت /خاص مً نىطش الذَو إلاٙىن اإلاشتًر

ومو رلٚ َةهه ال حعخخذم ٖال الاظتراجُجُخين ؤو الاظتراجُجُاث . حعدىذ بلى جىاصن الشب٘ت وآلُاث حهاوهُت ؤخشي 

ا في الُ٘اءاث الخىكُمُت، ولً٘ ٌعخخذم الخإزير اإلاشتٕر لالظتراجُجُاث مً ؤحل حلب  اإلاعخٓلت التي جدذر َْش

 .مضاًا ٗل منها في خذمت الهمالء بشٙل ؤَػل وبخٙلُت اْل وعبُا

ونلى الشيم مً َىاثذَا وجضاًذ شهبُتها َةن بظتراجُجُت الذَو والسخب لِعذ خالُت مً اإلاخاؾش ال 

وجخميز اإلاخضوهاث في مىاْو مخخلُت . ظُما نىذما ًخهلٔ ألامش بخدُٓٔ الؿلب والخطذي للخٓلباث الخاسحُت

ذ اإلاهالجت اإلاخبٓي ووْذ الىٓل مً  ٗان ْو اث مخخلُت مً الاظخجابت الخخُاحاث الهمالء اإلادخملين، وبرا  بمعخٍى

ذ  اء بْى ال ْذ ًدذر اهجاصا يير معخٓش ألداء الؿلب، مما ًادي بلى َشع نٓىباث نلى نذم الَى الخذود ؾٍى

الدعلُم اإلاخُٔ نلُه للهمُل، جدمل جٙالُِ خعاسة اإلابُهاث وآزاس ظلبُت ؤخشي ال ًمً٘ ُْاظها نلى مطذاُْت 

 .اإلاىكمت

نلى الشيم مً جؿّش الهذًذ مً الذساظاث مً حاهب ؤو ؤٖثر مً حىاهب الاظتراجُجُاث العابٓت، 

بُت، بال ؤهه لم ًخم الاجُاّ نلى بظتراجُجُت حًؿي حمُو مخؿلباث اإلاىكماث نبر  ودساظت بهػها بؿّش ججٍش

 .باإلغاَت بلى نذم الاجُاّ بالشإن الىٓؿت الُاضلت نىذ اظخخذام اظتراجُجُاث هجُىت. ظالظل ؤلامذاد
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 .محمللبات هجاح طلظة إلامداد: اململلل السابع

ٔ جخُي ٔ عًمً٘ جدُٓٔ ميزة جىاَعُت بشٙل نام نً ؾٍش  الخٙلُت مٓاسهت باإلاىاَعين ؤو نً ؾٍش

ٔ جخُُؼ الخٙلُت إلاخؿلباث  الخماًض، ؤما في مجاٛ ظالٛ ؤلامذاد َةن اإلايزة الخىاَعُت ًمً٘ ؤن جدٓٔ نً ؾٍش

ٗاهذ اإلاىكمت حععى لخدُُل الخٙالُِ بشٙل مهخبر، َهليها بزٛ حهىد ؤٖبر للششاٖت بين اإلاىكماث، . الهمالء وبرا 

ى بسغاء خاحاث الهمالء في مىاؾٔ مىدششة . الخيعُٔ والخٙامل بُنهما بما ؤن ظلعت ؤلامذاد لها َذٍ مشتٕر َو

ّ ثٖما ؤن اظتراججُا. نبر الهالم ت مخخلُت نىذ حًير قشوٍ العى بغاَت .  ظالٛ ؤلامذاد ًجب ؤن جٙىن راث ؤولٍى

و للمىكماث ًدخاج خلٛى لىحِعدُت بظتراججُت مً٘ جمُيز خطاثظ ؤو مخؿلباث . بلى ؤن الىمى الذولي العَش ٍو

 وجخمثل (1).ظالٛ إلمذاد الىاجخت، والتي تهذٍ بشٙل خاص بلى جدعين ألاداء الخىكُمي وجدُٓٔ ميزة جىاَعُت

 (2):َزٍ اإلاخؿلباث َُماًلي

 .شساكات املوزدًً إلاطتراثيجية. 1

ً لىخل الخهاون مو اإلاىسدًً ًمً٘ ؤن ًدٓٔ ميزة جىاَعُت ٖما . مىز الثماهِىاث مً الٓشن الهشٍش

ٗاث مو ونالْاث مو اإلاىسدًً ذ قهشث َُما . انخبرث اإلاىكماث الىاجخت في اإلاعخٓبل هي جلٚ التي ؤظعذ ششا ْو

ل اإلاذي مو اإلاىسدًً والجهىد اإلاىخذة  ادة نذد اإلاىسدًً، الخهاْذ ؾٍى بهذ ؤزاس َزٍ اإلاالخكاث، نلى ظبُل اإلاثل ٍص

ٓت . ٗاهذ مً الىخاثج اإلاباششة لهزٍ اإلاالخكاث م بؿٍش وبخدُُل نذد اإلاىسدًً والششاٖت مو مىسدًً جم اخخُاَس

 .بظتراججُت َاإلاىكماث حععى لخدُٓٔ جد٘م ؤَػل في جذَٓاتها اإلاالُت

ش ميزة  ذساث اإلاىسدًً واإلاضج اإلاخُشد الزي ًدث بُنهما َى ما ًَى ىإ مً ٌهخبر ؤن ْذساث اإلاىكماث ْو َو

عانذ َزا الاسجباؽ بين الٓذساث نلى بهخاج مىهخاحا. جىاَعُت معخذامت للمىكمت ومو وحىد نالْاث .  مخميزةثَو

ٗاهذ اإلاىكماث جىاحه ضهىباث  بظتراججُت مو اإلاىسدًً، َان الهالْاث مو اإلاىسدًً جبٓى اًجابُت ختى وان 

 .اْخطادًت

لت اإلاذي بين اإلاىكماث واإلاىسدًً خطُطا لالظخُادة مً الٓذساث ؤلاظتراججُت  وجطمم الهالْاث ؾٍى

ٗاث ؤلاظتراججُت للمىكماث إلاعانذة بهػها البهؼ لخدُٓٔ . والدشًُلُت ألنػاء ظالظل ؤلامذاد وحععى الششا

ٓت بظتراججُت، َان رلٚ ًمً٘ ؤن ًدعً . ال٘ثير مً الُىاثذ اإلاعخمشة وبرا ْامذ اإلاىكماث بةداسة مىسديها بؿٍش

ُت، اإلاشوهت، الخٙلُت والجىدة  .مً ؤدائها الدشًُلي مً خالٛ اإلاىزْى

ت اإلاىسدًً في جطمُم اإلاىخج له ؤزش اًجابي نلى مهذٛ الخؿإ الطىاعي في بهخاج اإلاىكمت، وبرا  ؤن مشاٖس

ين ؤظاظا في الهملُت ؤلاهخاحُت، َاهم اإلاىكمت جػمً والئهم في َزٍ الخالت ٖما ؤن َزٍ . ٗان َىإ مىسدًً مشاٖس

ت جػمً للمىكمت جخُُؼ اإلاشاٗل اإلاخهلٓت بالجىدة ؤزىاء ؤلاهخاج ٗاهذ اإلاىكمت حعخدىر نلى وعبت . اإلاشاٖس وبرا 

 .ٖبيرة مً مخشحاث اإلاىسدًً، َإن رلٚ ًمىو اإلاىاَعين مً الىضٛى لىُغ اإلاىسد وبالخالي هُغ مطادس اإلاىخجاث

 م مً الخىحه هدى اظخخذام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخذًثت، بال ؤن رلٚ ال ًلغي الاَخمامنلى الشى

ٗالثٓت التي حهخبر مُخاح بداسة الهالْاث مو اإلاىسدًً ا ال٘ثير مً الشُاَُت . بالٓػاًا الًير الخٓىُت  خؿلب بىاَئ ٍو

                                                 
1 - Henriksson and Nyberg, OP. CIT., p.31. 

2 - Ibid., p.p. 32-37. 
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زا الاجطاٛ اإلاُخىح ظُادي  ذ اإلادذد بين ؤنػاء ظلعلت الخىسٍذ، َو التي حهني جبادٛ اإلاهلىماث الذُْٓت في الْى

يبغي إلاثل َزٍ الٓشاساث ؤن جدٓٔ َىاثذ  بىاء الثٓت التي حهخبر ؤظاط جدعين اجخار الٓشاساث في ظالظل ؤلامذاد ٍو

ت للمىكمت واإلاىسدًً  .مشتٖر

 .عالقات الصبون . 2

هخبر َهم َزٍ الخُٓٓت مُخاخا لىجاح  تهذٍ بداسة ظلعلت ؤلامذاد بلى خلٔ ُْمت للضبىن النهاجي، َو

ٖما ؤن حمُو مماسظاث اإلاىكمت في بداسة نالْتها مو الضباثً حهخبر مطذسا للميزة . نالْاث اإلاىكمت بضباثنها

وجىحذ الهذًذ مً الؿّش إلداسة الهالْاث مو الضبىن بُهالُت ٖةداسة شٙىي الضباثً، بىاء نالْاث . الخىاَعُت

لت ألامذ وجدعين سغا الضبىن  ٖما ؤن الخٙامل مو صباثً مدذدًً ًدٓٔ جميزا داثما للمىكماث في ظالظل ... ؾٍى

 .ؤلامذاد

لت ألامذ مو الضباثً بلى جخُُؼ نذم الخإٖذ في الؿلب، جدعين خذمت  ًادي التزام اإلاىكمت بهالْاث ؾٍى

ً، وؤداة اإلاخاصن، ولخدُٓٔ َزٍ ألاَذاٍ نليها ؤًػا ؤن جىكش بلى ظلعت ؤلامذاد  الضبىن، جخُُؼ جٙالُِ الخخٍض

ومو . مً وحهت هكش الضبىن لٙي جٙىن ْادسة نلى َهم، مٓاسهت ودمج الخطاثظ التي ًشيب بها الضباثً اإلاخخلُين

التزاًذ في دًىامُ٘ت واغؿشاب العّى جطبذ بداسة الهالْاث مو الضبىن مً الٓذساث ألاظاظُت لىجاح اإلاىكمت 

باإلغاَت بلى رلٚ َان جُانل اإلاىكمت مو صباثنها في الٓػاًا . وبالخالي جدُٓٓيها إلايزة جىاَعُت ال ًممً جٓلُذَا

ٖما ؤن . اإلاخهلٓت بالجىدة وجذَٔ اإلاىاد ًمً٘ ؤن ًدعً مً ؤدائها الدشًُلي َُما ًخهلٔ بالعشنت ودْت الدعلُم

مهلىماث الضبىن ً٘مً ؤن جدٓٔ ميزة جىاَعُت للمىكمت مثل جيبااث الضبىن، خاالث الؿلب، بخطاثُاث اإلابُهاث 

ٔ ت مً احل . وخمالث الدعٍى لت ألامذ ومشبدت مو الضباثً بلى وحىد َىاثذ وزُٓت مشتٖر ًدخاج بىاء نالْاث ؾٍى

ش َزٍ الهالْاث وحهمُٔ الششاٖت مو الضباثً ٖما ؤن َزٍ الثٓت جادي بلى جدُٓٔ هخاثج ؤنلى مً جلٚ التي . جؿٍى

 .ًدٓٓها ٗل ؾٍش نلى خذي

 .اطحخدام مصودي الملسف الثالث والملسف السابع. 3

ل لهم مهمت الىقاثِ  حهىد خلُُت مُهىمي الؿٍش الثالث والشابو بلى نذد اإلاخهاملين الزًً جٗى

اللىحِعدُت، َهىذما ًلتزم اإلاطىو ؤو اإلاشتري بجمُو ألاوشؿت اللىحعدُت نلى ؾٛى ظلعت ؤلامذاد بلى ياًت 

 ٛ عمى لىحعدُٚ الؿٍش ألاو . وضىلها بلى الضبىن َان رلٚ ٌهني ؤن نامال واخذ َٓـ شإس في اللىحِعدُٚ َو

ٗالدشاس  معاولُت الىٓل مثال َدعمى َزٍ الهملُت ٕونىذما ًلتزم ٗل مً اإلاىسد واإلاشتري له بهزٍ الىقاثِ 

ت هٓل مثال َِعخخذم مطؿلح . بلىحعدُٚ الؿٍش الثاوي ونىذما اظخخذام مخهامل زالث بين اإلاىسد والباجو ٖشٖش

ٓىم مضودي الؿٍش الشابو في . لىحعدُٚ الؿٍش الثالث، بغاَت بلى قهىس مُهمىم لىحعدُٚ الؿٍش الشابو ٍو

الىقُُت اللىحعدُت بهشع خذماث يير مادًت ألنػاء ظلعلت ؤلامذاد، خُث ًٓىمىن بخجمُو وبداسة اإلاىاسد، 

 .الٓذساث والخ٘ىىلىحُا لؤلؾشاٍ الثالزت ألاخشي لخهمل بشٙل ؤَػل

ال ًٓىم مُهىم مضودي الؿٍش الثالث بخًؿُت وقاثِ الىٓل بين اإلاشتري والباجو َدعب باٛ يهخم يالبا 

ً، الخهبئت والخًلُِ والخخؿُـ ٗالخخٍض وجلجإ اإلاىكماث إلاضودي ... بخٓذًم مخخلِ ألاوشؿت ألاخشي لضباثنهم 

يز نلى ْذساتها ألاظاظُت وحعمُت مُاَُم مضودي الؿٍش الثالث والؿٍش الشابو . الؿٍش الثالث مً احل التٖر
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ؼ اللىحعتي وحععى بليها اإلاىكمت مً ؤحل جخُُؼ جٙالُُها ومعانذتها نلى . باألخشحت اللىحِعدُت ؤو الخٍُى

 . اإلاىاسد التي ال جمخل٘ها داخلُامٖما حعمذ للمىكمت باالظخخذا. جدُٓٔ ميزة جىاَعُت وجدعين خذمت الضبىن 

لٓذ ؤضبذ الخىصَو ًمثل ميزة جىاَعُت للمىكماث الطىانُت ٗىنها ؤضبدذ حعخخذمه لخميز هُعها نً 

ٔ ؤلاهخاج ًم٘نها ؤن  ٔ نً ؾٍش ٔ جدعين خذمت الدعلُم ونىذَا ال جخميز اإلاىكمت ؾٍش باقي اإلاىكماث نً ؾٍش

ٚ واخذ في وقاثِ الخىصَو خُث ًمً٘ لهزٍ الششاٖت  ت شٍش ٔ مشاٖس حهخمذ جىصَو ٖهامل للىجاح، ورلٚ نً ؾٍش

 .ؤن جخؿىس لخطبذ راث ؾبُهت بظتراججُت

 .الشساكة مع املىافظين. 4

ذا ٌهني ؤن الششاْت جكهش  نادة ما ًخم اْتراح الخدالِ مو اإلاىاَعين لجلب الششاْت لعلعلت ؤلامذاد، َو

ؼ الىخذاث اإلاىخجت بين  مً خالٛ نملُت الخٙامل والانخماد اإلاخبادٛ،بر ؤن َذٍ الهىامل ْذ جمً٘ مً جٍُى

ٓت في ضىانت العُاساث مىذ .اإلاىاَعين ،نلى الشيم مً ؤن دلٚ ال ًدذر داثما  ذ اظخخذمذ َذٍ الؿٍش ْو

ٗاث ميزة جىاَعُت مً خالٛ اإلاضج اإلاميزاث للمىاسد  ُترع ؤن جدٓٔ مثل َذٍ الششا  .ظىىاث ٍو

 .قياض  داء. 5

ٗاهذ اإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاالُت هي الًذاة الىخُذة التي ٌهخمذ نليها اإلاعيرون نىذما  في اإلااض ي 

ً)ؤما ؤالن . حعدثمش اإلاىكماث في بشامج ومبادساث حذًذة مً احل بىاء ْذساتها  (مىز بذاًت الٓشن الىاخذ والهشٍش

ت ؤًػا يالبا ما . َُيبغي ؤن جخىظو اإلاماسظاث اإلاداظبُت اإلاالُت لخخػمً ؤضٛى اإلاىكمت يير اإلالمىظت والٍُ٘ش

ٗامل نً  حهخبر الاظتراجُجُاث اللىحعدُت يير ملمىظت بؿبُهتها،وبالخالي َان ؤدائها ال ًمً٘ ؤن ًٓاط بشٙل 

ٔ اإلاهلىماث اإلاالُت الهادًت لذلٚ ًشجبـ  ُْاط ألاداء بمٙىهاث هكم ظلعلت ؤلامذاد ؤلاظتراجُجُت وبإوشؿتها . ؾٍش

وبهزٍ ألاداة . ولخُُٓم اهجاصاث ؤلاظتراجُجُاث يالبا ما حعخخذم بؿاْت ألاداء اإلاخىاصن . نلى اإلاعخىي الدشًُلي

. اًمً٘ للمىكمت الخىاضل مو ألاَذاٍ التي ًجب جدُٓٓها باالنخماد نلى ْذساتها يير اإلالمىظت وابخٙاساجه

وحعخخذم بؿاْت ألاداء اإلاخىاصن ألاظاظُت ؤسبو وحهاث هكش لترحمت مهمت وبظتراججُت اإلاىكمت، وجخمثل في اإلاالُت، 

ٔ . الضبىن، نملُاث ألانماٛ الذاخلُت والخهلم والىمى ويالبا ما حهىع وحهاث الىكش َزٍ ؤو حعخ٘مل نً ؾٍش

وحهاث هكش خاضت باإلاىكمت لجهل بؿاْت ألاداء اإلاخىاصن ؤٖثر مالثمت لالخخُاحاث الُشدًت باإلاىكمت لجهل بؿاْت 

 .ألاداء اإلاخىاصن ؤٖثر مالثمت لالخخُاحاث الُشدًت باإلاىكمت

ٓت ؤخشي لُٓاط اإلاهلىماث اإلاالُت وهي ماششاث ألاداء ألاظاظُت وحعخخذم َزٍ اإلااششاث . َىإ ؾٍش

وحعمى اإلآاًِغ في بؿاْت . لُٓاط وقاثِ اإلاىكمت نلى معخىي الدشًُلي، ؤًً جٙىن اإلاهلىماث اإلاالُت يير مالثمت

وج٘مً الُ٘شة مً وساء ماششاث ألاداء ألاظاظُت في ٗىن ؤلاداسة . ألاداء اإلاخىاصن ؤخُاها بماششاث ألاداء ألاظاظُت

جطمم بظتراججُت لهملُاث اإلاىكمت، وبمعانذة ماششاث ألاداء ألاظاظُت ًم٘نها جىحُه َزٍ الهملُاث بلى ؤَذاٍ 

مً٘ ؤخذ ؤلاؾاس اللىحعتي للٓشن الىاخذ والهششون ٖمثاٛ نلى ألادواث الخاضت لُٓاط . مشثُت ؤو خُُٓٓت ٍو

ا لُٓاط ؤداء ظالظل ؤلامذاد الذاخلُت والخاسحُت َش وجخػمً خمغ ماششاث . ألاداء اللىحعتي، والتي جم جؿٍى

 ٛ ذ ؤقهش َزا ؤلاؾاس َاثذجه . ؤظاظُت، وجخمثل في خذمت الضبىن، بداسة الخٙلُت، الجىدة، ؤلاهخاحُت وبداسة ألاضى ْو

ٖما ؤزبدذ ألادبُاث الاْخطادًت ؤهه نىذ . واظخخذام إلآاسهت اإلاماسظاث اللىحعدُت بين مىاؾٔ حًشاَُت مخخلُت

 .ُْاط ؤداء ظلعلت ؤلامذاد ًخم جػمين اإلاىسدًً والضباثً في الُٓاط
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ت مماسظاث اإلاىكماث ألاخشي، وجخػمً نملُت اإلآاسهت اإلاشحهُت  يالبا ما حعخخذم اإلآاسهت اإلاشحهُت إلاهَش

اث ألاداء في اإلاىكمت اإلاشحهُت واإلاىكمت اإلاشاد مٓاسهتها، زم ًخم مٓاسهت َزٍ . ؤسبو مشاخل ؤوال ُْاط معخٍى

ؤخيرا وبهذ . في اإلاشخلت الثالثت جبذؤ اإلاىكمت بالخهلم مً مماسظاث اإلاىكمت اإلاشحهُت. الُٓاظاث ٖمشخلت زاهُت

نىذ الخخؿُـ لهملُت اإلآاسهت اإلاشحهُت يالبا ما ًخم جٓعُمها بلى . الخهلم، ًمً٘ للمىكمت جدعين مماسظتها

ً مثال ٗالخخٍض و مخىىنت، ًخهلٔ ٗل مششوم بهملُت ؤنماٛ ؤظاظُت  وجخمثل اإلاهلىماث التي ًخم حمهها مً . مشاَس

ونلى الشيم مً الجاربُت، بال ؤن الهاثٔ ألاظاس ي في . اإلآاسهت اإلاشحهُت يالبا في مخؿؿاث بُاهُت وؤوضاٍ للهملُت

ٗاء في جبادٛ مهلىماتهم الذاخلُت  .اظخخذامها ٌهىد بلى هٓظ سيبت الشش

 .هظم املعلومات. 6

يلبا ما ًزٖش دوس ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخذًثت في ألادبُاث الاْخطادًت ٖهىطش مهم لئلداسة الُهالت 

ا نلى سشاْتها وجٙاملها، بر ٌعمذ اظخخذام ج٘ىىلىجي  اإلاهلىماث اللعالظل اإلاذاد و رلٚ مً خالٛ جإزيَر

ٗاء ظلعلت ؤلامذاد هخبر جذَٔ اإلاهلىماث نىطشا ؤظاظُا في ظلعلت ؤلامذاد ٗىهه . بالخىاضل الُهاٛ بين شش َو

. وبشٙل نام حهخبر اإلاهلىماث والثٓت ؤظاط لٙل نالْت مشبدت. ٌعمذ إلاخخلِ اإلاخهاملين بخخؿُـ ؤوشؿتهم

مً٘ جدذًذ زالزت مكاَش ألداء الاجطاالث في نالْاث ظالظل ؤلامذاد، ؤوال حىدة الاجطاال ، وجخػمً دْت ثٍو

خمثل اإلاكهش الثاوي في شٙل اإلاهلىماث اإلاخبادلت والتي حًؿي  ُتها، مالثمتها ومطذاُْتها ٍو اإلاهلىماث اإلاخبادلت، جْى

 اإلاشتٕر ألنػاء ظلعلت ؤلامذاد لخخؿُـ مؤما اإلاكهش الثالث َُخمثل في الالتزا. الؿّش اإلاعخخذمت في الخىاضل

 .وضُايت ألاَذاٍ

ٔ الخىُُز الىاظو  ت والُ٘اءة وربٚ نً ؾٍش اث اإلاهَش ادة معخٍى جدىاَغ ظالظل ؤلامذاد مً خالٛ ٍص

لخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث، ٖما ؤن نهذٍ ألاخيرة جمثل نامال ؤظاظُا في الخؿبُٔ الجُذ إلداسة ظالظل ؤلامذاد خاضت 

 . برا جم اظخخذامها في سبـ الضباثً، اإلاىسدًً والخذماث التي جػُِ ُْمت
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مظاَمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة املعامالت والاثصاالت والعالقات للىظم : الثالث املبحث    

. اللوحظخية وطالطل إلامداد

 أَمية هظم املعلومات الحدًثة في إدازة املعامالت والاثصاالت والعالقات للىظم  :اململلل  وو 

 .اللوحظخية وطالطل الامداد

ش الىكم اللىحعدُت واظخدذار الجذًذ اإلاخؿىس،  جبرص ؤَمُت هكم اإلاهلىماث الخذًثت ٖإخذ مٓىماث جؿٍى

ش والخدذًث، وؤضبذ مشج٘ض هكم اإلاهلىماث الخذًثت اإلابيُت نلى الخ٘ىىلىحُاث  ت الخؿٍى بما ًدٓٔ اظخمشاٍس

الانخماد نلى ْىانذ البُاهاث اإلاهلىماجُت، مً ؤحل جُهُل الىكم اللىحعدُت وظالظل الامذاد في بؾاس الخىاظب 

الؿشدي، وظشنت اظخجابت الىظاثـ لخؿبُٔ ؤخذر الخٓىُاث الهاإلاُت، خاضت ؤمثلُت اظخخذام الخىاظِب 

الال٘تروهُت وألاْماس الطىانُت، وادخاٛ ألاجمخت وؤهكمت الخد٘م الزاحي، وصٍادة الٓذسة والعُؿشة والخد٘م، بما 

شاث، وخُؼ الخٙلُت، وجخمثل ؤبشص َزٍ الُهالُاث في ذ مً الَى  :ًٓىد بلى جدُٓٔ اإلاٍض

 :الحوطع في اطحخدام الحاطل آلالي. 1

عهل  ؤضبذ بىاء ْىانذ بُاهاث مهلىماجُت غشوسة ألي ماظعت جخابو ؤخذار البُاهاث وجدلُل اإلاهلىماث، َو

اجخار ْشاساث اظتراجُجُت ووغو بشامج وخؿـ وجيبااث، وظُاظاث واجخار احشاءاث، وبىاء همارج وهكم جُهل 

م، وحهذًل  و مهذالث ألاداء، في بؾاس مً اإلاخابهت وبشامج وهكم اإلاشاْبت والخٍٓى الهملُاث الدشًُلُت وجٓىد لَش

زا ًخم بمخابهت ؤخذار الاخطاءاث والبُاهاث ومهالجتها في بؾاس الخىاظِب  اإلاعاس ومهالجت ألاخؿاء، َو

خدٓٔ رلٚ مً  الال٘تروهُت، وجبادٛ اإلاهلىماث مو اإلاشاٖض اإلاخخططت الهاإلاُت مً خالٛ شب٘ت اجطاالث خذًثت، ٍو

 (1): خالٛ

ٔ بشامج هكم اإلاهلىماث ٖمىكىمت مخٙاملت جشبـ . ؤ و ُٖاءة ؤلاداسة الهلُا للخىُُزًت الىظؿى ورلٚ َو َس

 .بين مخخلِ الٓؿاناث

ذ اإلاىاظب جىاَُا للعلبُاث ؤو إلاىاحهت الهٓباث ؤو الهىاسع الؿاسثت . ب هكم دنم ظشنت الٓشاس في الْى

 .وفي اإلاُذان لخجىب الخعاثش

و ُٖاءة ألانماٛ الُىُت اإلاخخططت بدىكُم ْىانذ البُاهاث ومهالجتها لخدذًث اإلاهلىماث الزي ًٓىد . ج َس

ذ مً دْت الخخطظ في جىُُز ألانماٛ الُىُت  .بلى مٍض

شة الاخطاثُاث لٙاَت َهالُاث اإلاذخالث واإلاخشحاث. د  .َو
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 : اطحخدام  قماز الصىاعية لظالمة املالحة. 2

لٓذ ؤُْمذ شب٘ت دولُت دُْٓت مشجبؿت باألْماس الطىانُت، ومدؿاث اظخٓباٛ ؤسغُت حهمل نلى 

ت، نبر  ت والبًر ت، البدٍش ت البث إلاهلىماث حعاَم في حعُير وجصخُذ معاس مخخلِ الىظاثـ الجٍى اظخمشاٍس

ٔ ظشنت الاجطاالث  مدؿاث اظخٓباٛ وبث وجد٘م ججذد مهلىاجه بطُت معخمشة، وحهمل نلى مذاس العانت، َو

ٓها ًخم دنم دْت الدعُير وظالمت اإلاالخت، وظشنت  نبر ألاًاٍ الػىثُت، حًزيها ْىانذ بُاهاث مهلىماجُت، ونً ؾٍش

 (1).مىاحهت الهىاسع الؿاسثت لخًلب نلى اإلاشاٗل في هُغ اإلاٙان والضمان

 :ادخاو  ثمة والححكم آلالي للوطائط. 3

ًشج٘ض َزا اإلاُهىم نلى بشمجت الُهالُاث لخخخز الىظلت الٓشاس في الدعُير الزاحي والخد٘م آلالي، والعشنت 

ٔ البرمجُت الال٘تروهُت وهكم الخًزًت اإلاشجذة، مما ًؿلٔ نلُه  اإلاىاظبت لخىاحه الهىاسع الؿاسثت واإلاخًيراث َو

ألاوجىماٌشً، هدُجت جؿبُٔ الخ٘ىىلىحُت في مشاخل مخؿىسة للُىىن ؤلاهخاحُت، خُث ؤضبدذ آلالت جدل مدل 

ٔ البرامج الال٘تروهُت وهكم  الهمل الزَني لالوعان في اجخار الٓشاس، بذءا مً الدشًُل والُٓادة ختى الخُِ٘ َو

اإلاهلىماث بدُث ًمخذ الخد٘م الزاحي بلى الدعُير وظشنخه ومشوهخه، والبهاد اإلاىاخُت والهىاسع، ودسحاث الخشاة 

 (2).والشؾىبت والػًـ وألاناضير والهىاضِ مً اإلاازشاث

 :طسعة اطخيعاب الوطائط للحملوزات الحكىولوحية. 4

بدُث جخم اإلاهذالث الاخاللُت للخٓىُت الخذًثت بما ًدىاظب مو الخؿىساث الخ٘ىىلىحُت، وفي غىء جُانل 

ذ ؤدث الخؿبُٓاث الاخترانُت  الؿّش الُىُت لئلهخاج وجؿىسَا، ومذي مالءمت الىظاثـ والىظاثل والخجهيزاجً ْو

ش بلى حعاسم مهذالث الاخالٛ الخجذًذًت والاظدبذالُت اإلاخباًىت إلاخخلِ  ت الخجذًذ والخؿٍى ٔ اظخمشاٍس الخذًثت َو

ت مدعاسنت في ألاهماؽ الخٓلُذًت في  الىظاثـ في اؾاس الثىسة اإلاهلىماجُت، مما ؤدي بلى اخذار حًُيراث حزٍس

ذ ...مجاالث العشنت واإلاشوهت والاحعام والؿاْت وألامان والشاخت  ذ مً الخخطظ ودَو بلى مٍض ، ٖما ْاد بلى مٍض

 .مً الخجاسب الخ٘ىىلىحُاث وجؿبُُٓتها الاخترانُت نلى الىظاثـ ومعخلضماتها الدشًُلُت

 : شيادة ووفسات املدخالت إلاهحاحية. 5

شاث، لٙىنها جهيء وحهالج وجذَو بُٓت الذناثم واإلاذخالث  ؤضبدذ الخٓىُت مً ؤَم مطادس جدُٓٔ الَى

همل نلى انادة  شة معخلضماث ومذخالث ؤلاهخاج، َو ؤلاهخاحُت وجدذر آزاسا بًجابُت وبطُت معخمشة في َو

شاث اإلاذخالث ؤزش  اظخخذام اإلاذخالث ؤٖثر مً مشة، بجاهب ؤمثلُت الخخطُظ والخخطظ، بدُث جبرص ؤَم َو

 (3): الخٓىُت في

 .اإلاالءمت بين َهالُت اإلاذخالث وؾاْت الاوعان الابذانُت. ؤ

ؿو يُاس واضالح وضُاهت . ب ش في الخجهيزاث واإلاعخلضماث الدشًُلُت، مً ؾاْت وصٍىث ْو  .بلخ... الَى
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ذ مً الابخٙاساث. ج  .ؤمثلُت الاظخُادة مً التراٖماث الشؤظمالُت في غىء مٍض

ٔ دساظت َهالُاث الؿلب والهشع واإلاىظمُت والزسوة. د ٔ َو  .الثر اإلاباشش للتروٍج والدعٍى

ُاث  ٔ نذة مهاًير وظلٖى شاث َو ذ مً الَى وجخُانل الخٓىُت مو اإلاذخالث ؤلاهخاحُت العابٓت لخدُٓٔ مٍض

 :جخمثل ؤبشصَا في

ٔ ؤمثلُت الاظخًالٛ وجٓلُل الُاْذ والهادم. ؤ  .الاْخطاد في اظخخذام اإلاىاسد واإلاعخلضماث َو

اث والبذاثل. ب ٔ الاولٍى ادة ْذسة الاوعان وظُؿشجه وجد٘مه وجخطُطها َو  .ٍص

 .ابخٙاس الاوعان لبذاثل ضىانُت للمىاسد مو بنادة الاظخخذام. ج

ش. د ادة مهذالث الاخالٛ الُىُت، مما ًذنم الخدذًث والخؿٍى ٔ ٍص ادة الٓذسة َو  .ٍص

ُاجه. ٌ و مً مهاسة وابذام الاوعان وابخٙاساجه وظلٖى ادة الخخطظ وجٓعُم الهمل بما ًَش  .ٍص

اخالٛ الخىاظِب الال٘تروهُت مدل الهمل الُذوي ؤو الزَبي البششي لخُهُل ْىي الخد٘م آلالي الزاحي، . د

و دسحت ألامان والعالمت وجٓلل مً الخىادر ُاءجه وجَش ذ مً دسحت الدشًُل ٖو ٔ بشامج ال٘تروهُت جٍض  .َو

ش والخدذًث باظخخذام ألاْماس الطىانُت وشب٘ت اإلاهلىماجُت ٖمذخالث اهخاحُت دانمت . و ت الخؿٍى اظخمشاٍس

ذ مً الابذام الاوعاوي  .إلاٍض

ش اإلاذخالث ؤو الهملُاث الدشًُلُت . ي و الهمالْت ؤو الذٛو في اؾاس جؿٍى دنم الخهاون اإلاشتٕر بين اإلاشاَس

ت الخىاضل والدشاوس في مُذان البدىر الهلمُت وجؿبُٓاث هخاثجها الاخترانُت،  ٔ اظخمشاٍس واإلاىخج، ورلٚ نً ؾٍش

اَُت الاوعان في قل الهىإلات  .بما ٌهكم َس

 : أثس الحقىية في العمليات الخشغيلية وإلاهحاج. 6

عتهل َىس اهخاحه ظىاء اظخًل ؤو لم ٌعخًل  ًبرص في َهالُاث الىٓل واإلاىاضالث ٗىن الدشًُل َى اإلاىخج َو

 .ومً زم جىه٘غ َهالُاث الخٓىُت نلى الهملُاث الدشًُلُت وخطُلتها واإلاىخج بٙاَت ؤبهادٍ وبطُت مباششة

 :شيادة القدزة على مواحهة العقبات والعوازض الملازئة. 7

جذنم الخٓىُت الابذام والخد٘م والعُؿشة للخخُُِ مً خذة الخىادر الذاثمت في الهملُاث اللىحعدُت 

لغي َهالُاتها اث واإلاشاٗل الىاحمت نً الخًيراث الؿبُهُت، مما ٌهّى العالمت ٍو  (1).وهكمها هدُجت اإلاهْى

 

                                                 
، ص: اإلاشىخي-  1  .203.202ص.مشحو ظبٔ رٍٖش
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مظاَمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة املعامالت للىظم اللوحظخية وطالطل : اململلل الثاوي

 .إلامداد

ًخػمً مذخل اإلاهامالث هكم ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث ؤو ما ؤظمُىاٍ بىكم اإلاهلىماث الخذًثت اإلاخممت 

ً، وبدساة الىٓل واإلاداظبت وجخمثل جؿبُٓاث َزا اإلاخل . لهملُاث ألانماٛ اإلاشجبؿت بادساة ألاوامش، بداسة الخخٍض

ض نلى الذْت، الخىاظٔ، اْخطادًاث الدجم والُ٘اءة ت التي ًجب ؤن جٖش وحشمل َزٍ الىكم . الهملُاث اإلاهُاٍس

ل ؤوامش الهمالء بلى ؤوامش هٓذًت وبذؤ ؤوامش اإلاىسد ودَو  نذد ٖبير مً اإلاعخخذمين في اإلاىكمت، ٖما جٓىم بخدٍى

وتهذٍ َزٍ الىكم اإلاهلىماجُت بلى جٓذًم بهؼ الخطاثظ اإلاميزة خاضت في ظالظل ؤلامذاد ٖدشإس . زمنها

ت نبر اإلاىكماث خػمً َزا اإلاذخل الهذًذ مً )1(. جذَٓاث في بيُت ؤظاظُت واخذة وجىصَو ْىاظم مشتٖر ٍو

 .الخ٘ىىلىحُاث والىكم التي ظدخم مهالجتها في َزا اإلاؿلب

 :هظام ثخمليط موازد املؤطظة. 1

 نلى شٙل جخؿُـ اإلاخؿلباث اإلاادًت 20ٌهىد ؤضل جخؿُـ مىاسد اإلااظعت بلى العخِىُاث مً الٓشن 

ٓت لترجِب اإلاىاسد واإلاٙىهاث زم جبين ؤن َزا الىكام ًخػمً ْذساث ؤَػل مً مجشد . الزي ًبدث نً ؤَػل ؾٍش

خ الاظخدٓاّ ضالخت بهذ اضذاس ألاوامش بلى  بنؿاء بشاساث النادة الترجِب وانها حعانذ نلى الخُاف نلى جىاٍس

اث ضالخت في . ؤلاهخاج ؤو اإلاىسدًً ٗان َىإ آلُت سظمُت لخُل ألاولٍى وألٛو مشة نلى الاؾالّ في مجاٛ الخطيُو، 

خ اظخدٓاّ ألاوامش صخُدت ومتزامىت مو الخًيراث الخاضلت . بِئت مخًيرة باظخمشاس وحهٍش وقُُت خُل جىاٍس

اث  )2(. بخخؿُـ ألاولٍى

ى ؤداة َهالت لخخؿُـ ٗل مىاسد الخطيُو للمىكمت  جؿىس بهذ رلٚ الىكام بلى جخؿُـ مىاسد الخطيُو َو

ٗاة  خُث ٌهالج مً الىاخُت اإلاثالُت الخخؿُـ الدشًُلي للىخذاث والخخؿُـ اإلاالي ٖما لذًه الٓذسة نلى اإلادا

خإلِ مً مجمىنت مخىىنت مً الىقاثِ اإلاترابؿت مو بهػها وهي جخؿُـ  لالحابت نلى ؤظئلت مارا لى؟، ٍو

الهماٛ واإلابُهاث وجخؿُـ الهملُاث، جخؿُـ ؤلاهخاج، الجذٛو الضمني الشثِس ي، الخخؿُـ إلاخؿلباث اإلاىاد، 

ذساث وهكم دنم الخىُُز  ٛ )الخخؿُـ إلاخؿلباث ْو خم  (ؤهىام هكم اإلاهلىماث: ؤهكش الُطل ألاو للٓذساث واإلاىاد، ٍو

هاث  ش التزام الششاء، ميزاهُت الصخً وجْى ش اإلاالُت مثل خؿت ألانماٛ، جٍٓش دمج مخشحاث َزٍ الىكم مو الخٓاٍس

 )3(. اإلاخضون

وفي اإلاشخلت ألاخيرة مً َزا الخؿىس قهش هكام جخؿُـ مىاسد اإلااظعت الزي ًدشإس هُغ ألاظغ مو 

بال ؤهه ؤوظو هؿاْا مىه وؤٖثر َهالُت في الهمل مو وخذاث ألانماٛ اإلاخهذدة، ٖما . هكام جخؿُـ مىاسد الخطيُو

هذ مً ؤدواث ظلعلت الخىسٍذ ألهه ًذنم ألانماٛ نبر خذود اإلاىكمت  )4(. ؤهه ؤمثر جٙامال مالُا َو

                                                 
1 - David J, Closs: How Can Supply Chain Information Technology Enhance Competitiveness, The Official Magazine Of The Logistics 

Institute, Vol13, Issue4, September2007, P10. 

2 - Thomas F, Wallace, Michael H, Kermzar, ERP: Makin.g it Happen-The Implementer's Guide to Success With Entreprise Resource 

Planning, New York; John Wiley & sons inc, 2001, P.P6. 

3 - Ibid, P10. 
4
 - Opcit, P10. 
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ونلُه هخلظ بلى ؤن هكام جخؿُـ مىاسد اإلااظعت بإهه هكام إلداسة الهماٛ اإلاخٙاملت ًٌؿي مخخلِ 

ت ً، ؤلاهخاج، اإلابُهاث، اللىحعدُٚ، اإلاالُت، اإلاداظبت، واإلاىاسد البشٍش ٗالششاء، الخخٍض ًىكم . الىقاثِ في اإلاىكمت 

ذمج الهملُاث وجذَٓاث اإلاهلىماث لخدُٓٔ الاظخخذام ألاَػل لؤلَشاد، اإلاىاد، ألامىاٛ وآلاالث، بمهنى ؤن  ٍو

ٓت التي جخؿـ بها اإلاىكمت الاظخخذام ؤَػل إلاىاسدَا هخمذ َزا . هكام جخؿُـ مىاسد اإلااظعت َى الؿٍش َو

 )1(. الىكام نلى ْانذة بُاهاث واخذة، جؿبُٔ واخذ وواحهت معخخذم واخذ للمىكمت ٖٙل

ا اإلاعيرون ؤَمها ٗان ًىاحهَى ذ قهش َزا الىكام ٖدل لبهؼ اإلاشاٗل التي   )2(: ْو

 .مشاٗل في الخىاضل بين مجاالث مً اإلاُترع ؤن جخٓاظم البُاهاث بشٙل مشتٕر. ؤ

 .الطهىباث في العُؿشة نلى الهملُاث بعبب حهذد الهالحاث اإلاؿلىبت للخطٛى نلى بُاهاث مىحضة. ب

ش. ج  .اسجُام جٙالُِ الطُاهت في قل يُاب الىمؿُت وبالخالي غهِ الٓذسة نلى الخؿٍى

ب نلى اظخخذام بشمجُاث مخىىنت حذا في ؤظلىبها للُٓادة ؤو الخد٘م. د  .حهُٓذ الخذٍس

 :هظام إدازة املظحودعات. 2

ً وشخً اإلاىاد مً وبلى مىاْو  خمثل في جؿبُٔ ْادس نلى بداسة حمُو ألاوشؿت اإلاخهلٓت بخلٓي وجخٍض ٍو

ً اإلاىاد داخل اإلاعخىدم  )3(. ؤلاهخاج ؤو الخىصَو في اإلاعخىدم ت وجخٍض ويهذٍ في اإلآام ألاٛو بلى الخد٘م في خٖش

خمثل في ْانذة بُاهاث جٓىد جؿبُٔ . مهالجت اإلاهامالث اإلاشجبؿت بها، في رلٚ الصخً، الاظخالم، الدجض والاخخُاس ٍو

ٔ جىحُه الُشص والخُاف نلى دْت الجشد مً خالٛ حسجُل مهامالث  خاظىبي، لخدعين ُٖاءة اإلاعخىدم نً ؾٍش

ذ الخُٓٓي خٛى خالت . اإلاعخىدم ٖما جٓىم ألاهكمت بخىحُه وجدعين اإلاخضون اظدىادا بلى اإلاهلىماث في الْى

ىد، . اظخخذام اإلاخضن  ت آلالُت، مثل اإلاعاخاث الػىثُت الباٗس ويالبا ما حعخخذم جٓىُاث الخٓاؽ بُاهاث الهٍى

ؤحهضة ال٘مبُىجش اإلادمىلت وشبٙاث اإلادلُت الالظلُ٘ت، وسبما جدذًذ جشدداث الشادًى إلاشاْبت جذَٔ اإلاىخجاث 

ذ الخُٓٔ بلى ْانذة بُاهاث .بُ٘اءة ونىذما ًخم حمو البُاهاث بما بذَهت متزامىت ؤو باسظاٛ الظلٙي في الْى

ش مُُذة نً خالت العلو في اإلاعخىدم ش ْانذة البُاهاث بهذ رلٚ جٓاٍس ت، ًمً٘ ؤن جَى ٍض وجخمثل الىقُُت . مٖش

الشثِعُت لىكام مشاْبت اإلاعخىدناث في جلٓي اإلاهلىماث مً الىكام اإلاػُِ للمعخىي ألانلى، والزي ًخمثل في 

ت في . مهكم ألاخُان في هكام بداسة اإلاعخىدناث، وجشحمخه بلى الهملُاث الُىمُت خمثل ؤخذ ألاَذاٍ اإلاشتٖر ٍو

غمان وحىد خالت ال ًدخاج َيها مىقُى اإلاخاصن نلى انادة ٖخابت اإلاهلىماث ألنها مىحىدة بالُهل في هكام واخذ 

بن هكام مشاْبت اإلاعخىدناث َى نادة واحهت حعخخذم إلداسة الهملُاث وألاشخاص . ؤو جم حمهها جلٓاثُا

 )4(. واإلاهذاث نلى اإلاعخىي الدشًُلي

                                                 
1 - Dhimant C, Shah: Information Systems Control and Audit (CA final), P33. 

www.caclubindia.s3.amazonaws.com/cdn/forum/files/25_isca_notes_feb_11_.pdf visit dat: 12/06/2021. 

2 - Reix, Robert: Systems d'informatin et management des organisation, 4e édition, Paris, Librairie Vuibert, 2002, P174. 

3 - A. Ramaa et al: Impact of warehouse management System in a supply chain, International journal of computer applications, Vol54, No1, 

2012, P14. 
4
 - A. Ramaa: Ibid, P14. 
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 )1(. واظدىادا بلى هكام مشاْبت اإلاعخىدناث، ًمً٘ الخمُيز بين زالزت ؤهىام مً ؤهكمت بداسة اإلاعخىدناث

 : هظام إدازة املظحودعات القاعدي أو  طاس ي. أ

عخخذم ؤظاظا لدسجُل اإلاهلىماث ْذ ًخم . ًىاظب َزا الىكام دنم اإلاخضون ومشاْبت اإلاىاْو َٓـ ،َو

ً والالخٓاؽ مً ْبل الىكام وسبما نشغها نلى مدؿاث جشدداث الشادًى  وجٙىن مهلىماث .بوشاء حهلُماث الخخٍض

ض نلى ؤلاهخاحُت بشٙل سثِس ي  .بداسة اإلاعخىدم  بعُؿت وجٖش

 :هظام إدازة املظحودعات املحقدم .ب

باإلغاَت بلى الىقاثِ التي ًٓذمها هكام بداسة اإلاعخىدناث ألاظاس ي، َان هكام بداسة اإلاعخىدناث اإلاخٓذم 

ض نلى جدلُل ؤلاهخاحُت وجدلُل .ْادس نلى جخؿُـ اإلاىاسد وألاوشؿت إلاضامىت جذَٔ البػاجو في اإلاعخىدم ٖما ًٖش

 .اإلاخضون والٓذساث

 :  هظام إدازة املظحودعات املعقد.ج

مو هكام بداسة اإلاعخىدناث اإلاهٓذ ًمً٘ ؤن ًٙىن اإلاعخىدم ؤو مجمىنت اإلاعخىدناث مثالُا بمهنى ؤهه 

ش اإلاهلىماث خٛى ٗل مىخج مً خُث مٙاهه  الخخؿُـ والخىُُز )،ما هي وحهخه وإلاارا(الخدبو والخهٓب )ًَى

ش الىكام اإلاهٓذ وقاثِ بغاَُت مثل الىٓل و الخخؿُـ اللىحِعتي للُٓمت . (والخد٘م ونالوة نلى رلٚ، ًَى

 .اإلاػاَت التي حعانذ نلى جدعين نملُاث اإلاعخىدم ٖٙل

ًمً٘ ؤن جٙىن ؤهكمت بداسة اإلاعخىدناث ؤهكمت معخٓلت ؤو وخذاث في هكام جخؿُـ مىاسد اإلااظعاث      

خمثل الًشع الشثِس ي مً هكام هكام بداسة اإلاعخىدناث اإلاهٓذ في العُؿشة .ؤو مجمىنت جىُُز ظلعلت الخىسٍذ ٍو

مً٘ وشٍش باالنخماد نلى الىسّ،جشدداث الشادًى ؤو بمضج الازىين مها ً اإلاىاد داخل اإلاعخىدم ٍو ت وجخٍض  .نلت خٖش

 .هظام إدازة الىقل. 3

َى بشهامج مطمم إلاهالجت نملُاث الصخً والخىصَو اإلاادي، مً خطاثطه ؤن لذًه الٓذسة نلى الخهامل مو 

ٗاء ومٓذمي الخذماث والعماح بالخخؿُـ والخد٘م في ٗل الخذَٓاث اإلاادًت  شب٘ت معاساث اإلااظعت والشش

 .)2(اإلاعخخذمت 

ذ والخٙلُت وجدعين ْىىاث الخىصَو ومً بين ٖزلٚ  بن الًشع مً هكام بداسة الىٓل َى جخُُؼ الْى

 :وقاثُه،هي

 ًٓىم الىكام نلى جدذًذ ماَُت ؾّش الصخً اإلاىاظبت انخمادا نلى اإلاهؿُاث :الحخمليط واثخاذ القساز -أ

 .اإلاىحىدة َُه وبُ٘اءة نالُت،َزٍ الاخخُاساث حهخمذ نلى مذي ؤَمُت وضٛى اإلاىاسد بلى الضبىن 

                                                 
1
 - Ibid, P.P14.15. 

2-  Gestion de transport ,le 16/06/2021,http://actors-solutions.com/Gestion-de-transports-SCE-TMS. 
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اثُت:محابعة الشحً-ب ت ؤو َيًز ت اإلاىاد غمً ) ٌعمذ هكام بداسة الىٓل بمخابهت ؤي مهلىمت بداٍس خٖش

بما في رلٚ B بلى الىٓؿت Aجخهلٔ بالصخً مثل جدذًذ مٙان الصخىت بالخُطُل مً الىٓـ (اإلاعخىدناث

ُت،اظخالم البػانت والُىاجير والدجض للصخً،بسظاٛ جىبُه نً خاالث الصخً  داث الجمٖش جإخير، )الخطٍش

هت وما شابه رلٚ ُاث يير مخْى  .(خادر،جْى

ت:القياض -ج ش ألاداء الػشوٍس ت ألاداء مً ؤحل بضذاس جٓاٍس  (1).ًجب ؤن ًدخىي نلت مطَُى

مظاَمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة إلاثصاالت للىظم اللوحظخية : اململلل الثالث

 .وطالطل إلامداد

ًخػمً مذخل بداسة ؤلاجطاالث الخ٘ىىلىحُاث اإلاخهلٓت بدبادٛ اإلاهلىماث بين مىاْو اإلاىكمت واإلاىاْو 

ٗاء ظالظل الخىسٍذ وتهذٍ َزٍ الخ٘ىىلىحُاث لدعهُل الخبادٛ الذُْٔ للمهلىماث داخل اإلاىكماث . الهاإلاُت وشش

وجخهلٔ ج٘ىىلىحُاث بداسة الاجطاالث بخلٚ التي جمً٘ مً جدذًذ اإلاىاْو والخىاضل بين بين اإلاشظل . وخاسحها

ض نلى . واإلاشظل بلُه، جدذًذ معاساث الصخىاث وجدبهها وحعهُل الخىاضل بين اإلاىكماث ومىسديها ونمالئها وجٖش

ٗاهذ داخلُت ؤو خاسحُت . دْت، جيعُٔ، ظشنت ووغىح اإلاىخج ومهلىماجه نىذما ًخدٕش نبر ظلعلت الخىسٍذ ظىاء 

ا ًخخلِ  نلى الشيم مً ؤن مدخىي اإلاهلىماث ًٙىن مىخذ جماما نبر ْىىاث الاجطاٛ َزٍ، َةن َُٙلها وجُعيَر

ير اإلاهلىماث التي حعمذ بالُهم . مً مىكمت بلى ؤخشي ومً بلذ بلى آخش خمثل الخدذي ألاظاس ي للمىكماث في جَى ٍو

وجخهذد الخ٘ىىلىحُاث اإلاخهلٓت بمذخل الاجطاالث بلى ؤهه ظِخم مهالجت نذد منها نلى ظبُل الزٖش ال  )2(. اإلاشتٕر

 .نلى ظبُل الخطش

 :ثكىولوحيات الحعسف آلالي. 1

ٌعخخذم مطؿلح الخهٍش آلالي لىضِ الادخاٛ اإلاباشش للبُاهاث ؤو اإلاهلىماث في هكام ال٘مبُىجش ؤو ؤي 

اث،  مً٘ اظخخذام جٓىُاث الخهٍش آلالي لخدبو الخاٍو حهاص جد٘م مهالج ؤو دُْٔ بذون حشًُل لىخت اإلاُاجُذ ٍو

ير  ذ اإلادذد للهمالء، وجخمثل َىاثذَا في الذْت، جَى الخضم، الهلب، ؤو شاخىاث جدمل البػاجو اإلاشظلت في الْى

ً البُاهاث ومهالجت اإلاهلىماث  )3(. الخٙالُِ، العشنت، واإلاالءمت في جخٍض

 :ثبادو البياهات الكتروهيا. 2

لها نً ... حهخمذ اإلاهامالث بين اإلاىكماث نلى جبادٛ وزاثٔ خاضت ٖىمىرج الؿلبُت، الُاجىسة  ًخم جدٍى

ذ ٔ البًر وؤدي رلٚ بلى َ٘شة بعُؿت جخمثل في الاظخهاغت نً جبادٛ الىزاثٔ الىسُْت بدبادٛ الشظاثل . ؾٍش

ٗاء الطُٓت، وهي الُ٘شة ألاظاظُت في جبادٛ البُاهاث  الال٘تروهُت مباششة مً الخاظىب بلى خاظىب شش

ت . ال٘تروهُا هذ َزا الىكام مثاال خاضا لىكام مهلىماث مشتٕر بين اإلاىكماث مطمم لذنم اإلاهامالث الجاٍس َو

 .بُنها

                                                 
1- VMI _and_TMS_Compatibili,consultèe le 14/06/2021 

www.4Shared.com/…/10_WMS_VMI_and_TMS_Compatibili. 
2
 -  David J, Closs: Opcit, P11. 

3 - Rajiv Bhandrai, Impact of Technology on Logistics and Supply Chain Management, IOSR Journal of Busness And managemant, P20. 

www.iosrjournals.org, visit date: 25/06/2021. 
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 :  هترهد والشبكات الداخلية.  3

حًؿي شب٘ت ألاهترهذ شبٙاث دولُت واظهت الىؿاّ َػال نً شبٙاث مدلُت ضًيرة وخىاظِب َشدًت 

وجذنم ألاهترهذ الاجطاالث وجبادٛ البُاهاث وجٓذم ٖمُت َاثلت مً . مخطلت باألهترهذ في حمُو ؤهداء الهالم

 :وجخمثل خذماث ألاهترهذ الشثِس ي في ما ًلي. اإلاهلىماث مً خالٛ مجمىنت مخىىنت مً الخذماث وألادواث

ذ الال٘ترووي-   .البًر

 - ٔ الخجاسة الال٘تروهُت وألانماٛ الال٘تروهُت، مً خالٛ الششاء الال٘ؿترووي، البُو الال٘ترووي، والدعٍى

ابت الال٘تروهُت ت الال٘تروهُت والْش  والانالن الال٘ترووي، الىظاؾت الخجاٍس

ب-    .جٓىُاث الٍى

 .الالظلُ٘ت والخٓىُت اإلادمىلت- 

... - 

 :أهترهد  شياء. 4

ٓت  و ؤن جازش نلى حمُو حىاهب الخُالة، بن لم حًير ؾٍش حهخبر  حُال ا مخؿىسا مً ألاهترهذ، والتي مً اإلاخْى

وحهذ ألاوشؿت اللىحعدُت وظالظل ؤلامذاد مً . الهِش بإٖملها، هاَُٚ نً الجىاهب الاْخطادًت وبداسة ألانماٛ

و ؤن جازش بشٙل َاثل نلى اإلاعتهل٘ين، اإلاىكماث . بين ؤَم اإلاجاالث التي ظخهنى بهزا الخازير والزي مً اإلاخْى

 )1(.واإلاجخمو ٖٙل

ٖما ؤن َىإ زالزت جذَٓاث ؤظاظُت في ظلعلت ؤلامذاد جخػمً الخذَٔ اإلاادي للعلو والخذماث، الخذَٔ 

ت لهمل واصدَاس ظلعلت الخىسٍذ لها غشوٍس هذ الخذَٔ اإلاادي َى الخذَٔ ألاٖثر . اإلاهلىماحي والخذَٔ اإلاالي ٗو َو

وفي ؤيلب ألاخُان ًخلٓى مهكم . وغىخا، ونلى الشيم مً ؤهه لم ًخدٓٔ الخؿىس اإلاؿلىب إلال ؤهه ًخدعً بعشنت

وججهل ؤهترهذ ألاشُاء الخذماث التي جٓذمها ظلعلت ؤلامذاد اللىحعدُت . اَخمام ؤلاداسة الشثِعُت والالتزام باإلاىاسد

ٗاء، مالءمت، ظشنت، مشوهت وقهىس   .ؤٖثر ر

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Monh Du Le: Understanding the Impact of Internet of Things on Logistics service Supply Chain Architeture, Imperical Journal of 

Interdisciplinary Research (IJIR), Vol3, Issue6, 2017.P.P199.200.  
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مظاَمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة العالقات للىظم اللوحظخية وطالطل  :اململلل السابع

 .إلامداد

ًخػمً مذخل الهالْاث هكم ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث إلداسة الهالْاث ؤلاظتراجُجُت والخ٘خُُ٘ت بين 

وجداٛو بهؼ الىكم والخ٘ىىلىحُاث بشٙل نام جخُُؼ الخٙلُت الٙلُت للخُاصة اإلاالُت، . اإلاىكماث وصباثنها

ُذ والذْت في  ً في بِئت ؤضبذ َيها الضباثً ؤٖثر جؿلبا مً خُث الخْى ؤلاهخاج، جٙلُت هٓل اإلاخضون والخخٍض

ٗاهذ َىإ خاحت لخ٘ىىلىحُا حهشع مىخىحاث مميزة مو مخؿلباث حعلُم خاضت . الخطٛى نلى اإلاىخجاث، لزلٚ 

باإلغاَت بلى الٓذسة نلى جضوٍذ صباثً خشحين ؤو مهمين بمىخجاث ؤٖثر خعب الؿلب وخلٛى غمً مىاضُاث 

ُذ اإلادذدة التي جخؿلب بداسة ؤٖثر دْت لٓذساث اإلاىاسد  .الخْى

 ٔ جخؿلب بداسة هكم الهالْاث ْىانذ بُاهاث شاملت جخدبو ازش الؿلب، خطاثظ اإلابُهاث، ج٘خُٙاث الدعٍى

ٖما جخؿلب َزٍ الخ٘ىىلىحُاث خبرة شاملت . اإلاشجبؿت بها، ُْىد مىسد ظلعلت الخىسٍذ وجٙالُِ اإلاىاسد اإلآاسهت

وججيز للمىكمت ؤو لعلعلت الخىسٍذ وغو نشوغها بدُث جٙىن ؤٖثر مالءمت للضباثً الخشحين . للخىُُز واإلاداَكت

 ٛ  )1(. مو اظخخذام ؤَػل لؤلضى

 :هظام الحخمليط والجدولة املحقدم. أ

اغُت اإلاخٓذمت ؤو اإلاىؿٔ الحشاء جدعين ؤو  ى هكام ًمثل ؤي بشهامج خعىبي ٌعخخذم الخىاسصمُاث الٍش َو

ا بٓذساث مدذودة ٗاة للجذولت، اإلاطادس، جخؿُـ سؤط اإلااٛ، الخيبا وبداسة الؿلب وييَر وجدُذ َزٍ الخٓىُاث . مدا

ذ الخُٓٓي،  ىانذ الهمل، ْذساث الخخؿُـ والجذولت في الْى ذ واخذ مو ألاخز بهين الانخباس ُْىد ْو وفي ْو

ش اإلاىنىد  ذساث الخَى  .(خعب الاجُاّ)ودنم الٓشاس ْو

 :إدازة عالقة العمالء. ب

ير اخخُاحاث مً  ٔ جَى هي نملُت يذاسة ٖعب الهمالء مً خالٛ َهم مخؿلباتهم والخُاف نليهم نً ؾٍش

ٔ بظتراجُجُت خاضت بالهمُل هاتهم، وحزب نمالء حذد مً خالٛ مذاخل ومىاهج حعٍى  . جْى

عخخذم بداسة نالْت الهمالء ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث بما في رلٚ  ٗامال مً اإلاىكمت، َو خؿلب َزا التزاما  ٍو

خم جدلُل َزٍ الخُانالث بخهكُم . هكم اإلاهلىماث الخذًثت لخدبو الؿّش التي جخُانل بها اإلاىكمت مو نمالئها ٍو

 )2(. الُٓمت الضمىُت لخُاة الهمالء مو جدُٓٔ ْذس مً سغا الهمالء

 

 

 

                                                 
1
 - David J, Closs: Opcit, P11.. 

2 - Alok Mishra and Deepti Mishra: Sustomer Relationship Manajement-Implementatioen Process Perspective, Acta Polytechnica 

Hungarica, Vol6, No4, 2009,P89. 
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 .والامداد العكس ي (الخظويقية كمثاو)هموذج هظم املعلومات : املبحث السابع

ذ الخالي في بِئتبداسةحهمل  ٔ في الْى دًىامُ٘ت جخؿلب جُانل اإلاخًيراث الذاخلُت والخاسحُت اإلاازشة   الدعٍى

ذ  ُٓت الذُْٓت في الْى ير اإلاهلىماث الدعٍى ٓي ونلى وشاؽ اإلااظعت ٖٙل،ولذا ًجب نليها جَى نلى اليشاؽ الدعٍى

هذ ْؿام الىٓل نطب الخُاة لالْخطاد في  ٗاب ؤياإلاىاظب،َو ت هٓل الش ٍش مً جامين خٖش  دولت هكشا إلاا ًَى

ؤلاهخاحُت والخذمُت الخذماث للٓؿاناث  والبػاجو نلى الىؿاّ اإلادلي والذولي، وإلاا ًلهبه  مً دوس ساثذ في جٓذًم

ٗاَت ألاوشؿت اإلاعاولت نً جدٕش  يٍر لُشص الهمل والاظدثماساث، لذا ٌهبر ؤلامذاد نً  ألاخشي باإلغاَت بلى جَى

ت باالججاٍ اإلااظعت ٗاهذ َذٍ الخٖش ذا مىخجاث جامت الطىو ظىاء   .اإلاىاد الخام ومٙىهاث الهملُت ؤلاهخاحُت ٖو

هظم املعلومات الخظويقية، مً باب القاعدة الىظسية الدازة طلظلة  أطع ومفاَيم: اململلل  وو 

 .الامداد

 .مفهوم هظم املعلومات الخظويقية. 1

ُٓت مً مُ٘ش بلى آخش باالخخالٍ الخلُت الهلمُت إلآذميها  حهذدث واخخلُذ حهٍشِ هكام اإلاهلىماث الدعٍى

مً٘ ؤن هزٖش منها  :ٍو

ه  ت وألاحهضة وؤلاحشاءاث الؿي ضمم لخجمُو : "  بإهه Kotlerنَش الهُٙل اإلاهٓذ واإلاخٙامل مً ألاؾش البشٍش

ُٓت في ضىو الٓشاساث  البُاهاث مً اإلاطادس الذاخلُت و الخاسحُت للميشأث لخىلُذ مهلىماث حعانذ ؤلاداسة الدعٍى

 1".العلُمت

هٍش  ُٓت نلى ؤههJeffery Seglemَو هكام ًٓذم جذَٔ معخمش مً اإلاهلىماث والتي : " هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ُٓت  .(1)"ًمً٘ ؤن ًلجئ بليها اإلاعير الجخار الٓشاساث الدعٍى

ه نماد الطباى بإهه مجمىنت مً ؤلاحشاءاث اإلاترابؿت التي جخُانل مو البِئت ومو بهػها البهؼ :" ٖما ٌهَش

لي مىكم ٔ ْبٛى اإلاذخالث و ؤهخاج اإلاخشحاث مً خالٛ بحشاء جدٍى  .(2)"لخدُٓٔ َذٍ ما نً ؾٍش

ُٓت نلى ؤهه مجمىنت الهىاضش،  مً خالٛ الخهاٍسِ العابٓت ًمً٘ حهٍشِ هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ُٓت الهامت  ألاَشاد،آلاالث البرامج ؤلاحشاءاث اإلاخُانلت َُما بُنها والتي ًيخج ننها،جذَٔ مىخكم للمهلىماث الدعٍى

الصخُدت والذُْٓت، والتي ًخم الخطٛى نليها مً ٖال اإلاطادس الذاخلُت والخاسحُت للماظعت،بهذٍ اظخخذامها 

مً ؾٍش اإلادخاحين بليها في مشاٖض الدعُير اإلاخخلُت داخل اإلااظعت بًُت معانذتهم  في اجخار الٓشاساث 

ُٓت الطاثبت الدغ .   ٍو

 

 

 
                                                 

1 -Seglem Jefferey. (1990). Cours pratique de marketing en 12 leçons.Paris edition inter éditions. P.37. 

 .3، ص2000.داس الثٓاَت لليشش والخىصَو:ألاسدن ،ألاسدن.هػم اإلاهلىماث ماَُتها ومٙىهاتها.نماد ضباى  -  2



 

- 84-  

 .أَمية وأَداف هظام املعلومات الخظويقية. 2

ذ اإلاىاظب  ير اإلاهلىماث في الْى ُٓت مً خالٛ نمل الىكام وجَى جكهش ؤَمُت هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ُٓت َُما ًلي  (1):بالجىدة والذْت اإلاىاظبت خُث جخجلى ؤَمُت هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ٔ نىذ جدلُل البذاثل . ؤ ش اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاؿلىبت إلاذساء الدعٍى . جخار الٓشاسالاجَى

ُٓت وظُاظاث اإلااظعت الهامت. ب . حهخبر خلٓت وضل مابين هكم اإلاهلىماث الدعٍى

ٗاَت ظُاظاث اإلايشإة مو بهػها لخدلُلها بشٙل مخٙامل. ج . سبـ 

ٓي هدى ؤي مىخج ؤو نمُل. د . اإلاعانذة نلى اظخخشاج بُاهاث جُطُلُت وبالخالي ظهىلت اجخار ْشاس حعٍى

ش للماظعت البُاهاث نً الضباثً والعلو وسحاٛ البُو . ٌ  .جَى

: أما أَداف هظام املعلومات الخظويقية فهي *** 

ُٓت، مما . ؤ ير البُاهاث واإلاهلىماث الالصمت أليشاع الخخؿُـ والخىُُز واإلاشاْبت نلى ألاوشؿت الدعٍى جَى

ت ُاءة اليشاؾاث ؤلاداٍس و معخىي ٖو  .ٌعاَم في َس

ا هكام اإلاهلىماث . ب َش ُٓت التي ًَى ُٓت نلى جدمل اإلاخاؾش و بًجاد الُشص الدعٍى حصجُو الىقُُت الدعٍى

ُٓت   .الدعٍى

ذ اإلاعخخذم مً ْبل اإلاذًش في ؤنماٛ الخخؿُـ . ج  (2)جٓلُظ الْى

ٔ باإلاهلىماث الالصمت الجخار الٓشاساث . د  .جضوٍذ ٗل معخىي في وقُُت بداسة الدعٍى

 .العشنت والذْت في اظخخشاج اإلاهلىماث الخُطُلُت. ٌ

 .الىكشة الهامت والشاملت ألنماٛ اإلااظعت. و

 (3)الجمو اإلاىكم للبُاهاث مو الاخخُاف بالبُاهاث اإلاهمت . ي

 في الٓشن اإلااض ي َى ألاٖثر شمىلُت ووغىح P.Kotlerاجُٔ ؤيلب الباخثين نلى ؤن الىمىرج الزي ْذمه 

ُٓت ومعخخذمي الىكام،بر ؤن هكام اإلاهلىماث  ُٓت السجباؾه مو البِئت الدعٍى إلاٙىهاث هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ين مً خاسج وداخل  ٔ ؤو اإلاشاٖس ٗاهىا مذساء الدعٍى ُٓت ًبذؤ و ًيخهي مو معخخذمي اإلاهلىماث ظىاء  الدعٍى

م بداحت  ُُُت الىضٛى بلىاإلااظعت َو ُٓت، ٖما  ًىحذ جُانل مابين معخخذمي اإلاهلىماث ٖو  اإلاهلىماث الدعٍى

( 4) جدُٓٔ الخاحت مً جلٚ اإلاهلىماث بلى

                                                 
ت.خعان مدمذ مدمىد - 1 ت،مطش . هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس  .26، ص2008.الذاس الجامهُت الابشاَُمُت:الاظ٘ىذٍس

2 -AL-Tai et Mohammed Abdul et hussain AL-Faraj.The enrance to the management information systems(1اإلاجلذst edition ). 

Amman,Jordan :Dar Wael for publication, 2005, p.47. 

ُٓت ودوسٍ في جدذًذ حىدة مىخىج اإلااظعت الاْخطادًت .(2017).بً ًمُىت ٖماٛ ونذالت سحاٛ  - 3 دساظت جدلُلُت لهُىت مً –هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ت  .52ص.3مجلت اْخطادًاث اإلااٛ وألانماٛ، الهذد .اإلااظعاث الاْخطادًت الجضاثٍش

ُٓت وؤزٍش في اجخار الٓشاس الاظتراجُجي ، نمان ،ألاسدن.(2015).زامش الب٘شي وخاجم الذلُمي-  4  .35ص.داس اإلاجذ والخىصَو:هكام اإلاهلىماث الدعٍى
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 .مفاَيم وأطع إلامداد العكس ي: اململلل الثاوي

 .مفهوم  لإلمداد العكس ي. 1

في  ؤلامذادً٘مً :"ٗان ؤٛو قهىس إلاطؿلح ؤلامذاد في اإلاُذان الهع٘شي،الزي ٌهخبر ألاضل لهزا اإلاطؿلح

ير ما ًلضم ؤًً ومتى ًلضم  (1)"جَى

يهخم ؤلامذاد اله٘س ي بالخذَٓاث التي جٙىن مً اإلاىسدًً ؤو اإلاىخجين و اإلاخمثلت في اإلاىاد اإلاعتردة،يير 

 .(2) الُػالث التي ًجب الخخلظ منها بطُت نٓالهُتبلىمبانت، ؤو اإلاشظلت لخطلُذ بغاَت 

 .جعسيف إلامداد. 2

ؤضبذ ؤلامذاد اله٘س ي في آلاوهت ألاخيرة ؤٖثر شُىنا، مو اصدًاد ؤَمُخه،بر ؤضبذ ْعم مىهٛض نً بُٓت 

ذ لىخل في آلاوهت ألاخيرة قهىس حعمُاث نذًذة مثل  بال ؤنها (...الٓىىاث اله٘عُت، الخذَٔ اله٘س ي)ألاْعام، ْو

ُما ًلي وعخهشع مُهىم ؤلامذاد اله٘س ي خعب بهؼ آساء  ش َو ى بنادة الخذٍو ٗلها جطب في مهنى واخذ ؤال َو

: الباخثين 

بداسة حمُو :" بةنؿاء الخهٍشِ الخالي لئلمذادJames .L.Heskettْام اإلاخخظ في ؤلامذاد 1973في ظىت 

ت  ير اإلاىخجاثألاوشؿت التي حعهل خٖش  وجيعُٔ الهشع والؿلب في خلٔ اإلاىُهت اإلاٙاهُت   والضماهُت ورلٚ بخَى

ذ اإلادذد  (3("اإلاىاد في اإلاٙان والْى

ذ ؤلامذاد مً خالٛ خمعت ؤبهاد مخٙاملت وميعٓت (AFNOR)ؤما حمهُت الخُِٓغ الُشوعُت   َٓذ نَش

ً والششاء ،ؤلامذاد داخل اإلااظعت وؤلامذاد الذانم لهملُت ؤلاهخاج،خذمت ما بهذ البُو َُما بُنها وجخمثل في الخمٍى

 .(4)وؤلامذاد الزي ًٓىم باظترحام وبنادة جطيُو اإلاىخجاث اإلاىتهُت ضالخُتها

ه  ت بلى ظالظل  :"Beaulieuنَش مجمىنت مً ؤوشؿت ؤلاداسة التي تهذٍ بلى بنادة بدخاٛ ألاضٛى الثاهٍى

 ".الُٓمت اإلاػاَت

ت اإلاىاسد  ً وخٖش وعخيخج مما ظبٔ ؤن ؤلامذاد اله٘س ي َى ؤلامذاداث التي جخهامل مو اإلاىاولت والخخٍض

اث ؤو الطىادًٔ ؤو  اإلاخذَٓت ن٘عُا مً الضبىن بلى اإلاىخج ؤو اإلاىسد،خُث حشمل اظترحام الىخذاث اإلاهىُت والخاٍو

 .نىامل الخهبئت 

 

 

                                                 
1  -Primor YvesLogistique_production-distribution-soutien.(3éme Edition).Paris :DUNOD.2003.p.4. 

2 -Kosacka Monika the Logistics maturity model- How to detemine reverse logistics maturity profile ?method proposal.18/06/2021, 

p.1115. 

3- Pierre médian et Anne Gratac: La Logistique et supply chain management. Paris, France :DUNOD. 2008. p.11. 

4 Paché Gilles et thiery sauvage.La logistique_enjeux stratégique.( 3éme edition). Vuibert. 2004. p.8.  
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 . أَمية إلامداد العكس ي. 3

حهذ وقُُت ؤلامذاد اله٘س ي مً ؤَم وقاثِ اإلااظعاث الخذًثت،خُث حهخبر وظُلت ؤظاظُت لخىكُم 

اثُت واإلاهلىماجُت للماظعت،وجبرص ؤَمُت ؤلامذاد اله٘س ي مً خالٛ الىٓاؽ الخالُت   :الخذَٓاث الُيًز

ذ مً ألاسباح مً خالٛ اإلاىخجاث اإلاعترحهت :شيادة إلاًسادات. أ  بر جدٓٔ اإلااظعت التي حهالج اإلاشجذاث اإلاٍض

ا َش  .بًشع الخجذد ؤو بنادة بُهها ؤو بنادة جذٍو

 بن مهالجت اإلاشجذاث بشٙل صخُذ ٌعانذ اإلااظعاث نلى ججىب الًشاماث والهٓىباث :حماًة  زباح. ب

 .اإلاالُت مً ْبل الجهاث الخٙىمُت اإلاخخطت في اإلاجاٛ

 خُث بشٙل ؤَم نىطش في مجاٛ ؤلامذاد اله٘س ي ألهه ٌهبر بشٙل نام نً اإلايزة :شيادة والء الصبائً. ج

 .الخىاَعُت للماظعت وبشٙل خاص نً ميزة سغا الضباثً

 . ورلٚ مً خالٛ جمىو اإلاعاَمين بمعاولُت الاحخمانُت والبُئُت:ثكويً صوزة حيدة للمؤطظة. د

 .(1) مً خالٛ بنادة اظخخذام اإلاىخجاث واإلاٙىهاث التي اظتردادَا:اهخفاض ثكاليف إلاهحاج. ٌ

يز نلى الهملُت اإلاخٓذمت :املحافظة على املوازد الملبيعية.و  ؤي الاظخُادة مً الخ٘ىىلىحُاث اإلاىحىد والتٖر

 .التي جدُذ جثمين الىُاًاث بشٙل ؤهجو

ش نلب ؤإلاىُىم ؤمً٘ الاخخُاف ب:ثوفير الملاقة. ش  مً الؿاْت الالصمت %95 ؤزبذ الذساظاث ؤهه نىذ جذٍو

ل ير الؿاْت واإلااٛ نلى اإلاذي الؿٍى ى ألامش الزي ٌعاَم في جَى  .إلهخاج جلٚ الهلب مً اإلاىاد الخام،َو

ش بلى الخىحه هدى ج٘ىىلىحُاث ؤٖثر :ثحفيز على اطحخدام ثقىيات خضساء. ض  دَهذ بنادة الخذٍو

 .(2)اخػشاس،واظخخذام مطادس الؿاْت اإلاخجذدة مما ٌعانذ نلى جٓلُل ؤو الخذ مً الخلىر

 

 

 

 

 

 

                                                 
ض اظخذامت ألانماٛ .نلُاء ببشاَُم خعين-1 ت :بًذاد،الهشاّ.(38 الهذد2مجلذ)دوس مشجذاث ؤلامذاداث اله٘عُت في حهٍض ذ للهلىم ؤلاداٍس مجلت جٍ٘ش

 .52ص. 2017. والاْخطادًت

مجلت الخىكُم : مهع٘ش، الجضاثش. (4، الهذد4اإلاجلذ)دوس اللىحعدُٚ اله٘س ي في بسظاء ُْم اإلاعاولُت الاحخمانُت واإلاداَكت نلى البِئت ..شيُني خعين- 2

 .100ص. 2015. و الهمل
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 .أطاليل حدًثة لإلمداد العكس ي: اململلل الثالث

ؤدي جضاًذ الػًىؾاث البِئت،مدذودًت اإلاىاسد واهدشاس ْىاهين الاظترحام،بلى دَو اإلااظعاث لخبني ؤظالُب 

خذًثت،مثل ؤلامذاد اله٘س ي والتي جم٘نها مً جٓلُل َزٍ الػًىؾاث،بالخذ مً آلازاس العلبُت للبِئت،جخُُؼ 

 .جٙالُِ ؤلاهخاج

 :اطتراثيجيات إلامداد العكس ي . 1

اث والاظخخذام اإلاباشش  جم الانخماد نلى اظتراجُجُاث ؤلامذاد اله٘س ي بهذٍ بنادة اإلاىخجاث والخاٍو

ش اإلاىاد والخخلظ العلُم منها بلى خذ مً آلازاس العمُت للبِئت،ومً بين ؤَم َزٍ َزٍ  للخًلُِ وبنادة جذٍو

 .(1)ؤلاظتراجُجُاث

حشمل َزٍ ؤلاظتراجُجُت ٗل اإلاماسظاث الطذًٓت للبِئت والتي جدٓٔ لها : إطتراثيجية الاَحمام البيئي.أ

ل  شمل وشؿاث ظلعلت الخىسٍذ اإلاطاخبت للبِئت ٗو ش َزا الاججاٍ،َو ضث اإلااظعاث نلى جؿٍى ميزة جىاَعُت،بر ٖس

ا َش ٔ،الخطيُو،الخىصَو والششاء،بًشع الخذ مً الىُاًاث و بنادة جذٍو ٗالدعٍى ٗاهذ ؤإلااهُا . الىقاثِ الشثِعُت 

ض الُٓمت اإلاػاَت بخُؼ الخٙالُِ مً  مً ؤواثل اإلاهخمين بهزٍ ؤلاظتراجُجُت  في ؤوسوبا، بر ؤدي جؿبُٓها بلى حهٍض

 .حهت وخماًت البِئت واإلاداَكت نلى الهمالء مً حهت ؤخشي 

ض َزٍ ؤلاظتراجُجُت ؤظاظا نلى اإلاىخجاث التي جُشل في جدُٓٔ : إطتراثيجية املسثدات الضامىة .ب جٖش

ُٓت  يز نلى خذماث ؤلامذاد اله٘س ي النخباساث حعٍى مخؿلباث الضبىن، والتي جخػشس خالٛ الخجهيز، لزا جم التٖر

مشجبؿت بخذماث اإلاعتهل٘ين، بر ًمً٘ جٓذًم خذماث ما بهذ البُو وبسحام اإلاىخجاث التي ال جلبي سيباتهم، نً 

ٔ الخطٛى نلى مىخج حذًذ ؤو جطلُذ اإلاىخج اإلاخػشس  وجخم الهملُت بسخب اإلاىخجاث ْبل نهاًت دوسة خُاتها . ؾٍش

ٔ مو  ش العلُم، تهذٍ َزٍ ؤلاظتراجُجُت بلى جدُٓٔ الخىاصن بين ألاداء والدعٍى بما ًػمً جطمُم وجىُُز الخذٍو

 .نىامل البِئت للخذ مً الخلىر والخُاف نلى الؿاْت

 جٓىم بهؼ اإلااظعاث باظترحام اإلاىاد ألاولُت ؤو ؤحضاء مً :إطتراثيجية الاطترداد أو الحصليح.ت

ادة سبدُت مهىُت، يالبا ما جٙىن َزٍ الاظدثماساث مشجُهت الثمً بال ؤنها جخُؼ جٙالُِ  اإلاىخجاث لخدُٓٔ ٍص

ض َزٍ ؤلاظتراجُجُت نلى اظترداد ٗل ما ًمً٘ اظخخذامه  شاث في الدجم، وجٖش ً، مدٓٓت بزلٚ َو الىٓل والخخٍض

ٖهذم مؿابٓت اإلاىاد ألاولُت )مً اإلاىخجاث واإلاىاد التي ًخم بسحانها في مشخلت ؤلاهخاج ألظباب مهُىت 

،ورلٚ مً ؤحل خُؼ جٙالُِ ؤلاهخاج،ًخم بمىحب َزٍ  ؤلاظتراجُجُت جٓذًم خذماث الخطلُذ و (...للمىاضُاث

و الخطلُذ و اإلاعتهلٚ ؤو بسظاٛ اإلاىخج بلى مْى  .الطُاهت باظخمشاس بما في مْى

 

 

 

                                                 
ٗاث جطيُو اإلاىاد الًزاثُت- جإزير اظتراجُجُاث ؤلامذاد اله٘س ي في بظتراجُجُت الخطيُو ألاخػش. َشاط ببشاَُم-  1 مجلت ؤلاداسة . دساظت مُذاهُت في نُىت شش

 (.133_132ص. 2017. 12و الاْخطاد، الهذد
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 :)1)مسثدات إلامداد العكس ي. 2

جخؿلو اإلااظعاث الهاإلاُت لجهل اإلاشجذاث مىؿٓت بظتراجُجُت داخل ماظعتها، في خين جشي بهؼ 

هُت، خُث حهخبر اإلاشجذاث َشضت لخخىظو مً خالٛ  اإلااظعاث ؤهه نليها جٓبل اإلاشجذاث ألظباب جىاَعُت ؤو حشَش

 .بداستها، ْطذ اظخهادة الُٓمت و اظترداد اإلاىحىداث ٗىنها مطذسا لخىلُذ الذخل

هي اإلاىخجاث واإلاىاد التي ًخم اظتردادَا في مشخلت ؤلاهخاج ألظباب مخخلُت ٖهذم : مسثدات الحصييع.أ

ىا ًخم ججذًذ َزٍ  مؿابٓت اإلاىاد ألاولُت للمىاضُاث، َشل دوس العلو الىظُؿت، ؤو خلل في َدظ الجىدة، َو

ير الؿاْت وألامىاٛ بر حهخمذ الجذوي الاْخطادًت نلى الؿاْت الٙامىت . اإلاشجذاث، ومً َىاثذَا جٓلُل الخلىر وجَى

 .لهزٍ اإلاخلُاث

 : وجمثل َزٍ الُئت حمُو جذَٓاث الهىاثذ التي جدذر خالٛ مشخلت الخىصَو وهي:مسثدات الحوشيع.ب

 ؤي ُْام اإلااظعت اإلاطىهت بسخب العلو نىذ وحىد مش٘الث الصخت وألامان،وجخم :اطحعادة الظلع* 

 .الاظخهادة بطُت ؾىنُت ؤو مً ْبل حهاث خٙىمُت

ادة مخضون اإلاخاحش ؤو بحشاءاث التروٍج:B2Bمسثدات ثجازية *   . هي مىخجاث نادث مً العّى بعبب ٍص

 . جخظ العلو اإلاىظمُت التي نادث باهتهاء اإلاىظم، ًخم بسحانها بممثل ظلعلت الخىصَو:جعدًالت املخصون* 

اث وضىادًٔ بنادة الخهبئت التي حعخخذم نذة مشاث:املسثدات الوظيفية*   . ٖمىاغذ خمل العلو، خاٍو

 :حشير بلى اإلاشجذاث التي جدطل نىذ وضٛى العلو لضبىن النهاجي وحشمل: مسثدات الصبون .ت

 مسثدات ثجازيةB2C : ىا ًدطل نلى غماهاث هاث الضبىن، َو هي العلو الهاثذة التي ال جلبي جْى

ؼ،وهي َشضت لضبىن لخًُير آساثه خٛى العلو اإلاهادة  .الخهٍى

 هي العلو اإلاخػشسة ؤزىاء الاظخخذام ؤو الدعلُم، ًخم بسحانها بلى اإلاشظل ألاضلي، وبةمٙان :مسثدات الضمان 

ٔ  .الضبىن الخطٛى نلى ظلهت حذًذة جلبي سيباجه، بر ًدٓٔ َزا الػمان جىاصها بين ألاداء والدعٍى

 ختى جٙىن نملُت الاظدبذاٛ هاجخت، ًدخاج مهىذس ي الخذماث بلى ْؿو يُاس، للُٓام :مسثدات الخدمة 

زا ما ًخؿلب هكام لىحِعتي مخؿىس مً ؤحل ؾلب وحعلُم ألاحضاء  .باإلضالح َو

 حشمل العلو اإلاعترحهت بهذ َترة الاظخخذام بعبب نهاًت نٓذ ؤلاًجاس، َُخم :مسثدات نهاًة الاطحعماو 

 .اظدبذالها ؤو ججذًذَا ؤو بضالخها لُخم بنادة بُهها مشة ؤخشي 

 حشير بلى حمُو العلو التي لم حهذ حعخخذم، وجدخاج للمهالجت هكشا الظخهادة : مشجذاث نهاًت نمش العلهت

هُت  .الالتزاماث الخهاْذًت ؤو الدشَش

                                                 
1 Marissa P. A Framework for Reverse Logistics, Report series research in managements ( اإلاجلذ numbers 45). The Netherland : Erasmus 

Research of Management.P.P9.10. 
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 .عالقة إلامداد العكس ي بىظام املعلومات الخظويقية: اململلل السابع

ا جٓىُاث حهمل  بن اللىحعدُاث اله٘عُت هي نباسة نً مماسظت مخؿىسة ومُُذة بُئُا واْخطادًا، بانخباَس

نلى اشخٓاّ الػمىُت مً اإلاىخجاث، ٖما تهذٍ بلى اهجاص جٙامل بين اإلاىاَو الُشدًت واإلاىاَو اإلاخهلٓت بالىكام 

ُٓت َهاٛ ًٓذم مهلىماث صخُدت ودُْٓت،جم الخطٛى نليها  البُئي، ورلٚ بدىاظٔ مو هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ٓا لزلٚ َةن نالْت ؤلامذاد اله٘س ي . مً مطادس داخلُت وخاسحُت بًُت اإلاعانذة في اجخار الٓشاساث الهامت َو

ٗالخالي ُٓت   :(1)بىكام اإلاهلىماث الدعٍى

ذ الخُٓٓي للجهاث اإلاهىُت الجخار ؤلاحشاءاث اإلاىاظبت. 1 ير ظشنت ودْت في هٓل اإلاهلىماث في الْى  .جَى

ُٓت في اإلاداَكت نلى ُْمت اإلاهلىمت ، التي هٓلها بىاظؿت هكام . 2 ٌعاَم  هكام اإلاهلىماث الدعٍى

ه ُٓت الزي ًدُكها مً الدشٍى  .اإلاهلىماث الدعٍى

، وال ًخم ببالى ؤي . 3 ٔ نذم حهٍشػها للخذاٛو ت اإلاهلىماث نً ؾٍش ُٓت ظٍش ًػمً هكام اإلاهلىماث الدعٍى

 .مطلخت بهمل اإلاهلىمت

ُٓت معاَمت حذًت في جدُٓٔ ؤَذاٍ بظتراجُجُت اإلااظعت. 4  .ًٓذم هكام اإلاهلىماث الدعٍى

 

                                                 
ُٓت _هكم اإلاهلىماث -  1 ٔ_ وبدىر_ الدعٍى  ./https://Fr.scribd.com/doc//110098512جم الاظترداد مً (APRIL,2021 10). الدعٍى

https://fr.scribd/
https://fr.scribd/
https://fr.scribd/
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الثالث  الفصل مقدمة

وأصبذع.نعو اعردفلهع نعنمىعشزيمعالتكنىاىجيا،عتغيرتعدلحياةعالاقتصادًيعبشكلعكبير21 مع بدًيعدالزرن

اذاكعأصبذع.نتعزيزعدملزدًاعداتنافصييعأهمعقضييع اانصبيعالمنظماتعفيع يئيعألاعمالعشزيعيعداتغيرعوغيرعدملؤكبة

.نندعتمادعنظمعدملعلى اتعهىعألاددءعألاكثرعأهمييعالمنظماتعالحفاظععلىع زدًاهاعداتنافصيي

وبهذدعدملعنى،عًنبغيعاهاعأرعتضمعألاطزعدملناشبي،عاكيعتعتمبع نجاحعنظمعدملعلى اتعدلحبًثيعفيع جالع

،عوأرعتب جعأًضاعدالىجصتيكعفيعإشتردتيجيتهاعداتنظيمييعاكيعصدالىجصتيكعوشالشلعدملبددععلىعوجهعدلخصى

.نتصبذعأكثرعقبرةععلىعدملنافصي

وفيعهذدعدافصلعهبفناعهىعتصليطعداضىءععلىعأهمعتطبيلاتعنظمعدملعلى اتعدلحبًثيعدملزتبطيعدانظمع

خيثعفيعداببدًيعقمناع.نوداتعزفععلىع بيعأثزهاعفيعتدليقعدمليزةعداتنافصيي-نشالشلعإلا بددعدنمىذجاع-ندالىجصتييع

 بردشيعأهمعتطبيلاتعإددرةعشلصليعإلا بددعوتكنىاىجياعدملعلى اتعوالاتصالعدملصتخب يعفيها،عألا زعداذيعجعلع

 نعنظمعدملعلى اتعدلحبًثيعاهاعدورعفعالعفيعدعمعقزدردعشلصليعإلا بددعوضمارعتدليقعفعااييعدمليزةعوألاددءع

ع ااتعزفععلىع صادرعدمليزةعداتنافصييعوأدودتعتدليلهاعو ؤشزدتعقياشهاعالىصىلعإلىعنتائجعسدملصتبدم،عوالع أ

ن.ودقعييعقا ليعالتجصيب
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ا في - طالطل إلامداد أهمىذحا - ثعبيقات هظم املعلىمات املسثبعة بالىظم اللىحظخية  : الثالث الفصل وأثَس

. ثحقيق امليزة الحىافظية

.  ثعبيقات إدازة طلظلة إلامداد وثكىىلىحيا املعلىمات والاثصاو املظحخدمة فيها:  وو املبحث    

 . ثكىىلىحيا املعلىمات والاثصاو املظحخدمة في إدازة طلظلة إلامداد :املعلل  وو 

ًمً٘ في َزا الشأن ئغاَت ما جم الخؿّش ئلُه في اإلاؿلب الثالث اإلابدث الثالث الُطل الثاوي خُث 

: ًم٘ىىا الخهٍش أٖثر نلى ما ًلي

ٛى الاجطاٛ الُٓاس ي باألهترهذ :  هترهد. 1 هكام )ئن الخؿبُٓاث اإلاشجبؿت باألهترهذ مخهذدة، بشوجٗى

ش الىظ الُاةٔ TCP/IP (اإلاخاؾبت ، َزٍ ألاهكمت اإلازٗىسة حعمذ بال٘خابت والخبادٛ اإلاهُاسي HTML، لًت جدٍش

ل اإلاهلىماث ما بحن  . XMLللمهلىماث والاسجٓاء هدى لًت اليعُج اإلامخذة  حعمذ َزٍ الخٓىُت بىٓل وجدٍى

ش الُشص للُٓام بالهملُاث الخالُت ذ : الخؿبُٓاث اإلاهلىماجُت، َزٍ الخؿبُٓاث اإلازٗىسة ظلُا جَى جبادٛ البًر

. ألاهتراهذ/الاٖعتراهذ/، الخجاسة الال٘تروهُت، ألانماٛ الال٘تروهُت وألاهترهذweb، مىاْو الىاب Emailالال٘ترووي 

ش َزٍ : ثكىىلىحيا الحخبع والحعسيف اآذلي. 2 جشج٘ض نلى مخخلِ الخٓىُاث للخهٍشِ باإلاىخجاث ، خُث جَى

خي، ومً بحن  ذ الخُٓٓي واإلاىخكم للمىخىج ومٙان جمىغهه وحعلعله الخاٍس الخؿبُٓاث محزة الخدبو في الْى

: الخؿبُٓاث ألاٖثر شُىنا واإلاعخخذمت في ظالظل ؤلامذاد للمإظعت هي

ٔ أحهضة ْشاءة :  الترميز باألعمدة. أ زا نً ؾٍش ام َو ًخػمً دساظت الشمىص التي جمثل ظلعلت مً ألاْس

خاضت التي جٓىم بٓشاءة َزٍ الشمىص، وباإلغاَت ئلى ؾابهت الترمحز باألنمذة، جخمحز َذٍ الؿابهت بذْت ٖبحرة خُث 

  )1(. ئلخ...بهذ ؾبهها جلطٔ جلٚ اإلالطٓاث نلى ال٘شجىن، ووزاةٔ الصخً 

ىاةذ الترمحز مجها ظشنت حلب  ًلهب الترمحز باألنمذة دوسا مهما في الهذًذ مً اإلاهام ومً بحن مضاًا َو

شونها وبُجها وبحن  دعً الاجطاالث بحن اإلاإظعت َو ؿىس ٍو عهل ٍو البُاهاث، والذْت في الخهٍش نلى اإلاهلىماث، َو

دعً  عهل نملُت الخبادٛ مً خالٛ مهاًحر الخجاسة الال٘تروهُت، ٍو ش ألامان اإلاهلىماحي، َو َى اإلاإظعاث ألاخشي ٍو

ت الىىنُت التي ًُػلها الضباةً،  زلٚ مهَش ٓت أدّ، ٖو ت، أي ًإدي ئلى اجخار الٓشاس بؿٍش  ) 2(ئلخ... الىىاحي ؤلاداٍس

ت بشٙل جلٓاتي باالنخماد نلى حهاص ٌعمى : كاشف ثسددات السادًى. ب َزا  . RFID Tagsَى جدذًذ الهٍى

دت مً  دخىي نلى شٍش ٗاةً ضًحر ًمً٘ ئدساحه باإلاىخجاث أو الخُىاهاث أو ؤلاوعان، ٍو الجهاص نباسة نً 

ىاتي ختى ٌعخؿُو اظخٓباٛ وئسظاٛ البُاهاث والاظخهالماث مً خالٛ مىحاث الشادًى . العُلٙىن َو

حز نلى بهؼ مجها ى ًخذم نذة مجاالث، ًمً٘ التٖر ت اإلاىخجاث، ئداسة ؤلاهخاج  (3): َو الخدبو واإلاشاْبت لخٖش

. ئلخ... والخهٍش نلى معخىي اإلاخضون، والىٓل وئداسة اإلاخضون، 

                                                 
1 - Frazelle E: Supply Chain Strategy, the McGraw-Hill, new york-U.S.A, P296. 

خ الاؾالم، : لؿُي خمضاوي -  2  http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=61830، 19/07/2021نالماث الترمحز، جاٍس

، (يحر ميشىسة)هكم اإلاهلىماث ٖأداة لخُهُل يذاسة ظلعلت ؤلامذاد، خالت مششوم نحن ضالر ونحن أمُىاط : خالذ بً ظاس ي، مزٖشة ماحعتر بهىىان-  3

ت ونلىم الدعُحر، ْعم نلىم الدعُحر، حامهت ْاضذي مشباح، وسْلت،   .74، ص2013ٗلُت الهلىم الاْخطادًت والخجاٍس
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. العالقة بين هظم املعلىمات وإدازة طلظلة الحىزيد: املعلل الثاوي

جشجبـ ئداسة ظلعلت الخىسٍذ اسجباؾا وزُٓا مو أدواث ووظاةل ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الذاخلت في حشُ٘ل هكم 

ش َزٍ ألاخحر الهذًذ مً الىكم والبرمجُاث التي حعاَم في الشبـ بحن نىاضش  اإلاهلىماث الخذًثت، خُث جَى

: ( 1)العلعلت وجخؿُؿها وجىُُزَا ورلٚ مً خالٛ 

هكم دنم الٓشاساث : جذنم هكم اإلاهلىماث ظالظل الخىسٍذ بالهذًذ مً هكم دنم الٓشاس مثل: الىكم. 1

ت ...  اإلاىحهت باالجطاالث، هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت بالبُاهاث، اإلاىحهت بالىمارج، اإلاىحهت باإلاهَش

: جدُذ البرامج ئمٙاهُت ججضةت بشهامج لٙل مجمىنت مً الخؿبُٓاث باإلاإظعت مً خالٛ ما ًلي: البرامج. 2

ش الهذًذ مً اإلاضاًا ٖخدذًذَا لدجم اإلاىخجاث الظخُاء ؾلباث : بشهامج جخؿُـ ظلعلت الخىسٍذ. أ جَى

ا . الهمالء اإلاخخلُت ويحَر

عانذ أًػا نملُت الخخؿُـ والخيعُٔ لعلعلت الخىسٍذ، : بشامج جخؿُـ الاخخُاحاث مً اإلاىاسد. ب َو

. والىضٛى اإلاتزامً لألحضاء اإلاؿلىبت في ؤلاهخاج

ٔ اظخخذام اإلاىاسد الثابخت للخىسٍذ، : بشهامج جخؿُـ مىاسد اإلاإظعت. ج ٌعاَم في حهكُم الُىاةذ نً ؾٍش

. ٖما ًشجبـ بالؿلب وأشٙاٛ الصخً والدشًُل اإلاشخلي للؿاْت

ى غشوسي إلداسة اإلاخضون وجخؿُـ الخىصَو: بشهامج جخؿُـ الاخخُاحاث مً الخىصَو. د . َو

حر : بشهامج جىُُز ظلعلت الخىسٍذ. ٌ خم ال٘تروهُا بذءا مً الؿلباث مً اإلاطىو وختى اإلاىسدًً لخَى ٍو

. الاخخُاحاث

ورلٚ باالنخماد نلى الىظاةل الخذًثت لالجطاالث التي جخػمً : شبٙاث الاجطاٛ في ظلعلت الخىسٍذ. و

. شبٙاث ألانماٛ

 CAPS, Logistice Numetrixقهشث نذة بشامج في َزا الطذد : بشامج سبـ أنػاء ظلعلت الخىسٍذ. ي

 

 

 

 

 

                                                 
ت : ْاظم نمش، نمش نبرد الباظـ-  1 دوس ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ في دنم ْشاساجً ظلعلت الخىسٍذ، مجلت ٗلُت الهلىم الاْخطادًت والخجاٍس

 .15.25ص.ص’ 2015 ، 11والدعُحر، الهذد
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. هظم املعلىمات ومجاالت ثعبيقاتها في إدازة طلظلة إلامداد: املعلل الثالث

: مبادئ عمليات طلظلة إلامداد مً هظسة هظم املعلىمات. 1

وغهذ أهكمت اإلاهلىماث ئداسة ظلعلت ؤلامذاد مً أحل َذٍ سةِس ي َى حعهُل وجبعُـ اإلاهلىماث 

هت، وجطبذ اإلاهلىماث مخاخت ألنػاء في  زا مً أحل جبادٛ اإلاهلىماث اإلاُخىخت والعَش والاجطاالث َحها، ٖو

ئن ئسظاٛ اإلاهلىماث الذُْٓت حعمذ بانذاد مخؿؿاث َهالت في سصهامت الؿلبُاث اإلاشظلت . ظلعلت ؤلامذاد

و بالدعلُم للضباةً اث اإلاخضون والدعَش  )1(. وؤلاهخاج والخخُُؼ مً معخٍى

 01 - 03: شكل زقم

 مبادئ عمليات إدازة طلظلة إلامداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kenneth C. Laudon, P366: املصدز

 

ًمً٘ أن جٙىن َزٍ البرمجُاث ٖأداة حعانذ اإلاإظعاث نلى الخخؿُـ لعالظل ئمذادَا، أو ٖبرمجُاث 

الزي ًمثل الهملُاث الخمغ في ئداسة ظلعلت .  أهكش الشٙل أنالٍ. حعانذَا نلى جىُُز مشاخل ظلعلت ؤلامذاد

. ؤلامذاد اإلاىُزة مً ؾٍش ألانػاء في ظلعلت ؤلامذاد

                                                 
1 - Kenneth C. Laudon, Jone P. Laudon, Adaptation Française Lin Gingras et François: les systèmes d'infoemation de gestion, gérer 

l'entreprise numérique 2eme édition, Canada, 2006, P366. 

الخعة 

. جىأَ اإلاىاسد مو الاخخُاحاث* 
 جُٓذ مخؿـ ظلعلت ؤلامذاد واإلاخؿـ اإلاالي للمإظعت* 

املصدز 

وضِ اإلاىسدًً * 

. الخخؿُـ لالظخالم*
 ئداسة اإلاخضوهاث* 

الصىع 

الخخؿُـ لإلهخاج * 

جُُٓم الىىنُت وألاداء *

ت*   ئداسة ألانماٛ الجاٍس

الخظليم 

اخخُاس الىاْل * 

ئنذاد خـ للعحر *

ئداسة اإلاعخىدناث * 

 َىجشة الضباةً* 

املسدودات 

سخطت الشحىم * 

الخخؿُـ للشحىم *

جلٓي الشحىم * 

 ئضذاس انخماد نلى الشحىم* 



 
- 94-  

: أهظمة ثخعيغ طلظلة إلامداد اعحمادا على هظم املعلىمات. 2

ً والخطيُو، ونلى ئزش َزٍ  هاث لؿلب ؤلاهخاج وئنذاد مخؿؿاث للخمٍى حعمذ للمإظعاث بانذاد جْى

هاث جخخز اإلاإظعاث أَػل ْشاساث الاظخًالٛ نلى ظبُل اإلاثاٛ جدذًذ ٖمُت اإلاىخج نىذ الخطيُو في آحاٛ : الخْى

ً اإلاىخجاث، ؾّش الىٓل  اث للمخضون مً اإلاىاسد ألاولُت، مٙان جخٍض مهلىمت معبٓا، ٌعمذ بانذاد معخٍى

ادة ال٘مُت مً اإلاىخج اإلاؿلىب، َزا ٌعخذعي سد َهل  اإلاعخخذمت للدعلُم، هُترع أن الضبىن في الذُْٓت ألاخحرة ٍص

مباشش مً ؾٍش ألانػاء في ظلعلت ؤلامذاد في اإلاإظعت خُث ًجهل للمإظعت جؿلب مً مىسد اإلاىاد ألاولُت 

جدخىي . ؤلاغاَُت، ًٓىم اإلاطىو ٖزلٚ بخًُحر مخؿـ الهمل وبذون شٚ، ًىجش نىه حًُحر في سصهامت الدعلُم

ت في مخؿؿاث ؤلاهخاج والخىصَو   )1(. بشمجُاث الخخؿُـ نلى حًحراث غشوٍس

: أهظمة ثىفير طلظلة إلامداد مً مبدأ ثصىز هظم املعلىمات. 3

جذًش َزٍ ألاهكمت جذَٔ اإلاىخجاث اإلامشسة مً ؾٍش مشاٖض الخىصَو واإلاعخىدناث، مً أحل غمان حعلُم 

 ً زا خعب دسحت الخيعُٔ ما بحن ئداسة الهخاد وئداسة الهملُاث اإلاخهلٓت بالخخٍض اإلاىخجاث نلى أخعً وحه، َو

. والىٓل واإلاهلىماث اإلاالُت مً ٗل ؾٍش في ظلعلت ؤلامذاد

ت  ٗاث التي خٓٓذ مٙاظب مً اظخخذامها لعلعلت ؤلامذاد هي شٖش مثاٛ نلى الشش  التي جمخلٚ  IBMٖو

   )2(: ما ًلي2002ج٘ىىلىحُا حذ مخؿىسة في اإلاهلىماث والاجطاالث خُث خٓٓذ في ظىت 

.  مً اإلابُهاث% 5 ئلى 2اسجُام مً : هىنُت الخذمت  *

.  مً مطاٍسِ ؤلاهخاج%10 ئلى 5اهخُاع مً : الخخؿُـ* 

.  مً مطاٍسِ الخخٍضً% 20 ئلى 10اهخُؼ مً : الخىصَو* 

 . % 20 ئلى 10اهخُؼ مً : الىٓل* 

* ّ ذ  %30 ئلى 15مً : الىغو في العى . مً جخُُؼ للْى

ئن حهٓذ نملُاث ظلعلت ؤلامذاد ًدخم نلى اإلاإظعاث حًُحر اظتراجُجُاتها التي حعخذعي الانخماد نلى أسبو 

ٚ العلعلت، اإلاداوس ألاسبو هي  :  مداوس، التي ججهل بذوسَا الضبىن َانال في جدٍش

اإلاىسد البششي اإلاإدي ئلى ُْادة الخًُحر الخىكُمي  * 

ً،الخطيُو والدعلُم)نملُاث ظلعلت ؤلامذاد *    (الخمٍى

ى مدىس دساظدىا (أهكمت اإلاهلىماث في اإلاإظعت، وفي ما بحن اإلاإظعاث )ألادواث *   )3(.َو

                                                 
1
 - Kenneth C. Laudon, Jone P. Laudon, Adaptation Française Lin Gingras et François: Opcit, P-P366-368 

2- CLOUD ALAZARD et SABINE SEPARI: Controle de Gestion, 2° édition, DUNOD-Paris-2010. p.p 671.672  

3  -  Ridha DERROUICHE et all: Impact des NTIC sur les acteurs de la Supply Chain, consulté le 10/01/2021, 

www.laspi.fr/…/présentation_Ridha20%DERROUICHE… 
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 .ثفعيل اطحخدام هظم املعلىمات في إدازة طلظلة إلامداد: املعلل السابع

ػال نلى أنها حعانذ في أخز  حعمذ بشمجُاث ئداسة ؤلامذاد بخٓعُم اإلاهلىماث نلى اإلاىسدًً والضباةً، َو

الٓشاساث اإلاخهلٓت بعالظل ؤلامذاد الذاخلُت والخاسحُت، َهي ئرن أداة حعانذ اإلاعإولحن نلى جدعحن خذماث 

عب َهالُت نلى معخىي الششاء، ومً بحن مجاالث  ً اإلاىخىحاث الجهاةُت، ٖو الضباةً، والخٓلُل مً جٙالُِ جخٍض

ئداسة الششاء، ئداسة الؿلبُاث، ئداسة اإلاخضوهاث، ئداسة الشصهماث، الخخؿُـ : ؤلامذاد اإلاهشوَت، هي

 )1(ئلخ ...الاظتراجُجي،

: بسمجيات الخظيير املحكامل. 1

ذ في الًالب باإلاطؿلر الاهجلحزي  ٗان أضل 1990 بشصث في بذاًت (Entreprise resource planning)نَش  ،

قهىسَا هي أهكمت حعُحر ؤلاهخاج خُث حهمل ٖىكام للمهلىماجُت ًدىي الهذًذ مً اإلآاًِغ، حعمذ باداسة 

، َبرمجُاث الدعُحر (أوساٗل)مخخلِ اإلاجاالث في اإلاإظعت، جؿىس َزا اإلاىخىج مً ؾٍش مطممىن مخخطىن 

اإلاخٙامل هي جؿبُٔ اإلاهلىماجُت الٓابلت للخُِ٘ مو ؾبُهت اإلاإظعت، مخهذد اإلآاًِغ ومخٙامل للهذًذ مً 

ش مشحهُت للمهاًحر ومبادب الدعُحر َى باليعبت للباتهحن الهاإلاُحن لبرمجُاث  )2(. الهملُاث في ئداسة اإلاإظعت، ٍو

 ,SAP,Orcal, Peopesoft, Edwards JD, Baan, SSA, JBA, INTENTIA, QAD, Mapics, IFS:  َمٛالدعُحر اإلاخٙام

SYMIX  )3(  .

ُما ًخظ ظلعلت SAPومً بحن مجمىنت البرامج اإلاىحىدة في العّى الُىم التي لُٓذ سواحا َى    َو

 MYSAP SCM .(4 )ؤلامذاد َى في وسخخه 

: أهظمة الحخعيغ املحقدمة. 2

َى جؿبُٔ مىحه ئلى ظلعلت ؤلامذاد، ٌعمذ بخدلُل ْذسة اإلاىاسد والُٓىد مً أحل جٓذًم حذٛو صمني 

ٗاآلحي ذخل في حمُو وقاةِ ظلعلت ؤلامذاد، ًٓىم  : مُطل ومشن لإلهخاج ألامثل، ٍو

.  ًدذد نذد اإلاىخجاث اإلاطىهت:العلل. أ

ات. ب ٓا لدعمُاث اإلاىخجاث:املشتًر ش اإلاىاد ألاولُت واإلاٙىهاث َو .  الخدٓٔ مً جَى

 . الخدلُل واإلاعانذة نلى وغو مخؿـ ئهخاج أمثل:إلاهحاج. ج

ت للخخٍضً:الحخصيً. د .  اإلاعانذة نلى جدذًذ اإلاعاخت الػشوٍس

.  جششُذ الخٙالُِ مو غمان حىدة الخذمت التي جٓذم للهمالء:الىقل والحىشيع. ٌ

                                                 
1 - Larry Ritzman et All: Management des opération principe et application, 2e édition nouveaux Horizon-ARS, Paris, P517. 
2
 -Reix, Robert: Opcit, P.P96.97. 

3 - Supply Chain Management, Offre du marché et comparatif progiciels, le 04/05/2021, http://www.technique-ingenieur.fr/base-

document. 

، ص:  خالذ بً ظاس ي - 4  .87مشحو ظبٔ رٍٖش



 
- 96-  

 هظام ثىفير إلاهحاج . 3

ذ الخُٓٓي مً الٙل أو مً حضء مً ؤلاهخاج،  َى هكام مهلىماحي يهذٍ ئلى حمو البُاهاث ؤلاهخاج في الْى

ًٌؿي َزا الىكام اإلاجاالث الشةِعُت . َاجه اإلاهلىماث ًخم ججمُهها وئسظالها لخىُُز نذد مً أوشؿت ؤلاهخاحُت

عمذ لجمُو ألانػاء مً مخخلِ اإلاطالر الزًً لذيهم اسجباؽ باإلهخاج بمهالجت مجاالتهم في  إلاشاْبت ؤلاهخاج، َو

ىسٍت لإلهخاج بجمُو  هكام وخُذ مخجاوغ،ومترابـ البُاهاث، ئر َى ضمم مً أحل الخطٛى نلى هكشة شاملت َو

، وهكام إلداسة أَػل في جطيُو وؤلاهخاج ٌعخجُب إلاجمىنت مً اإلاىاغُو أو (مىاد، ججهحزاث، أشخاص)مىاسدٍ

  :(1)اإلاشاٗل اإلاؿشوخت،نلى ظبُل اإلاثاٛ

 .جدبو وحهٓب اإلاىخجاث. أ

ٓا لخاالتهم (مىاد، ججهحزاث، أشخاص)جخطُظ اإلاىاسد. ب  .َو

 .جىصَو أوامش الخطيُو بالخطت. ج

 .ئداسة الىىنُت، والهملُاث ؤلاخطاةُت. د

 .الخ...ئداسة مإششاث الطُاهت، وئداسة أداء اإلاهذاث،. ٌ

 :هظام إدازة املظحىدعات. 4

ً اإلاىاد داخل اإلاعخىدناث والهملُاث اإلاشجبؿت بها، بما في رلٚ  ت وجخٍض يهذٍ أظاظا ئلى الخد٘م بدٖش

هخمذ في ئداسة نملُاث يلى اظخخذام ج٘ىىلىحُا 2الاظخالم والخدمُل والصخً والخىصَو غمً اإلاعخىدم ، َو

ت اإلاىخج واإلاىاد غمً اإلاعخىدناث زا مً أحل حمو وجىضُل اإلاهلىماث اإلاؿلىبت إلداسة خٖش أما . الخهٍشِ آلالي، َو

 :باليعبت لىقاةِ َزا الىكام، هزٖش مجها

 .الاظخالم والُدظ والخدٓٔ مً الجىدة.أ

 .الخجذًذ أو ئنادة الخهبئت والخًلُِ. ب

 .وغو اللىاةذ والصخً واإلاخابهت. ج

اتي. د ( 3).ئداسة اإلاخضون الهذ الذوسي والجشد الُحًز

 

 

                                                 
1- Logiciels De gestion de la chaine Logistique- Logistique Conseil, consultée Le 11/03/2021.Http://Logistiqueconseil.org/articles/new-

tech/appliscatios-metire-SCM.htmle. 

و-  2 خ ؤلاؾالم نلى اإلاْى ش الهملُاجً جاٍس  27/05/2021: الاظخُادة مً هكم ئداسة اإلاعخىدناث في جدعحن ألاداء وجؿٍى

WWW.gp4arab.com/forum/showthread.php 

3- VMI_ and_ TMS _ Compatibili, consultée Le 14/04/2021,WWW4Sgared.com/…/10_ WMS_ VMI_ and_ TMS _ Compatibili..  
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 (أهظس الىقعة الثاهية املعلل الثاوي املبحث الثالث الفصل الثاوي): هظام إدازة الىقل. 5

 :إدازة العالقة مع الصزىن . 6

ٓي وحضء ال ًخجضأ مً بشمجُاث الدعُحر اإلاخٙامل الزي ًذًش  ئداسة الهالْاث مو الضباةً َى مطؿلر حعٍى

ٔ، :ًجمو هكام الهالْاث مو الضباةً الهذًذ مً اإلاجاالث. حمُو الهالْاث مو الضباةً ٓاث الدعٍى ئداسة مَش

ٔ الىاب، مشاٖض الىذاء  حهخبر ئداسة الهالْاث (1)الخ،...مهلىماجُت ْىة البُو، مخابهت نالْت الضبىن الُىمُت نً ؾٍش

ض اظتراجُجي للضبىن ٌعخخذم َُه أدواث البرمجُاث لخدعحن سبدُت اإلاإظعت وسغا الضباةً،  مو الضبىن مٖش

ٗاملت نً أوشؿت ونملُاث  حر هكشة  زلٚ له نالْت باإلاإظعاث ألاخشي وأهكمت ظلعلت ؤلامذاد، ويهذٍ ئلى جَى ٖو

ئداسة الاجطاٛ اإلاباشش بالضبىن، : تهذٍ جؿبُٓاث ئداسة الهالْت مو الضبىن ئلى الُٓام بالىقاةِ الخالُت. اإلاإظعت

خي للضبىن، ججمُو اإلاهلىماث مً مىجم البُاهاث اإلاعخخلطت مً اججاَاث الضباةً، دنم الٓشاساث  الدعلعل الخاٍس

ظالظل ؤلامذاد، اإلاىاسد : ومً بحن الهىاضش ألاظاظُت في اإلا٘خب الخلُي لها، هي (2). الخ...الخاضت بدماالث البُو

ت، اإلاداظبت، اإلاالُت،  (3).الخ...البشٍش

 :هظام إدازة العالقات مع املىازد. 7

َى مىهج م٘مل إلاشاْبت الهملُاث في اإلاإظعت مو اإلاإظعاث التي حعّى لها غمً البػاتو والخذماث، 

خُث الهذٍ مً َزا الىكام َى جدعحن َهالُت الهملُاث بحن اإلاإظعت و مىسديها مثلها مثل ئداسة الهالْاث مو 

ى الجاهب اإلاخهلٔ بالهالْاث . الضبىن  خُث ًأخز هكام ئداسة الهالْاث مو اإلاىسد حضء مً ئداسة ظالظل ؤلامذاد َو

و مً َهالُاث الهملُاث اإلاشجبؿت واإلاخهلٓت بالششاء  َش مو اإلاىسدًً، الهذٍ مىه َى جدعحن الهالْت مو اإلاىسدًً ٍو

 (4).ومهالجت اإلاىاد

 : مخصوهات املدازة للبائع. 8

ُل ًمىده اإلاىسد لضباةىه بمخابهت اإلاخضوهاث مً اإلاىاسد والبػاتو التي ًىسدَا لهم، جدخاج َزٍ  َى جٖى

ٗاء، وأًػا جضامً في هٓل  الهملُت ئلى دْت مخىاَُت في اإلاهلىماث نً الخٓذًشاث وشُاَُت للمهلىماث بحن الشش

 (5).اإلاهلىماث

 :املخصوهات املدازة للمىزد. 9

ًمىذ للمىسد الُشضت باالؾالم نلى ْؿو الًُاس أو اإلاىخجاث الىطِ اإلاطىهت في اإلاطاوو اإلاخهاْذ مهها، 

ٔ الىاب و واإلاباشش نً ؾٍش مً٘ له أًػا الشد العَش اث اإلاخضون، ٍو . خُث ًخلٓى جىبُه أوجىماجُٙي نً معخٍى

 

                                                 
1-Commission europénne DG-Entreprise :Impact des NTIC sur la Logistique des entreprises commerciales (Rapport Final), Mai 2021. 

2-  JAMES B.AYERS, Supply Chain Management, by CRC Press LLC, New York, 2001  p-175. 

3-RENI LEFEBURE, Gilles Venturi, Gestion de la relation client, EYROLLES, Paris,2005,p-54.    

4 Quelles sont les briques application qui composent les systémes d’information et support les processus logistiques, le 25/05/2021, 

www.copilates.eu. 

5-Ridha DERROUICHE , Gilles NEUBERT, Aziz BOURAS, Impact des NTIC sur les acteurs de la Supply Chain, consulté le 10/01/2021.  
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 :ذكاء  عماو. 10

ش، سظىم بُاهُت، )َى هكام مهلىماجُت ٌعانذ نلى اجخار الٓشاس، له الٓذسة نلى ؤلاهخاج اإلاهلىماث  جٓاٍس

يحر مدذود البهذ ًؿبٔ في مخخلِ مجاالث اإلاإظعت و الهالْت مو صباةجها، خُث ًمذَا بأَػل (مخؿؿاث

دعً في ضحروسة نملُتها (ًأخز ْشاساث رُٖت)الٓشاساث معخىدم بُاهاث  )ًدىي نلى معخىدناث للبُاهاث.ٍو

ضي، بُاهاث  ت)، حذاٛو الُٓادة (ظّى أٖثر جخطظ) (1)مٖش وجٓىُاث  (اإلاعانذة نلى الٓشاس، العلعلت الٓشاٍس

ٗاء ألانماٛ غمً أهكمت مهلىماث ."البدث نً اإلاهلىماث بهذٍ جٓذًم اإلاهلىماث راث ُْمت مػاَت ًىذسج ر

خذم نملُت اجخار الٓشاساث ؤلاظتراجُجُت والخ٘خُُ٘ت ومً وقاةُه حمو البُاهاث مً مطادس مخخلُت : اإلاإظعت، ٍو

ٖٓىانذ للبُاهاث ومطادس خاسحُت أخشي،والاهذماج واليشش،أي جم٘حن اإلاعخخذم مً الاظخُادة مً اإلاهلىماث 

.  اإلاخضهت في معخىدم البُاهاث ونشغها نلى نذة أشٙاٛ ومىدىُاث بُاهُت

 2 - 3: شكل زقم

 زكائص ذكاء  عماو

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.piloter.org/business-intelligence/datawarehouse.htm: املصدز

visit dat: 08/05/2121 

 

 

 

                                                 
ْعم نلىم  (يحر ميشىسة)دوس هكم دنم الٓشاس في ُْادة ألاداء، خالت اجطاالث الجضاةش،:مزٖشة ماحعخحر بهىىان : شىافي مىالي نبذ الٓادس حُاللي-  1

ت ونلىم الدعُحر، حامهت ْاضذي مشباح  . 45-44،ص2013وسْلت،-الدعُحر ، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت والخجاٍس
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هظم املعلىمات ودوزَا في دعم قسازات طلظلة إلامداد وثحقيق فعالية امليزة و داء : املبحث الثاوي

. املظحدام

.  في طلظلة إلامدادDSSهظم دعم القسازات : املعلل  وو 

ت بعلعلت الخىسٍذ، ومً  ئن خذود ظلعلت الخىسٍذ جخهذي اإلاىكمت ئلى اإلاىسدًً والهمالء واإلاىكماث اإلاشاٖس

َىا أهكمت ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ والىكم اإلاهلىماجُت ٖٙل ْذ جٙىن داخلُت جخظ اإلاىكمت الىاخذة 

لخهمل نلى جٙامل أوشؿت َزٍ اإلاىكمت مخأزشة بؿّش الاجطاٛ والخُانل بحن الجماناث اإلاخخلُت داخل اإلاىكمت، 

أو خاسحُت حشمل أؾشاٍ نذًذة لدعهُل جذَٔ وهٓل وجبادٛ اإلاهلىماث بحن َزٍ ألاؾشاٍ، وبالخالي جدُٓٔ جيعُٔ 

حُذ بحن أَشاد العلعلت مً خالٛ دنم الٓشاساث اإلاىبثٓت نً ٗل مىكمت بالخيعُٔ بُجها وبحن اإلاىكماث اإلاىحىدة 

. غمً العلعت

ى " ، بأهه Turban and aronson ٌهٍش :DSSهظم دعم القساز الجماعية . 1 مىهج لذنم ضىانت الٓشاس، َو

ابل للخُِ٘، ومؿىس خطُطا لذنم خل مشٙلت  ٌعخخذم هكام مهلىماث ٌهخمذ نلى الخاظىب جُانلي ومشن ْو

عمذ بدبطشاث مخخز الٓشاس ش واحهت حهامل ظهلت للمعخخذم، َو َى ى ٌهالج البُاهاث ٍو ت يحر مهُٙلت، َو . ئداٍس

هكم مهلىماث نلى معخىي ئداسة اإلاىكمت ٌعانذ مذًش مىُشد أو مجمىنت " وفي  حهٍشِ آخش هجذ بأهه 

ى ٌعخخذم لذنم الٓشاساث الًحر مهُٙلت وشبه اإلاهُٙلت ً لخل مشٙلت هىنُت، َو  . (1)ضًحرة مً اإلاذًٍش

جىٓعم مطادس دنم ْشاساث ظلعلت الخىسٍذ ئلى مجمىنخحن : مصادز دعم قسازات طلظلة الحىزيد. 2

ما : (2)سةِعِخحن َو

وهي الًحر اإلاهخمذة نلى ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٛ، وهجذ نذة أدواث مجها ما : املجمىعة  ولى. أ

حن في ضىو الٓشاس  ٌعهم في جدعحن حىدة الهملُاث العلعلت ٖجىدة أداء الهملُاث ألانماٛ ومعخىي اإلاشاٖس

ب واإلاهاساث والالتزام) ت بومعخىي ئششإ الهمالء في ضىو الٓشاس، ٖما حهمل أظالي (الخذٍس  اإلاداظبت ؤلاداٍس

ٓت ئداسة الخٙلُت نلى أظاط ألاوشؿت  )الخذًثت  ٓت الخٙلُت اإلاعتهل٘ت، ؾٍش ، ؤلاداسة نلى أظاط ABCمثل ؾٍش

ٓت  (الخ...، جدلُل ظلعت الُٓمت، ABMألاوشؿت  ٓا لؿٍش نلى جدعحن حىدة اإلاهلىماث اإلاهذة لطاوو الٓشاس ََى

ABC و ؤلامذاد في اٖدشاٍ مىاؾً الٓطىس، والهمل نلى جدعىا أو الخخلظ مجها ٔ ، َهي حعانذ مطلختي الدعٍى

ً مً ضىو ْشاساث بىاء نلى مهلىماث أٖثر دْت . وجم٘حن اإلاذًٍش

وجىحذ في مجاٛ ظلعلت الخىسٍذ َُئت يحر َادَت للشبذ في مهكم دٛو الهالم حهمل نلى وغو مهاًحر         

أو أدلت ئسشادًت يحر ملضمت ألداء الهملُاث بشٙل أَػل بحن أنػاء ظلعلت الخىسٍذ، وحعمى مثل َزٍ الهُئاث في 

ُ٘ت بهُئت اإلاهاًحر يحر اإلالضمت (ERC)الذٛو ألاوسوبُت بهُئت الاظخجابت الُ٘أة للمعتهلٚ  ، وفي الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

، ومً أَم ألادلت التي وغهها هجذ ئسشاداث الخخؿُـ والخيبإ وئنادة اإلالء (VICS)للخجاسة بحن الطىاناث 

حن، جيبإ واخذ : ، خُث جٓىم َزٍ ألاخحرة نلى زالزت مبادب سةِعُت وهي(CPFR)الخهاووي  ٗاء الخجاٍس َُٙل الشش

. (3)للؿلب، ئصالت ُْىد نملُاث الخىسٍذ

                                                 
ت، داس الخامذ لليشش والخىصَو، ألاسدن، : َحز حمه ضالر الىجاس-  1  .59، ص 2006هكم اإلاهلىماث ؤلاداٍس
، (م.سظالت دٖخىسا، ٗلُت الخجاسة، حامهت نحن شمغ، ى)، ألايزًتبالخؿبُٔ لطىانت :  ئؾاس مٓترح لذنم ْشاساث ظلعلت الخىسٍذ:ظلُمان مدمذ نىع-  2

 .85، ص 2006مطش، 
 .88-87 ضظ :ظابٔمشحو : ظلُمان مدمذ نىع-  3
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 اإلاطادس اإلاهخمذة في ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاٛ، ًمً٘ جٓعُم هكم دنم الٓشاس :املجمىعة الثاهية. ب

: خعب َزا اإلاٙىن ئلى خمغ أهىام

، CDDSS( COMMUNICATION DRIVEN DSS)هكم دنم الٓشاساث اإلاىحهت باالجطاالث * 

، DDDSS( DATA ADRIVEN DSS)هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت بالبُاهاث * 

، MDDSS( MODEL DRIVEN DSS)هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت بالىمىرج * 

ت *  KDDSS( KNOWLDEG DRIVEN DSS .)هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت باإلاهَش

DDDSS( DOCUMENT DRIEVEN DSS .)هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت بالىزُٓت * 

ُما ًلي خطاةظ ٗل همىرج وآلُت  ونلُه ًمً٘ اظخخذام َزٍ الىمارج في دنم ْشاساث ظلعلت الخىسٍذ، َو

. (1)اظخخذامه

حعمى جلٚ CDDSS( COMMUNICATION DRIEVEN DSS :) تهظم دعم القساز املىحه باالثصاال/ أ

ىا GDSSالىكم نادة بىكم نادة دنم الخهاون، أو هكم دنم ْشاس اإلاجمىنت  هخذ َحها نلى شبٙاث الاجطاٛ، َو ، َو

. ًجب ؤلاشاسة ئلى مُهىم شبٙاث الاجطاٛ و الخبادٛ الال٘ترووي للبُاهاث

ت /د ، وهي حهمل نلى معانذة KDDSS( KNOWLDEG DRIVEN DSS)هكم دنم الٓشاس اإلاىحهت باإلاهَش

ُل الزٗي  )مخخز الٓشاس  ت خبحر (IAؤلاوعان أو الٖى وحهكُم ( الىكام الخبحر)، في اجداد ْشاساث جخؿلب مهَش

ت/الاظخُادة مً الخبراء مً داخل و . أو خاسج الشٖش

مً٘ حهٍشِ الىكام الخبحر  بأهه جؿبُٔ مهخمذ نلى الخاظىب، خُث ًٓىم بدشًُل مجمىنت مً "ٍو

ت ؤلاوعاهُت لخل اإلاش٘الث التي جخؿلب خبرة ئوعاهُت مً٘ أن ًطمم الىكام "الٓىانذ اإلاطايت مً اإلاهَش ، ٍو

ُل الزٗي  حن أو دنم الٖى خضمت بشمجُت حعخخذم لخىُُز مهام مدذدة                  " ٌهٍش نلى اهه  (IA)الخبحر لذنم اإلاذًٍش

عخخذم ْانذ  ت للمعخُُذ، ولذنم وشاؽ أنماٛ أو جؿبُٓاث بشمج أخشي، َو أو واحباث رو ؾبُهت مخ٘شسة أو جيبٍإ

ت الهجاص مهام أو اجداد ْشاساث باظم اإلاعخُُذ ألاضلي . (2)مهَش

الء اإلاإدًىن َى اإلاُُذ لعلعلت  ُل الزٗي، َاهه جؿبُٔ اإلاخهلٔ بالٖى وخعب جطيُُاث جؿبُٓاث الٖى

مجاال خطبا لالظخُادة مً  (والظُما بحن أنػاء ظلعلت الخىسٍذ)الخىسٍذ، وحهذ جؿبُٓاث ؤلاداسة الال٘تروهُت 

ُل الزٗي اإلاخخظ  نادة ملئ بشٙل مإجمذ، وبال٘مُت اإلاىاظبت ‘لُطذس بذوسٍ أمش ا (لذي اإلاطىو)جؿبُٓاث الٖى

. (خعب الترجِباث الخهاوهُت اإلاخُٔ نلحها)

مً٘ أن هجذ في مىكماث ألانماٛ أٖثر مً مطذس مً مطادس دنم الٓشاس ظالِ الزٖش أو ما ًؿلٔ  َزا ٍو

ٗاء مىكماث  نلحها بالىكم الهجُىت، ٖما ًمً٘ أن في َزا الشٙل أًػا مً الىكم الهجُىت ما ٌعمى بىكم ر

 بالبُاهاث وجٓىُت الخىُٓب في البُاهاث، التي حعانذ في ةألانماٛ، وجذمج َزٍ الىكم بحن هكم دنم الٓشاساث اإلاىحه

ت . اٖدشاٍ اإلاهَش
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الاطحخدام  مثل للبرامج في إدازة طلظلة إلامداد الالكتروهية : املعلل الثاوي

الطىسة ألاَػل لبرامج ئداسة ظلعلت الخىسٍذ َى ئمٙاهُت ججضةت بشهامج لٙل مجمىنت مً الخؿبُٓاث 

ثحرا مجها له بشهامج  باإلاطىو، َٙل مٙىن مً اإلاٙىهاث الشةِعُت ًدخىي نلى الهذًذ مً اإلاهام اإلاهام اإلادذدة ٖو

ٓت َطله ئلى بشهامج ٌعانذ في  ٓت للخُ٘حر في بشهامج ئداسة ظلعلت الخىسٍذ َى نً ؾٍش خاص وأَػل ؾٍش

زلٚ بشهامج ٌعانذ في جىُُز خؿىاث ظلعلت الخىسٍذ راتها ما ًلي : الخخؿُـ لعلعلت الخىسٍذ، ٖو

اغُاث للمعانذة في :بسهامج ثخعيغ طلظلة الحىزيد. 1 خمُاث والٍش عخخذم َزا البرهامج اللىياٍس  َو

هخمذ َزا البرهامج نلى دْت  زا جخُُؼ اإلاخضون ئلى أدوى خذ ممً٘، َو ُاءة ظلعلت الخىسٍذ، ٖو جدعحن جذَٔ ٖو

ذساث الدعلُم للمىخجاث . اإلاهلىماث خُث ًجب أن ًخم جدذًثها أوال بأٛو نً ؾلباث الهمالء وؾاْت الخطيُو ْو

ىحذ جؿبُٓاث للخخؿُـ مخاخت للمٙىهاث أو الهىاضش الخمعت الشةِعُت لعلعلت الخىسٍذ وهي الخؿت  ٍو

واإلاطذس والطىو والدعلُم واإلاشدوداث،خُث جدذد َزٍ الخؿبُٓاث حجم اإلاىخجاث اإلاؿلىبت الظدُُاء ؾلباث 

. الهمالء اإلاخخلُت

ذ جزَب بهؼ اإلاىكماث ئلى أبهذ مً رلٚ خُث ًكم َزا البرهامج نذة بشامج َشنُت هي  ( 1 ):ْو

. بشهامج جخؿُـ الاخخُاحاث مً اإلاىاد. أ

. بشهامج جخؿُـ اإلاىاسد اإلايشأة. ب

. بشهامج جخؿُـ الاخخُاحاث مً الخىصَو. ث

 ًٓىم البرهامج الخىُُزي إلداسة ظالظل الخىسٍذ بالدشًُل ألاجىماحي :بسهامج ثىفير طلظلة الحىزيد. 2

للخؿىاث اإلاخخلُت للمٙىهاث الخمعت إلداسة ظالظل الخىسٍذ، وبشٙل مبعـ ًخم رلٚ ال٘تروهُا بذءا مً 

حر اخخُاحاث الخطيُو للمىخجاث . الؿلباث باإلاطىو وختى اإلاىسدًً الالصمحن لخَى

حًحرث وظاةل هٓل اإلاهلىماث وألاوامش مً الؿّش الخٓلُذًت : شبٙاث الاجطاٛ في ظلعلت الخىسٍذ. 3

ُاءة مهخمذة نلى شبٙاث  ا مً الىظاةل ئلى ألادواث ألاٖثر ظشنت ٖو اإلاهخمذة نلى الُاٖغ، و الخلُىن ويحَر

ٗاَت أهداء الهالم، بما في رلٚ سبـ اإلاىكماث َُما بُجها وجذنم َزٍ الشبٙاث هكم  الاجطاٛ، التي جشبـ 

ب البُاهاث اإلاخذَٓت نبر َزٍ الشبٙاث، َمثال حعخخذم آلان الخبادٛ الال٘ترووي  اإلاهلىماث جٓىم بخدلُل وجبٍى

ل البُاهاث ال٘تروهُا،  ت هٓل اإلاىاد باغاَت ئلى الهذًذ Systems Freight Trackingللبُاهاث، لخدٍى  ، لبُان خٖش

. مً الىظاةل ألاخشي الىاظهت الاهدشاس في نالم الُىم

ى ما  هت حذا في نالم الطىانت، َو وألن الهالم أضبذ أٖثر جشابؿا، َبىاءا نلى رلٚ جدذر حًحراث ظَش

ًخؿلب مشوهت أٖبر للىكم ؤلاهخاحُت ختى ًم٘جها الاظخجابت لخلٚ اإلاخًحراث، وبالخالي َاهه ٌهخمذ بالذسحت ألاولى نلى 

العشنت في هٓل اإلاهلىماث، وخُث أن الاججاٍ آلان َى الخدٛى هدى الانخماد نلى ظلعلت الخىسٍذ لتزوٍذ اإلاىكمت 

ى ما ٌعخذعي ظشنت جذَٔ  ت مو اإلاىسدًً، َو ً شب٘ت نالْاث ٍْى بالهىاضش ؤلاهخاحُت الالصمت لإلهخاج، وجٍٙى
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اإلاهلىماث نبر َزٍ الشب٘ت، وبما ًػمً ظشنت جلبُت اخخُاحاث الهمالء، َهى ٌهخمذ أٖثر وأٖثر نلى اإلاشوهت في 

( 1). الىكم ؤلاهخاحُت

َاإلاىكماث الخذًثت  جدخاج الُىم ئلى مشوهت نالُت حذا لالظخجابت للمخًحراث الهاإلاُت، ألامش الزي ًخؿلب 

ً وظاةل جذنم الاظخجابت لهزٍ اإلاخًحراث، َمً اخذ َزٍ الىظاةل الهامت ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والتي ًجب  جٍٙى

. أن جٙىن مً غمً جطمُم اإلاىكمت

قهشث الهذًذ مً البرمجُاث الخؿبُُٓت التي : البرامج املعحمدة في ززغ أعضاء طلظلة الحىزيد. 4

 i2, CAPS Logistics, Numetrix. (2)حعخخذم في سبـ أنػاء ظلعلت الخىسٍذ مجها 

زلٚ سبـ الهمُل الخاسجي وجلٓي ألاوامش مىه،  ا ٖو زٍ البرمجُاث جدُذ ألنػاء الشب٘ت الاجطاٛ نبَر َو

ت  هكام لالجطاٛ اإلاباشش ٌعمذ بهمل جىاصن بحن الؿلب داخل العلعلت، والشٙل الخالي casicoولٓذ جؿىسث شٖش

   :ًىضر رلٚ

 3 - 3: الشكل زقم

ظلبات العمالء مً خالو الاثصاو املباشس 

 

 

 

 
ت في غىء جؿبُٔ ئداسة : املصدز ساهُت نبذ اإلاىهم مدمىد أخمذ شمهت، ئؾاس مٓترح إلداسة ظلعلت جىسٍذ اإلاٙىهاث الشةِعُت لطىانت العُاساث اإلاطٍش

. 119، ص2003، مطش، (سظالت دٖخىساٍ، حامهت نحن شمغ، ٗلُت الخجاسة)الجىدة الٙلُت، 

 

ٌهخبر َزا الىكام مخهاْذي الباؾً أو اإلاىسدًً ٖجضء م٘مل للمطىو الشةِس ي، َهى ٌعمذ لهم بالخهٍش 

زلٚ مً خالٛ الخخؿُـ الخخُاحاث الخطيُو،  و للمىخجاث مً خالٛ الاجطاٛ اإلاباشش ٖو نلى الؿلب اإلاخْى

زلٚ ًدُذ للمىسد جدذًذ مٓذاس الؿاْت ؤلاهخاحُت اإلاؿلىبت  هت مً اإلاىاد ٖو ًم٘جهم الخيبإ بذجم الاخخُاحاث اإلاخْى

و (ؾلب اإلابُهاث)لٙي جىاظب حجم ؤلاهخاج  . اإلاخْى
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2 -Compbell, Ann & Others, experiences With Use of Supply Chin Management Software in Education, Production & Operation 

Management, vol9, n°1 Spring, 2000, PP.66-80. 

أوامش الهمالء 

مً خالٛ الاجطاٛ 

اإلاباشش، والبدث 

داخل الٓىاةم، ملئ 

. ألاوامش

. 

لٙل نػى هكام 

إلداسة ألاوامش، 

بها  ٓىم بدبٍى ٍو

أوجىملخُُ٘ا 

. 

هكام الجذولت الىكش للمىخجاث 

ذ جٓذًم مىخجاث  اإلاخاخت، ْو

ذ اإلاخاح . أخشي  والخأٖذ مً الْى

ألمش الهمُل، زم جشحمت َزٍ 

البُاهاث ئلى أوامش أحضاء أو 

أخذار  

. 

ئمٙاهُت مشاحهت 

الهمُل ألمش للخهٍش 

ذ الصخً  نلى ْو
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 .فعالية ميزة إلامداد كعسيق لححقيق امليزة الحىافظية: املعلل الثالث

 
ت خلُُاث َزٍ اإلاحزة لػبـ مُهىمها بشٙل أدّ،وجدذًذ مٙاهتها غمً  جدخاج دساظت محزة ؤلامذاد ئلى مهَش

وئن انخبرث محزة ؤلامذاد مىسدا لخلٔ الُٓمت،َزلٚ ئهما ًلُذ الاهدباٍ ئلى غشوسة . َذٍ خلٔ الُٓمت للمإظعت

ل َزا البذًل ْادسا نلى  ٗاهذ محزة ؤلامذاد َزٍ حعخدٔ أن جٙىن بذًال للمحزة اليعبُت أم ال، َو البدث َُما ئرا 

 .خلٔ الُٓمت بزاجه أم أهه ٌهخمذ في رلٚ نلى مىاسد أخشي 

 :ميزة إلامداد كبدًل للميزة اليظبية. 1

 بأهه مً الػشوسي أن ًٙىن البذًل ْادسا نلى خلٔ الُٓمت بزاجه، ال أن ًٙىن  Formby & Thompsonًشي 

وئن خلٔ الُٓمت ال ًٙىن ئال في هؿاّ ظلعلت ؤلامذاد، التي حهمل بخيعُٔ نلى . هدُجت لُٓمت ظابٓت في الخلٔ له

 (1).خلٔ الُٓمت الضمىُت واإلاٙاهُت، مما ٌهني أن محزة ؤلامذاد هي ألاولى بأن جٙىن البذًل الٙامل للمحزة اليعبُت

َزا ال ًمىو مً الٓٛى بأن الُٓمت التي جخلٓها ظلعلت ؤلامذاد هي بداحت ئلى دنم مً أوشؿت أخشي    و

ٓها، ألن ُْمت ؤلامذاد ال جبُو هُعها نلى خذ حهبحر  ، بل جدخاج لخ٘ملت مً الىقاةِ Novackلًشع حعٍى

 (2).ألاخشي للمإظعت

ٗاث َزا اإلاجاٛ إلاا ٌشمله مً الخبرة والُ٘اءة، َػال نً اخخذام اإلاىاَعت َُه . (3) جذخل الهذًذ مً الشش

 : داء  مثل لىظام إلامداد .1

هالُت لخدُٓٔ أَذاَه ( 4).ٌهبر أداء الىكام نً دسحت اظخخذام اإلاعئىلحن نً الىكام إلاىاسدٍ بُ٘اءة َو

ىا ٌشحر ٗل مً   & Stonerوبالشيم مً أَمُت الُ٘اءة ئال أن الُانلُت حهذ أٖثر أَمُت وخؿىسة مجها، َو

Freeman حز اإلاىاسد  ئلى أن ألاَم مً أداء ألاشُاء بالشٙل الصخُذ َى ئًجاد ألاشُاء الصخُدت ألدائها وجٖش

 )5(.واإلاجهذاث نلحها

ٓطذ بهزا ألاخحر . وجٓاط الُهالُت بمخىظـ وعبت ألاخؿاء اإلاعمىح بها واإلآابلت إلاعخىي الجىدة اإلآبىلت ٍو

شض ى به، ئن لم ًخهذي َزا اإلاعخىي الُٓمت اإلاخىظؿت  رلٚ اإلاعخىي مً الجىدة الزي ًدذدٍ الهمُل ٍو

 )6(ليعبت ألاخؿاء أو الىخذاث اإلاهُبت اإلاعمىح بها غمً ما ٌهشغه اإلاىسد

 

 

                                                 
1 - Thompson, Arthur A.JR. Johan P. Formby. Economics Of Firms- Theory and Practice ( New JerseyM Prentice- Hall International Inc, 

1993,p-439. 

2 -Novack, Robert A.& Others. «  Creating Logistics Value,  Themes For The Future », Counil Of Logisitics Management,1995,p110.  
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6 - Bénassy, Jean. La Gestion de production ,2émé Edition ,Paris : Hermés, 1990, p184. 
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: إلادازة الحدًثة لقىاة إلامداد وإلامداد العكس ي .2

ٗاهذ جذاس بشٙل  وئن الجذًذ في ئداسة هكام ؤلامذاد َى مُهىم الخيعُٔ بحن َزٍ ألاوشؿت اإلاخٙاملت بهذما 

مىُطل، َػال نً نذم اهتهاء مهمت َزٍ ؤلاداسة نىذ الدعلُم الجهاتي للمىخج، بل ئنها جزَب ألبهذ مً رلٚ ئر 

. جأخز بهحن الانخباس الخًزًت اله٘عُت واإلاخابهت التي جخم ما بهذ البُو

مً العهل الخُ٘حر في ئداسة أوشؿت ؤلامذاد ٖاداسة جذَٔ اإلاىخجاث مً هٓاؽ الخطٛى نلحها ئلى الهمالء، ئال 

ٗاث وال ًمً٘ ئيُالها َذوسة اإلاىخج مً وحهت هكش ظلعلت ؤلامذاد، . أهه جىحذ ْىاة ئمذاد ن٘عُت في ٖثحر مً الشش

 مطذس جىسٍذَا في خالت جلُها لًشع جطلُدها ئلىال جيخهي بخىضُله ئلى الهمُل، َٓذ ًخم ئسحام بهؼ اإلاىخجاث 

ذ جخؿلب ْىاة ؤلامذاد اله٘عُت جطمُما مىُطال.أو اظدبذالها    (1).ْو

ت اإلاىاد التي  ً وخٖش ػُِ ؤلامذاد اله٘س ي بهذ آخش لهزا الىكام، مً خالٛ اَخمامه باإلاىاولت والخخٍض ٍو

اث والطىادًٔ ووظاةل  جخذَٔ ن٘عُا مً الهمُل ئلى اإلاىسد، ئر ًخػمً نىدة الىخذاث اإلاهُبت والخاٍو

 مً ئحمالي %10 ئلى 5وج٘مً أَمُت َزا اليشاؽ في ٗىن وعبت اإلاشدوداث ْذ ْذسث في اإلاخىظـ بدىالي .الخهبئت

ذ جشجُو َزٍ اليعبت ئلى خىالي  ٗاث الهاإلاُت ْو ْذ بلًذ ُْمت . في خاالث البُو بال٘خلىج35%اإلابُهاث في الشش

ُ٘ت ظىت   ملُىن 34، خىالي 1997مشدوداث أٖبر مئت مدل مً اإلادالث الخجضةت في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٖما ًؿلٔ نلى أوشؿت ؤلامذاد اله٘س ي اظم أوشؿت  ؤلامذاد راث اإلاعإولُت البُئُت لٙىنها حعمذ بانادة .دوالس

ٗالضحاحاث والهبىاث أو بُهها في ظّى الخشدة  )2(جطيُو اإلاىاد يحر اإلاعخخذمت 

 :فعالية ميزة إلامداد كالعسيق للميزة الحىافظية .3

ت أشٙاٛ الهمل اإلاهخمذة في جىُُز أوشؿت ؤلامذاد، بما ًخماش ى  ٗان البذ مً مهَش بهذ الخهٍش نلى هكام ؤلامذاد، 

ذ جىجض أنماٛ ؤلامذاد انخمادا نلى. مو َذٍ خلٔ الُٓمت ظلعلت ؤلامذاد اإلاخٙاملت التي جخٙىن مً اإلاإظعت : ْو

ومىسديها ونمالئها، أو مً خالٛ أشٙاٛ الخدالِ و الششاٖت بحن مجمىنت مً اإلاإظعاث،أو باإلظىاد اإلاإظعت 

. لهزٍ اإلاهام ئلى ؾٍش خاسجي والزي ٌهٍش بمىسدي الؿٍش الثالث

 ْذ جخخُي اإلاحزة الخىاَعُت مو بهؼ أوشؿت ظلعلت الُٓمت، الهُىب :طالطل إلامداد الىاطعة - أ

ٓطذ بهزا . اإلاىحىدة في أوشؿت أخشي، مما ًإدي ئلى مٓذاس ٖلي ٌهبر نً اإلاحزة الخىاَعُت ؤلاحمالُت ٍو

اإلاُهىم أن ظالظل الُٓمت اإلاخٙاملت جإدي ئلى اهخُاع اإلاحزة الخىاَعُت الٙلُت ؤلاحمالُت، في خحن أن 

 .(3)حهذد مطادس اإلاحزة الخىاَعُت واظخٓاللُتها ًٓىي اإلاحزة الخىاَعُت

                                                 
1
تخطيط وتنظيم سهسهة اإلمذاد، تعرية ومراجعة تركي إتراهيم سهطان وأسامة أحمذ مسهم، دار انمريخ، : إدارة انهوجستيات .تانو، رونانذ اتش-  

 . 27،ص2006انرياض،
2
 The :Egyption Center For Studies Of Export:، انمركز انمصري نذراسات انتصذير و االستيراد "االتجاهات انحذيثة في انهوجيستيات - "  

& Import ( ECSEI) , http:// WWW.pou.edu/homePage/resources/newsImages/Logistic.htm-128k. 
3
(. 2008دار انكتاب انحذيث، : انقاهرة)اإلستراتيجيات االقتصادية في عصر انمعهومات، ترجمة انمركز انثقافي نهتعرية وانترجمة . توماس،ورستر-  

 .72-71ص ص 
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ٗاهذ َُاٗل الهمل الخٓلُذًت جخجلى في ظلعلت الُٓمت للمإظعت، َٓذ جُ٘٘ذ  مما ظبٔ،ًبذو أهه بهذما 

 أو     اإلاحزة الخىاَعُت وضاسث حهخمذ نلى ظلعلت ؤلامذاد التي حهخمذ نلى نذة أؾشاٍ، في شٙل جٙامل سأس ي

اث مً الهمل، والتي حشمل ٗل مً اإلاإظعاث  الهاملت في الٓؿام و مىسديها ونمالئها  )1(اهذماج بحن نذة معخٍى

  4 - 3 :الشكل زقم

امليزة الحىافظية مً خالو طلظلة إلامداد 

ثخفيض الحكاليف مً خالو الحىظيم الخشازكي 

 

 

  

 

 

 

جدعحن الُٓمت مً خالٛ الخذماث الصخطُت 

Source : Magakian & Payaud, 2007, P.140. 

وجٓىم ظلعلت ؤلامذاد نلى جبادٛ اإلاهلىماث، مو غشوسة وحىد هىم مً الشُاَُت في اإلاهلىماث لػمان 

ت ابت اإلاثلى مً ؾٍش اإلاإظعت اإلادىسٍت وجُادي سدود ألاَهاٛ الاهتهاٍص ٗائها . الْش َاإلاإظعت لِعذ بمهٛض نً شش

ٗا إلاحزة الخىاَعُت ًخجلى في الخذَٓاث اإلاذادًت زا ما . بل هي مىذمجت في مجمىم الٓشاساث التي جيخج مىسدا مشتر َو

. (2)ٌعخىحب غشوسة ْبٛى اإلاإظعت ليشش اإلاهلىماث هدى ألانلى باججاٍ مىسديها وهدى ألاظُل باججاٍ نمالئها

 :أشكاو الححالف والشساكة***

ٗاث اإلاعدثمشة إلابالٌ ضخمت في أوشؿت، ئلى الذخٛى في ششاٖت مو مإظعاث  مً اإلاىؿٓي أن حععى الشش

ت وال ج٘ىىلىحُا . أخشي لخىصَو الخٙالُِ التي سضذتها ت مخُْى ٗاث التي ال جملٚ ْذساث ئداٍس وباإلآابل، جبدث الشش

ت وغهها ئنالُت وال ْذساث  مذادًت مخمحزة، نً الششاٖت مو اإلاإظعاث ألاْىي مجها في مجاٛ ؤلامذاد لخٍٓى

حن. الخىاَس ي ٓىم بىاء الخدالِ ؤلامذادي نلى . مما ٌهني أن الششاٖت أو الخدالِ ْذ ٌهىد بالُاةذة نلى الؿَش ٍو

الثٓت و جٓاظم اإلاهلىماث، مو وغو أَذاٍ مدذدة لخدُٓٔ معخىي مهحن مً ألاداء ًُّى معخىي ألاداء الزي 

                                                 
1 - Courtois, Alain & Pillet, Mauric & Martin-Bonnefous, chantal. Gestion de productio, 3é Tirage (Paris : Edition 

D’organisation, 2005), p p 2-3. 

2 - Magakian, Jean-Louis & Payaud, Marieele Audrey. 100 Fiches Pour Comprendre La Stratégie d’Entreprise, 2é 

Edition (Paris : Bréal, 2007). P 141. 
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ٚ، وهطىص جد٘م الُُُ٘ت . ْذ ًخدٓٔ نلى اإلاعخىي الُشدي ئغاَت ئلى وغو ْىانذ ضاسمت باليعبت لٙل شٍش

 )1.(التي ًجشي بها ئنهاء مثل َذٍ الششاٖت

ت ؤلامذادًت جٓلُل الخٙلُت ومخؿلباث سأط اإلااٛ، انخباس : ومً أَم اإلاضاًا التي ًمً جدُٓٓها مً وساء اإلاشاٖس

ش خذمت الهمالء، جدُٓٔ محزة جىاَعُت  َذٍ الششاٖت مذخال ئلى الخ٘ىىلىحُا واإلاهاساث ؤلاداسة، العماح بخؿٍى

ادة جذَٔ اإلاهلىماث . )2(مً خالٛ اختراّ أَػل ألاظىاّ، جٓلُل اإلاخاؾش والًمىع و ٍص

 :مىزدو العسف الثالث - ب

ٗاث ئمذاد خاضت، جٓىم بخٓذًم خذماث ؤلامذاد اإلاخٙاملت و أداة نملُاث  في العىىاث ألاخحرة قهشث شش

ت الهمُلت مٓابل العهش اإلاىطىص نلُه في الخهاْذ ٗاث . اإلاذاد للشٖش وبالشيم مً الىمى الزي شهذٍ َذٍ الشش

ل، و ئن َهلذ َهي ال  واإلاىسدة لخلٚ الخذماث، ئال أن اإلاإظعاث ال جٓذم نلى الخهامل مهها ئال بهذ جُ٘حر ؾٍى

و أن البدث نً مطذس خاسجي لخىسٍذ بهؼ .  مً اإلاحزاهُت اإلاخططت إلمذاد لهزٍ الجهاث%20جشضذ ظىي  والْى

و ُٖاءة أداء َزٍ ألاوشؿت . )3(أو حمُو أوشؿت ؤلامذاد ئهما ًإدي ئلى َس

ٗاث ؤلامذاد  ٗاث ال٘بري بطىسة متزاًذة ئلى اخخُاس شش وحشحر الاججاَاث الهاإلاُت الخذًثت ئلى مُل الشش

الٓادسة نلى جٓذًم خلٛى مخٙاملت إلداسة ظلعت ؤلامذاد، والتي حعخؿُو الخيعُٔ بحن الخذَٔ البػاتو واإلاهلىماث 

ٖما أن الخىحه هدى البدث اإلاتزاًذ نً مطادس الخىسٍذ الٓادسة نلى جٓذًم نشوع جىاَعُت، ْذ أدي ئلى . وألامىاٛ

. )4(جىامي الؿلب نلى مىسدي الؿٍش الؿٍش الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .796تانو، رونانذ اتش، انمرجع انساتق، ص-  

2
 .793-792مرجع نفسه، ص ص -  

3
 .799-798مرجع نفسه، ص ص -  

4
 - Baallou, Ronald H. Business Logistic Management (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1999), p 39. 
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. هظم املعلىمات ضمان إلدازة طالطل إلامداد املظحدامة و  داء املظحدام: املعلل السابع

زلٚ /حهٍش ئداسة ظلعلت ؤلامذاد الخىسٍذ اإلاعخذامت نلى أنها ئداسة اإلاىاد واإلاهلىماث وجذَٓاث سأط اإلااٛ ٖو

حز نلى ألابهاد الثالزت لالظخذامت الاْخطادًت والبُئُت :  الخهاون بحن اإلاإظعاث نلى ؾٛى ظلعلت الخىسٍذ، مو التٖر

   (1).والاحخمانُت والتي حعخمذ مً مخؿلباث الهمالء وأصخاب اإلاطلخت

ا َُما ًلي:السكائص الثالثة لالطحدامة. 1 ٗاةض أظاظُت لالظخذامت ًمً٘ اهجاَص  )2(: جىحذ زالزت س

 جدُٓٔ َامش مً الشبذ والىمى مً خالٛ جدُٓٔ َّش اًجابي بحن ؤلاًشاداث :الحد  دوى املالي. أ

. والىُٓاث

ض بشٙل أٖبر نلى الىخاةج الاحخمانُت :(الاعحبازات البيئية )الىحائج الاححماعية . ب  اإلاإظعاث التي جٖش

ألنمالها أٖثر ونُا هدى الخجاسة الهادلت وسَاَُت اإلاىقُحن خُث أن اإلاإظعت التي جلتزم بالخطىضُت الاحخمانُت 

ٓت أخالُْت ونادلت . حهامل اإلاىقُحن بؿٍش

ض نلى البِئت ئلى خُؼ اظتهالٕ الؿاْت وئداسة أَػل لها :الاعحبازات البيئية. ج  جمُل اإلاإظعاث التي جٖش

وللىُاًاث، ٖما حعخخذم َزٍ اإلاإظعاث َٓـ جلٚ اإلاىاد التي ًخم اظخخذامها باظخخذام أظالُب وجٓىُاث 

زا ًيبو مً سيبت َزٍ اإلاإظعاث في جدعحن البِئت . معخذامت، َو

  ؤلاداسة اإلاعخذامت لعلعت الخىسٍذ هي مجمىنت مً اإلاماسظاث :ممازطات إدازة الحىزيد املظحدامة. 2

ت التي جشاعي ألامىس الثالزت الخالُت  (  3) .ؤلاداٍس

. الخأزحر البُئي لجمُو مماسظاث ظلعلت الخىسٍذ أمش خخمي. أ

. جأخز الاظخذامت في الانخباس حمُو اإلاشاخل نبر ظلعلت الخىسٍذ بأٖملها لٙل مىخج. ب

مىكىس الاظخذامت مخهذد الخخططاث ًخػمً دوسة خُاة اإلاىخج بالٙامل مً ئداسة اإلاىاد الخام ئلى . ج

جذَٔ اإلاهلىماث وألامىاٛ في ظلعلت الخىسٍذ بأٖملها مو مشاناة الخهاون بحن حمُو أصخاب اإلاطلخت في ظلعلت 

. الخىسٍذ

:  داء املظحدام. 3

 اسجبـ مُهىم ألاداء بالُهالُت والُ٘اءة الاْخطادًت اإلاخهلٓت بدىكُم اظتهالٕ :مفهىم  داء املظحدام.أ

اإلاىاسد مً أحل خُؼ الخٙالُِ مو جدُٓٔ ألاَذاٍ اإلادذدة أما خالُا َخىظو مُهىم ألاداء لِشمل البهذ البُئي 

                                                 
1 -Touboulic, A. and walker, H.(2015), "Theories in sustainable supply chain management: a structured literature review", International 

Journal pf physical Distrubution & Logistics Management, vol45 N1/2, pp.16-42 

https://doi.org/10.1108/IJPDLM-05-2013-0106. 

2   - Kumar, Ashish and Thakurani, Divya, A Review of Sustainable Supply Chain Initiatives (February 24, 2019):  Proceedings of International 

Conference on Sustainable computing in  Science, Technology and Management (suscom), Amity Universty Rajasthan, Jaipur - India, 

February 26-28, 2019. Avaiblable at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3358045 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3358045. 

3- Kumar, opcit.  
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والاحخماعي أي أن اإلاإظعت جدٓٔ أَذاَها مو اخترام معإولُاتها وبهزا أضبدذ حهمل نلى وغو مهاًحر ألاداء 

مً خالٛ دمج اإلاهاًحر الاْخطادًت مو اإلاهاًحر البُئُت والاحخمانُت مً أحل جدُٓٔ  (ال٘لي)الشامل اإلاعخذام 

 (1):مخخلِ أبهاد ألاداء والتي جخمثل في

َاةؼ الاظخًالٛ، الُٓمت  ) وغو هكام للمداظبت لُٓاط مإششاث الىخاةج والاظخًالٛ: داء املالي* 

. (الخالُت الطاَُت ورلٚ مً أحل جدُٓٔ اخخُاحاث ألاؾشاٍ اإلاهىُت

ض نلى حعُحر الخٙالُِ الهملُت أو ما  (ظلو أو خذماث ) ًخهلٔ بهملُاث ؤلاهخاج : داء الىظيفي*  ٖش ٍو

. ٌهٍش بالُٓمت أي ئدسإ الضبىن للُٓمت اإلادطل نلحها مً اإلاىخىج

ا للهماٛ مً حهت : داء الاححماعي*  َش اَُت التي جَى  ًخهلٔ باخخُاس ألاوشؿت نلى معخىي الخماًت والَش

اَُت والخماًت لهم ومً خالٛ الخٓلُل مً آلازاس الجاهبُت  ومً حهت أخشي جلبُت خاحاث اإلاجخمو وجدُٓٔ الَش

. الظتهالٕ العلو والخذماث

ى ًخخلِ مً مىكمت ئلى أخشي ووغو مىهج ؤلاداسة : داء البيئي*   ٗل مىكمت لها أزش مهحن نلى البِئت َو

ُاط آلازاس الجاهبُت إلهخاج واظتهالٕ العلو والخذماث نلى البِئت  البُئُت مً أحل جدعحن ألاداء البُئي ْو

. ونملُاث حعُحر الىُاًاث 

ذمج ألابهاد :أبعاد  داء املظحدام.ب  خعب ٖثحر مً الباخثحن َان ألاداء اإلاعخذام َى الزي ًشاعي ٍو

 )2(.الثالزت لألداء

 والزي بىاظؿخه حشبو اإلاىكمت سيباث العاَمحن والضباةً واإلاىسدًً وج٘دعب زٓتهم :البعد الاقحصادي* 

ٓاط َزا ألاداء باإلظخهاهت بالٓىاةم اإلاالُت . ٍو

ت أؾشاَا َانلت:البعد الاححماعي*  .  والزي ًشج٘ض نلى ْذسة اإلاىكمت نلى حهل مىاسدَا البشٍش

ش وجىمُت بِئتها:البعد البيئي*  .  والزي ًشج٘ض نلى اإلاعاَمت الُهالت للمىكمت في جؿٍى

ٗاس أنالٍ ًدبحن أن ألاداء اإلاعخذام ًشجبـ اسجباؾا وزُٓا بالخىمُت اإلاعخذامت ومُهىم  ومً الخهاٍسِ ألار

زا ألاخحر مشجبـ باشبام سيباث أصخاب اإلاطالر ٗاث َو  .اإلاعإولُت الاحخمانُت للشش

 

 

 

                                                 
دساظت خالت اإلاإظعت الىؾىُت للذًَ، مجلت هماء  (اإلاالي والبُئي والاحخماعي )دوس الخذُْٔ في جُُٓم ألاداء اإلاعخذام: ظلُمان ملُ٘ت، مًىُت َىاسي -  1

 .2018لإلْخطاد والخجاسة، الهذد الثالث، حىان

ت مىاحم الُىظُاث: ْؿاٍ لُلى، الهشبي نمشان-  2 ت في جدعحن ألاداء اإلاعخذام في اإلاإظعت الاْخطادًت، دساظت خالت شٖش  SOMIPHOSدوس ئداسة اإلاهَش

ت، الهذد . 2007، 18بخبعت، مجلت الهلىم الاْخطادًت والدعُحر والهلىم الخجاٍس
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ا وأدوات ثحليلها ومؤشسات قياطها: املبحث الثالث . امليزة الحىافظية بين مصادَز

.  إلاطتراثيجية الحىافظية وأبعاد امليزة الحىافظية ومحدداتها: املعلل  وو 

حععى اإلاىكماث ئلى جدُٓٔ أظبُٓاث نلى مىاَعحها مً خالٛ انخماد اظتراجُجُاث مهُىت للخىاَغ نً 

اث التي  ٔ خُاصة محزة أو مضاًا جىاَعُت، حهٍش ؤلاظتراجُجُت الخىاَعُت نلى أنها مجمىنت مخٙاملت مً الخطَش ؾٍش

 ّ وحهٍش    (1)حعمذ للمىكمت بخلٔ مىاْو  جىمُت أو دَانُت في ضىانت ما ومً زم جدُٓٔ ناةذ اظدثماس مخُى

ِ دسحت . أًػا بأنها مجمىنت ؤلاحشاءاث التي ًخهحن نلى اإلاىكماث اجخارَا لخدُٓٔ وغو جىاَس ي مشيىب وجخْى

ا نلى الىغو الخىاَس ي للمىكمت ذ اْترح . جدُٓٔ اإلاىكماث للىجاح أو الُشل نلى الاظتراجُجُاث اإلاخبهت وجأزحَر ْو

بىسجش زالزت اظتراجُجُاث للخىاَغ جشجبـ مً خُث الاظتهذاٍ بالعّى ٖٙل أو بٓؿام ضىاعي مهحن، ٖما ًمً٘ 

   (2).أن جدبو اإلاىكمت محزة مشجبؿت بالخٙالُِ اإلاىخُػت أو جدبو محزة مشجبؿت بخمُحز اإلاىخجاث وحىدتها

ًشي ماًٙل بىسجش أن اإلاىكمت ًمً٘ أن حهخمذ في اظتراجُجُاتها الخىاَعُت مً حهت نلى الُٓادة بالخٙلُت        

ضة وبالشيم مً أن رلٚ ًٓىد . أو الخماًض، ومً حهت أخشي نلى جدبو ئظتراجُجُت ظّى مىظهت أو ئظتراجُجُت مٖش

ُى نلى الخٙلُت : ئلى وحىد أسبو اظتراجُجُاث نامت للخىاَغ جخمثل في الُٓادة بالخٙلُت والخماًض وئظتراجُجُت التٖر

حز نلى الخماًض، حز نلى زالزت اظتراجُجُاث نامت لخدُٓٔ اإلاحزة الخىاَعُت وجخمثل  (  3)وئظتراجُجُت التٖر َٓذ جم التٖر

: َُما ًلي

   :اطساثيجية قيادة الحكلفة. 1

ٔ مىخج مهحن،  وحهني ئظتراجُجُت ُْادة الخٙلُت أن اإلاىكمت أٖثر ُٖاءة مً مىاَعحها في جطمُم وحعٍى

ا نىذ ظهش مهحن ض َزٍ ؤلاظتراجُجُت اَخمامها نلى ( 4).وبالخالي َان اإلاىكمت ظخٙىن أٖثر سبدُت مً يحَر  وجٖش

ٔ جدذًذ واظخًالٛ ٗل  جخُُؼ الٙلِ ئلى أدوى معخىي ممً٘ دون الخأزحر نلى مهذٛ ؤلاهخاج، ورلٚ نً ؾٍش

ىساث الدجم  مً٘ حعلُـ الػىء في َزٍ ؤلاظتراجُجُت نلى أزش الخهلم، َو اسجُام الخطت )مطادس محزة الخٙلُت ٍو

ُت والاظخخذام الٙامل للٓذسة ؤلاهخاحُت ش وانخماد ج٘ىىلىحُاث حذًذة جإدي ئلى (العْى ) ، اْخطاد الىؿاّ، جؿٍى

ادة الذْت وجخُُؼ وعبت الخؿأ ، الىضٛى اإلاخمحز ئلى (خُؼ الهمالت، ُٖاءة أٖثر في اظخخذام اإلاىاد الخام، ٍص

و مىاظب، الٓىة الخُاوغُت وجشجبـ بالهمالء أو اإلاىسدًً الزًً ًجهلىن  اإلاىاد الخام، الخطٛى نلى مْى

دذ مً جٙالُِ اإلاىاد )الخٙالُِ الجهاةُت أسخظ ما ًمً٘، جطمُم اإلاىخج ، هكام مشاْبت (ٌعهل الدشًُل آلالي، ٍو

ً نلى جيعُٔ حمُو الهملُاث ُاءة ظُاظت اإلاىكمت مو ْذسة اإلاذًٍش خُٔ ٗل رلٚ مو ( 5). الخٙالُِ الطاسم ٖو  ٍو

ض أخذ حىاهبه نلى الػًـ نلى الخٙالُِ ئلى أدوى خذ مٓبٛى ٖما ًخؿلب َزا  مُهىم الُ٘اءة ؤلاهخاحُت الزي ًٖش

الخُاس بىاء ؤلامٙاهُاث الخطيُهُت راث الُ٘اءة الهالُت والاظخمشاس في جخُُؼ الخٙالُِ ئغاَت ئلى جٓلُل الىُٓاث 

                                                 
1 - Michael Porter, Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, New York: The Free Press, 1985, p.53 

2 - Gerard Garibaldi, Analyse Strategique, 3éme édition d'organisation Groupe Eyrolles, 2008, P.54. 

3- Porter, M; Competitive Strategy; Techmiques for Analyzing Industies and Competitors, USA: Free Press,1980, P12. 

4- D. Passemard, Brian H. Kleiner, "Competitive advantage in global industries": Management Research News, Vol23, N7/8, 2000, p112. 

5  -  Ivan Malo Milara, "Comparison of resources and capabilities in two companies": Universitat Jaume 1 Castello, 2014, p.21. 
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ش وخذماث البُو وؤلانالن  هؿي جمخو اإلاىكمت بٙلُت مىخُػت . الخ...ئلى الخذ ألادوى في مجاٛ البدىر والخؿٍى َو

  ( 1). ْىة دَانُت غذ اإلاىاَعحن

 وحعمذ ئظتراجُجُت الُٓادة بالخٙلُت للمىكمت بخدُٓٔ وغهُت دَانُت مىاظبت في مىاحهت ْىي اإلاىاَعت 

زا مً خالٛ    (2): الخمغ لبىسجش َو

والتي ال حشٙل تهذًذا للمىكمت في َزٍ ؤلاظتراجُجُت ألن الضبىن ًماسط غًـ : الٓىة الخُاوغُت للضبىن * 

 ّ . نلى اإلاىكمت َٓـ ْطذ خُؼ ألاظهاس ئلى معخىي أدوى ظهش في العى

وحهخبر بمثابت خىاحض لذخٛى صباةً حذد ئلى : الهىامل اإلاعانذة لخدُٓٔ ئظتراجُجُت الُٓادة بالخٙلُت* 

 ّ . العى

وحهخبر بمثابت خطاهت للمىكمت في مىاحهت العلو البذًلت : ألاظهاس اإلاىخُػت* 

ُت  ئغاَت ئلى أن اإلاىكمت التي جيخج بخٙلُت أْل جٙىن أٖثر مشوهت وأٖثر اظخهذادا إلاىاحهت أي حًحراث ظْى

هت خاضت َُما ًخهلٔ بعُاظاث حعهحر اإلاىاَعحن وبالخالي َىغهُتها الخىاَعُت اليعبُت جٙىن أَػل  (  3).يحر مخْى

:  إطتراثيجية الحماًص. 2

وحهني ئظتراجُجُت الخماًض ْذسة اإلاىكمت نلى جضوٍذ نمالئها بمىخج واخذ ولً٘ بجىدة أَػل، خُث جٙىن 

وحهخمذ نلى جدُٓٔ ظلو وخذماث مخمحزة وراث مٙاهت خاضت مٓاسهت باإلاىػماث . مىحهت للعّى ٖبحرة الدجم

ذ ًٙىن َزا الخمحز نلى أظاط الجىدة، الهالمت، أو الخذمت. اإلاىاَعت وجشج٘ض َزٍ ؤلاظتراجُجُت نلى الابخٙاس . ْو

ش في اإلاىخج أو الخذمت هذ والء الهمالء للمىخجاث اإلامحزة التي جٓذمها اإلاىكمت سيم جٙالُُها الهالُت أخذ . والخؿٍى َو

ٖما جدمي َزٍ ؤلاظتراجُجُت اإلاىكمت مً . الخىاحض ألاظاظُت لذخٛى اإلاىاَعحن الجذد في مجاٛ الطىانت اإلاىكمت

  ( 4) .الٓىي الخمغ ألاظاظُت

مً٘ أن ًٙىن للخماًض أشٙاٛ مخخلُت مثل ئغاَت اإلاىكمت لبهؼ الخطاةظ اإلاادًت إلاىخجاتها مٓاسهت  ٍو

ت أو بالخمحز  باإلاىاَعحن ٖما ًم٘جها جطمُم مىخج مخمحز ًلبي أرواّ مدذدة في العّى باالنخماد نلى ضىستها الخجاٍس

ذ حهخمذ اإلاىكمت ٖزلٚ في ئظتراجُجُت الخماًض نلى اخخُاس ظماث مهُىت زم جٓىم  ٔ شب٘ت جىصَهها، ْو نً ؾٍش

ا، بدُث ًمً٘ أن جٙىن مطذس للخُشد لخُُٓم الشبدُت اإلادخملت اإلاشجبؿت بٙل ظمت، وبالخالي جدذًذ  َش بخؿٍى

باإلغاَت ئلى رلٚ ًمً٘ للمىكمت انخماد الخىاحض أمام الخٓلُذ . أوشؿت ظلعلت الُٓمت اإلاشجبؿت بهزٍ العمت

ل خُث ًٙىن . ٗاإلبذام والًمىع الاحخماعي جب نلحها أًػا أن جٙىن لها محزة معخذامت نلى اإلاذي الؿٍى ٍو

                                                 
ٔ الخذماث، نمان ، داس اإلاعحرة لليشش والخىصَو والؿبانت، : مدمىد حاظم الطمُذعي، سدًىت نثمان ًىظِ -1  .367، ص2014حعٍى

2  -  Michael Porter: ibid, p.36. 

ت وجىمُت الُ٘اءاث في اإلاحزة الخىاَعُت في اإلاإظعت الاْخطادًت: ًدكُا ظماللي- 3 ت، دٖخىساٍ - أزش الدعُحر الاظتراجُجي للمىاسد البشٍش مذخل الجىدة واإلاهَش

 .26، ص2005يحر ميشىسة، حامهت الجضاةش، 

4 -ِ ت، الذاس الجامهُت لليشش، : نلي شٍش  .204، ص2000ؤلاداسة اإلاهاضشة، الاظ٘ىذٍس
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خم الخىضل ئلى الخٙافئ في الخٙلُت في حمُو أوشؿت . اإلاعتهلٙىن نلى اظخهذاد لذَو نالوة أو مٙاَأة للمىخج ٍو

  ( 1). ظلعلت الُٓمت التي ال جإزش نلى الخماًض

جخخلِ وظاةل وؾّش جدُٓٔ الخمُحز باخخالٍ الٓؿام، َُمً٘ ججعُذ الخمحز نلى معخىي اإلاىخج هُعه        

ٓي، أي ًمً٘ إلاىكمت جدُٓٔ الخمحز مً خالٛ ج الدعٍى (  2): أو نلى معخىي باقي نىاضش اإلاٍض

في مىاؾٔ حذًذة أو مً خالٛ مىاَز جىصَو حذًذة ال  (نلى أظاط هُغ معخىي الجىدة )نشغها إلاىخجاتها * 

. جطلها اإلاىخجاث اإلاىاَعت، أي خلٔ الخمُحز نلى معخىي اإلاٙان والخىصَو

. إلاىاضُاث حذًذة ومخخلُت في اإلاىخج  (نلى أظاط هُغ معخىي الجىدة )نشغها * 

. خلٔ الخمحز نلى معخىي ؤلانالن والطىسة الزَىُت، بالتروٍج إلاىخجها بشٙل ممحز ومخخلِ* 

  .خلٔ الخمحز نلى معخىي حىدة اإلاىخج* 

:  إطتراثيجية التركيز. 3

حز ئظتراجُجُت مخخططت، خُث جٓىم نلى أظاط اخخُاس مجاٛ جىاَس ي مدذود  حهخبر ئظتراجُجُت التٖر

دت مهُىت في العّى ًمً٘ جدذًذَا ئما نلى  حز نلى ْعم خاص، أو شٍش داخل ْؿام الطىانت، بدُث ًخم التٖر

ٓي في َزا الجضء،  أظاط حًشافي أو خعب هىم الضبىن أو خـ ؤلاهخاج، نلى أن ًخم ج٘ثُِ وشاؽ اإلاىكمت الدعٍى

ُت للمىكمت ً ومىههم مً الخأزحر في الخطت العْى  وتهذٍ َزٍ ؤلاظتراجُجُت ئلى  (3).والهمل نلى اظدبهاد آلاخٍش

حز الٙامل نلحها، ورلٚ بذٛ   (ْؿام مدذود مً العّى اإلاعتهذٍ)الخدذًذ الذُْٔ للعّى اإلاعتهذَت  والتٖر

الخهامل مو العّى ٖٙل، ئر حععى اإلاىكماث ئلى الاظخُادة مً محزة جىاَعُت في ْؿام العّى اإلاعتهذٍ بىاظؿت 

جٓذًم مىخجاث راث أظهاس وجٙلُت أْل مً اإلاىاَعحن، أو مىخجاث مخمحزة مً خُث الجىدة، اإلاىاضُاث أو خذمت 

حز ئلى هىنحن خمثل في البدث نً محزة مً خالٛ : الهمالء وجىٓعم ئظتراجُجُت التٖر حز الٓاةم نلى الخٙلُت ٍو التٖر

حز الٓاةم نلى الخمُحز واإلاخمثل في الخمحز نلى معخىي الجضء اإلاعتهذٍ. جدُٓٔ أْل جٙلُت في الجضء اإلاعتهذٍ . والتٖر

حز نلى الاخخالٍ بحن الجضء اإلاعتهذٍ مً الٓؿام وباقي ألاحضاء ألاخشي  عتهذٍ ٖال هىعي ئظتراجُجُت التٖر . َو

ذة وأن جملٚ اإلاىكمت أظلىب  دت اإلاعتهذَت راث سيباث ٍَش عخذعي هجاح َزٍ ؤلاظتراجُجُت أن جٙىن الشٍش َو

  (4) .ومً نُىب َزٍ ؤلاظتراجُجُت الخٙاةل والخٓلُذ. لإلهخاج والخىصَو

 

 

 

                                                 
1   -  Milara, Evan Malo: Comparison of Resources ans capabilities in two companies, universitat Jaume1 Castello, 2014, p.p21-22. 

2- welhelm Pfahler, Harald Wiese, " Les Stratégies des entreprises- Analyse par la théorie des jeux" , P.17, www.uni-

leipzig.de/micro/ustwbw.pdf, date de visite: 4/5/2013.  

. 104، ص1998ؤلاداسة الاظتراجُجُت، نمان، داس الُاصوسي الهلمُت لليشش والخىصَو، : ظهذ يالب ًاظحن-  3

4 - Michael Porter: L'avantage concurrentiel, paris: DUNOD, 1999, p.p27-28.  
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 .مدخل ملصادز امليزة الحىافظية: املعلل الثاوي

ٗالشبدُت، ؤلاهخاحُت والخطت  ْبل ُْاط اإلاحزة الخىاَعُت للمىكماث باظخخذام اإلاإششاث اإلاخخلُت 

ٗان البذ مً الخهٍش نلى اإلاطادس التي حعخمذ مجها وأدواث جدلُلها ا،  ُت ويحَر وظِخم الخهٍش نلى ٗل رلٚ . العْى

 .مً خالٛ َذا اإلابدث

 :مدخل امليزة الحىافظية. 1

هخبر  حعخذعي الخُاصة نلى محزة أو مضاًا جىاَعُت، الخهٍش نلى اإلاطادس التي حعخمذ مجها َزٍ ألاخحرة َو

ت، اإلالمىظت ويحر اإلالمىظت، ولِغ امخالٖها َٓـ بل خعً  امخالٕ اإلاىكمت للمىاسد ظىاء اإلاادًت أو البشٍش

ب الجهىد هدى أَذاٍ واضخت، مما ًإدي بذوسٍ  اظخًاللها، دون وعُان دوس اإلاهلىماث والخُٓل اإلاعخمش في جطٍى

ذ والجهذ واإلااٛ شاث في الْى ً ًخمثل أولها في الخُ٘حر . ئلى َو وجىٓعم مطادس اإلاحزة الخىاَعُت ئلى مطذٍس

 .ؤلاظتراجُجي ٗىظُلت لبىاء محزة جىاَعُت والثاوي في مذخل اإلاىاسد بىىنحها

 :الحفكير إلاطتراثيجي. أ

ل اإلاىكمت للخأْلم مو ما َى  اث نالُت مً ألاَٙاس و ؤلابذام والخبراث وجَإ حر معخٍى ًخؿلب َزا اإلاطذس جَى

عبب  ٓت نملها داخلُا وخاسحُا َو حذًذ في مجاالث أوشؿتها، وئخذار الخًُحر بشٙل ال ًإزش نلى َُٙلُت وؾٍش

جشاحهها في ْذستها الخىاَعُت
(1)

. 

ئن مُهىم الخُ٘حر ؤلاظتراجُجي ًأخز بالخُ٘حر ؤلاًجابي للمىكمت الزي ًػمً لها ئبٓاء والىاجر ومً زم 

 ةالخُّى ألهه اْخىاص للُشضت مً أحل اظخًاللها واحخىاب التهذًذاث اإلامً٘ الخهشع لها بمبذأ الخُـ

والخزس، ونلُه ًجب نلى اإلاىكمت امخالٕ الخُ٘حر ؤلاظتراجُجي البىاء الزي له ئمٙاهُت الاظخٓؿاب، الخدلُل، 

الخذُْٔ، والخمدُظ َُما َى مىحىد داخل وخاسج اإلاىكمت، وؤلاحابت نلى مذي ئمٙاهُت الخىأَ بُجها مً 

زا العبٔ في رلٚ وجػُِهها نلى اإلاىاَعحن .احل اظخًالٛ الُشص أمام اإلاىكمت ٖو
(2 )

 

 

 

 
                                                 

1
اسط معذوس، -    .8، ص2004، اإلالخٓى الذولي خٛى جىاَعُت اإلاإظعاث ؤلاْخطادًت وجدىالث اإلادُـ، حامهت بع٘شة، "مُهىم الخىاَعُت"ٖماٛ سصٍٔ َو

ت- 2  .24.، ص 2002الذاس الجامهُت، : حماٛ الذًً مدمذ اإلاشس ي وآخشون، الخُ٘حر ؤلاظتراجُجي و ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت، ؤلاظ٘ىذٍس
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 :املىازد. ب

، الٓذساث الهملُاث الخىكُمُت،  ا اإلاىكمت، أو هي حمُو ألاضٛى اإلاىاسد َُٙل الهىامل التي جمخل٘ها أو جذًَش

ا، التي حعُؿش نلحها اإلاىكمت وجم٘جها مً جطىس وجىُُز  ت ويحَر العماث اإلاإظعت، اإلاهلىماث واإلاهَش

هالُتها مً٘ الهثىس نلى نذة الخطيُُاث إلاىاسد اإلاىكمت في ألادبُاث . ؤلاظتراجُجُاث التي جدعً ُٖاءتها َو ٍو

شمل . اإلاىحىدة خالُا ومً أَم َزٍ الخطيُُاث جلٚ التي ْعمذ اإلاىاسد ئلى أسبو َئاث، سأط اإلااٛ اإلاالي َو

شمل الخ٘ىىلىحُا  مىاسد ألامىاٛ التي ًمً٘ اظخخذامها لخطىس وجىُُز ؤلاظتراجُجُاث، سأط اإلااٛ اإلاادي َو

شمل  و الجًشافي والخطٛى نلى اإلاىاد الخام، سأط اإلااٛ البششي َو اإلاادًت اإلاعخخذمت، آلاالث، اإلاهذاث، اإلاْى

ً والهماٛ وسأط اإلااٛ الخىكُمي نلى  ٗاء، الهالْاث والشؤي مً َشادي اإلاذًٍش ب، الخبرة، الخ٘م، الز الخذٍس

ٖما جطىِ اإلاىاسد . يشاس سأط اإلااٛ البششي ئال أهه ٌشحر ئلى العماث مجمىنت ألاَشاد بذال مً الُشد الىاخذ

ويحر  (ألاضٛى اإلاادًت التي جمخل٘ها اإلاىكمت مثل اإلاشأَ واإلاهذاث و اإلاىاد الخام)أًػا ئلى ألاضٛى اإلالمىظت 

ت والثٓاَت الخىكُمُت )ملمىظت  هخبر َزا . (ألاضٛى اإلاادًت التي جمخل٘ها اإلاىكمت مثل العمهت واإلاهَش َو

الخىطُِ مً أَم الخطيُُاث، خُث جيبو أَمُت َزا الخطيُِ أظاظا مً خُٓٓت أن اإلاىاسد يحر اإلالمىظت 

يبغي نلى اإلاىكمت الشبـ بحن .  للهمالءةهي أْل ظهىلت في الخًُحر وأٖثر ضهىبت في الخٓلُذ وأٖثر جمحزا باليعب ٍو

ٓت مجذًت مً احل جدُٓٔ محزة جىاَعُت وخلٔ ْذساث جىكُمُت وبالخالي  اإلاىاسد اإلالمىظت ويحر اإلالمىظت بؿٍش

أٖثر أَمُت في خلٔ ُْمت للمىكمت دورا َان لها
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 -Hui-Ling Wang, " Theories for copetative advantage, Being Practical withe Theory : A Window into Busines Resarch, University of 

Wollongong, Australia, 2014,p.p.35-36. 
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ا وأدوات ثحليلها: املعلل الثالث . امليزة الحىافظية بين مصادَز

ش أو الخطٛى نلى مجمىنت مً العماث            ًخم الخطٛى نلى اإلاحزة الخىاَعُت نىذما جٓىم اإلاىكمت بخؿٍى

اث التي حعانذ نلى جُعحر . أو جىُُز ؤلاحشاءاث التي حعمذ لها بالخُّى نلى مىاَعحها ذ اظخدىر جؿىس الىكٍش ْو

اث بحن . اإلاحزة الخىاَعُت نلى اَخمام مجخمو ؤلاداسة نلى مذي أٖثر مً هطِ ْشن  ذ اخخلُذ َزٍ الىكٍش ْو

ت الٓاةمت نلى اإلاىاسد بجمُو جؿىساتها لخدلُل اإلاحزة ت الٓاةمت نلى العّى والىكٍش . الىكٍش

:  الىظسية أو السرية القائمة على الظىو . أ

وجشي اظتراجُجُت الشؤٍت الٓاةمت نلى العّى أن نىامل الطىانت وجىحه العّى الخاسجي هي اإلادذداث 

هذ همىرج الٓىي الخمغ لبىسجش الزي ٌعدىذ ئلى ئؾاس الاظتهالٕ وؤلاهخاج اإلاعخذامحن . ألاظاظُت ألداء اإلاىكماث َو

اث اإلاهشوَت في َزٍ الُئت ئن مطادس الُٓمت للمىكمت مخػمىت في الىغو الخىاَس ي الزي ًمحز . مً أَػل الىكٍش

ُها الاظتراجُجي للمىخجاث الجهاةُت ذة مً أوشؿت اإلاىكمت التي جخخلِ . مْى ِ الاظتراجُجي مجمىنت ٍَش هني اإلاْى َو

 )1( .نً مىاَعحها

: الىظسية أو السرية القائمة على املىازد. ب

ٗا للمحزة الخىاَعُت،  ا مدش ت الٓاةمت نلى اإلاىاسد اهدباٍ اإلاىكمت ئلى بِئتها الذاخلُت بانخباَس جلُذ الىكٍش

ش الشؤٍت اإلاعدىذة ئلى اإلاىاسد مىز . وحشذد نلى اإلاىاسد التي ؾىستها اإلاىكماث للخىاَغ في البِئت ذ جم جؿٍى  مً 80ْو

ت شهبُت للمحزة الخىاَعُت بانخباس أن اإلاىاسد التي جمخل٘ها اإلاىكمت وحعخخذمها أٖثر  ً، وبشصث ٖىكٍش الٓشن الهشٍش

 )2(.أَمُت مً َُٙل الطىانت

: الىظسة أو السرية القائمة على املعسفة. ج

ت ٖمىسد نام،  ت الٓاةمت نلى اإلاىاسد ٌهخبرون اإلاهَش ىن في ألىكٍش في خحن أن مهكم الباخثحن الزًً ٌشتٗر

ُمت ت لها خطاةظ خاضت ججهلها اإلاىسد ألاٖثر أَمُت ْو وفي َزا ؤلاؾاس ًىكش . ئال أن َىإ مً ٌشحر ئلى أن اإلاهَش

ا أَم مىسد  ت  والُ٘اءاث ٖذواَو سةِعُت لألداء اإلاخُّى في نطش اإلاهلىماث، بانخباَس ت وألاضٛى الٍُ٘ش للمهَش

 )3(. للمىكمت

: الىظسية أو السرية القائمة على القدزة. د

زٍ ألاخحرة  َىإ مً ًشي أن اإلاىاسد لِعذ مطذسا مباششا للمحزة الخىاَعُت، ئهما هي مطذس للٓذساث َو

ل . مطش للمحزة الخىاَعُت ورلٚ بانخباس أن اإلاىاسد جٓذم محزة جىاَعُت ْطحرة اإلاذي أما الٓذساث َخمثل مطذس ؾٍى

ذ َزٍ الشؤٍت أَمُت الٓذساث مً خالٛ ئمٙاهُت ٖعب اإلاىكمت إلاحزة . اإلاذي ومعخذام للمحزة الخىاَعُت وجٍإ

 )4(. جىاَعُت اهؿالْا مً ْذستها نلى جؿبُٔ ْذساتها نلى أداء ألاوشؿت الهامت داخال اإلاىكمت

                                                 
1
 - Ibid, P 34. 

2
 - Ibid, P 36. 

3
  - Ibid, P 37. 

4
  - Ibid, P 37. 
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: السرية العالئقية لإلطتراثيجية. ٌ

ض نلى الشوجحن والهملُاث الشبُ٘ت أو ةَىإ سؤٍت أخشي للمحزة الخىاَس ي  مً وحهت هكش الهالةُٓت، والتي جٖش

ا وخذة مهمت للخدلُل لُهم اإلاحزة الخىاَعُت مً٘ جدذًذ أسبهت نىاةذ نالةُٓت ٖمطذس للمحزة . الثىاةُت بانخباَس ٍو

مت  ت، اإلاىاسد والٓذساث الخ٘مُلُت و الخٖى الخىاَعُت وهي ألاضٛى الخاضت بالهالْت، ئحشاءاث جٓاظم اإلاهَش

 )1( .الُهالت

: امليزة العابسة. ن

ٌهشع خالت َامت الظدبذاٛ أو ئلًاء الاَتراغاث الخٓلُذًت خٛى  (2013)لٓذ جم جٓذًم اْتراح خذًث 

ٗاهذ ؤلاظتراجُجُت لخىحُه ظلٕى اإلاىكمت  الىؿاّ الضمني لهملُاث ضُايت ؤلاظتراججُت وجىُُزَا، َُي اإلااض ي 

ٓت  شي َزا الاْتراح أهه هكشا للؿٍش لت مً الضمً، ومً زم جخم مشاحهتها أو ئنادة ضُايتها بشٙل هادس ٍو لُتراث ؾٍى

 )2( .التي جؿىسث بها بِئت ألانماٛ الخالُت َان َشص الاظخُادة مً اإلاحزة الخىاَعُت نابشة

: طلظلة القيمة كأداة لححليل مصادز امليزة الحىافظية. 2

والىظُلت أو . مً أحل َهم مطادس اإلاحزة الخىاَعُت مً الػشوسي دساظت ٗل ألاوشؿت التي جٓىم بها اإلاىكمت

ا جذسط حمُو ألاوشؿت التي جٓىم بها، وبالخالي  ألاداة ألاٖثر مالةمت للىضٛى ئلى رلٚ هي ظلعلت الُٓمت بانخباَس

. ًمً٘ اظخخذامها للخهٍش نلى ألاوشؿت التي ْذ حعاَم في جخُُؼ الخٙالُِ أو جمُحز مىخجاتها

: همىذج طلظلة القيمة. أ

. ًمً٘ أن ًٙىن جدلُل ظلعلت الُٓمت أداة مُُذة حععى اإلاىكمت مً خاللها ئلى جدُٓٔ محزة جىاَعُت

حر مىخج أو خذمت للهامل، ئر  ٓت لىغو جطىس لألوشؿت اإلاؿلىبت مً أحل جَى وحهٍش ظلعلت الُٓمت بأنها ؾٍش

ٓت التي ًدٓٔ بها اإلاىخج ُْمت والخٙالُِ التي ًخدملها، خحن ًخدٕش نلى ؾٛى معاس الخطمُم،  جطىس الؿٍش

ٔ، الدعلُم والخذمت للهامل  .  ؤلاهخاج الدعٍى

وحهٍش أًػا بأنها أداة حعمذ بُهم دًىامُُ٘ت الخٙالُِ والشاَهاث اإلادخملت للخماًض، وبالخالي ًمً٘ 

ٓت أٖثر ُٖاءة مً مىاَعحها  ٗاهذ (ُْادة الخٙلُت)للمىكمت أن جماسط أوشؿتها بؿٍش ، وجدٓٔ سؤٍت أَػل مما 

 )3(. (الخماًض)نلُه 

: أهىاع الححليل القائم على طلظلة القيمة لحقييم امليزة الحىافظية. ب

جخمثل مهمت أيلبُت اإلاىكماث في خلٔ مىخجاث أو خذماث، خُث جٙىن َزٍ اإلاىخجاث أو الخذماث التي ًخم 

ا أٖثر أَمُت مً أي خؿىة غمً ظلعلت الُٓمت الخاضت بها وفي اإلآابل جذٕس اإلاىكماث ألاخشي جماما . ئوشاَؤ

حز نلى ألاوشؿت الخاضت التي حعمذ  ألاَمُت ؤلاظتراجُجُت لألوشؿت الُشدًت غمً ظلعلت ُْمها ئر جضدَش بالتٖر

                                                 
1
  - Ibid, P 38. 

2
  - Ibid, P 38. 

3
  - P.C Ensing: Value Chain Analysis and Competitive Advantage- Assessing Strategic Linkages and Interrelationship, Journal of General 

Management, 17(1), 2001, P21. 
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هخبر مذخل ظلعلت الُٓمت لخُُٓم اإلاحزة الخىاَعُت حضءا ال ًخجضأ مً نملُت . بالخٓاؽ أْص ى ُْمت لها ولهمالئها َو

دشابه جدلُل ظلعلت الُٓمت مً الخخؿُـ الاظتراجُجي في اهه نملُت معخمشة مً حمو . الخخؿُـ الاظتراجُجي ٍو

مً خالٛ جدُحز الخُ٘حر الاظتراجُجي ٌعانذ . وجُُٓم وجىضُل اإلاهلىماث الالصمت الجخار الٓشاساث في ْؿام ألانماٛ

ً نلى جطىس معخٓبل اإلاىكمت جىُُز الٓشاساث للخطٛى نلى محزة جىاَعُت  )1(. الخدلُل اإلاذًٍش

 : مؤشسات قياض امليزة الحىافظية: املعلل السابع

: السزحية. 1

مً٘  ٔ وعبت ضافي الذخل ئلى ألاضٛى أو الاظدثماساث، ٍو حعخهمل الشبدُت لُٓاط أداء اإلاىكماث نً ؾٍش

ٔ جدعحن اظدثماساث اإلاىكمت، واظخخذام الخٓىُاث الخذًثت واظخًالٛ اإلاىاسد بشٙل  حهكُم الشبدُت نً ؾٍش

ً واإلاعاَمحن في شٙل أسباح، ئال أن ألاسباح ال ًيبغي أن جخهلٔ . أَػل وجخهلٔ بالهىاةذ التي ًدطل نلحها اإلاعدثمٍش

بالُترة الخالُت َٓـ، بل ًيبغي أن حعخمش ئلى َتراث صمىُت معخٓبلُت، لزلٚ ًجب أن جٙىن مبيُت نلى ظّى 

 )2(. معخٓشة لػمان الُ٘اءة في الهمل الخىاَس ي

 :الحصة الظىقية. 2

ُت مً أَم اإلاإششاث التي حه٘غ جىاَعُت اإلاىكمت، خُث ٌهخمذ َىا نلى مٓاسهت أداء  حهخبر الخطت العْى

 ّ م َزا ألاداء مً خالٛ خعاب خطت العى مً٘ جٍٓى ، ٍو مً٘ أن هػو . اإلاىكمت بأداء اإلاىاَعحن في العّى ٍو

ُت للمىكمت مً وحهت هكش مدلُت أو دولُت، ئر مً اإلامً٘ إلاىكمت ما أن جدٓٔ أسباخا وحعخدىر  للخطت العْى

دذر َزا نىذما جٙىن  نلى حضء ٖبحر مً العّى الذاخلُت بذون أن جٙىن جىاَعُت نلى اإلاعخىي الذولي، ٍو

 )3(. العّى اإلادلُت مدمُت بهٓباث اججاٍ الخجاسة الذولُت

 :اثىظيف الحكىىلىجي. 3

ل اًخهلٔ جىقُِ الخ٘ىىلىجي ت في جدٍى ا ساَذ مً سواَذ اإلاهَش  باظخخذام مخخلِ الىظاةل الُىُت بانخباَس

ت مً الاٖدشاَا. اإلاذخالث ئلى اإلاخشحاث  والاختراناث الهلمُت ثوجيخذ َزٍ الىظاةل نً مخخلِ جؿبُٓاث اإلاهَش

ش الهملُاث ؤلاهخاحُت وألاظالُب اإلاعخخذم َُه مما ًإدي ياٛ. اإلاخخلُت  جدُٓٔ يوحعاَم َزٍ الخ٘ىىلىحُا في جؿٍى

 )4( .ُْمت مػاَت

 

 

                                                 
1 - Institute of Management Accountants: Value Vhain Analysis for Assessing Comptitive Advantage, 1996, P5 

(http://www.imanet.org.cn/uploads/source/2015-11/1447061044-16209.pdf, visit date: 19/01/2018. 

2 - William J, Kettinger, Griver Varun: A Study in Sustainability and Measurement, MIS Quarterly, Vol18, Issue1, 1994, P212. 

ذ، الهذد :  ودٌو،مدمذ نذهان - 3 ُاظها، ظلعت حعش الخىمُت، اإلاههذ الهشبي للخخؿُـ بالٍٙى  .2003، دٌعمبر، 24الٓذسة الخىُعُت ْو

،ص 2004الخخُـ الاظتراجُجي وبىاء مىكماث مخمحزة ج٘ىىلىحُا، أؾشوخت دٖختسا يحر ميشىسة حامهت نمان للذساظاث الهلُا، :  ماحذ ساض ي الضنبي - 4

38. 
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: الىمى الظسيع في املبيعات. 4

حهخبر اإلابُهاث مدٛى اليشاؽ الشةِس ي إلاىكماث ألانماٛ، وهي نباسة نً مخشحاث اليشاؽ التي مً خاللها 

 ّ ت في العى هذ الىمى العىىي في اإلابُهاث مإششا نلى . ًخم جدُٓٔ ألاسباح وبالخالي جدُٓٔ الىمى والاظخمشاٍس َو

ّ ةهجاح اإلاىكمت ونلى وصٍاد ُها الخىاَس ي في العى ُت لها مما ًذنما مً مْى  )1( . الخطت العْى

: إلاهحاحية الكلية للعىامل. 5

هاب نلُه لهذم ْذسجه نلى جدُذ جأزحر ٗل نام نلى خذا  خم الانخماد نلى َذا اإلاإشش بعبب شمىلُخه َو ٍو

 )2(  ..مما ًإدي ئلى عجٍض نً مهالجت الى جدعحن َهالُت اخذ نىامل الىخاج دون يحٍر

:  إزضا الصزائً. 6

وجخجعذ الخىاَعُت مً خالٛ الهالْت بالضباةً واإلآاسهت مو اإلاىاَعحن ونلُه َان اإلاإششاث ألاٖثر حهبحرا 

مً٘ أن جٙىن العهش، آلاحاٛ، اإلاشوهت، الهالْت مو الضباةً مً خالٛ والء الضباةً اظخٓشا  نذدَم أو سنجها ٍو

ُا اثجؿىسٍ، سدود َهلهم اججاٍ ظلٖى ُُُت ئداسة الجزاناث مههم ويحَر  )3( . اإلاىكمت ٖو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ت الاسدهُت :  مهذي ضالح الذًً حمُل نثمان - 1 ٗاث الاهخاج الادٍو دساظت - أزش الهىامل الاظتراجُجُت واظتراجُجُاث اإلاىاَعت نلى اإلاحزة الخىاَعُت لشش

 ، ً، سظالت ماحِعتر، حامهت الحرمٕى  .52، ص 2003مُذاهُت مً مىكىس اإلاذًٍش

م مدعً، ضباح مجُذ الىجاس  - 2  .23.21ص .، ص2004اداسة الىخاج والهملُاث، بًذاد،م٘خبت الزاٖشة، :  نبذ الٍ٘ش

3 -  Robert J. Bennet Colin Smith, "Competitive conditions, competitive advantage and the location of SMEs", Journal of small Business and 

Enterprise Development, 2002, Vol. 9 Issue 1,p. 75. 
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- أهمىذحا . طلظلة إلامداد - هظم املعلىمات اللىحظخية وامليزة الحىافظية : املبحث السابع

هت ونذم الاظخٓشاس في بِئت  ت ال٘ثحر مً الخدذًاث بعبب الخًحراث العَش جىاحه اإلاىكماث في اْخطاد اإلاهَش

ا َش . ألانماٛ ، وبالخالي أضبذ نلحها مىاحهت َزٍ الخدذًاث مً احل جدُٓٔ محزة جىاَعُت والخُاف نلحها أو جؿٍى

شحو رلٚ ئلى معاَمتها في جدعحن أداء اإلاىكماث مً  وحهخبر هكم اإلاهلىمان مً أَم الهىامل اإلادذدة للمحزة، ٍو

 ً خالٛ جٙالُِ وجدعحن معخىي الخذمت مما ًإدي ئلى جدُٓٔ اإلاحزة الخىاَعُت نلى انخباس أنها َزًً الهىطٍش

. ٌعاَمان في رلٚ

أثس هظم املعلىمات على امليزة الحىافظية : املعلل  وو 

: حقيقة الدعم البدًهي للميزة الحىافظية عً ظسيق هظم املعلىمات. 1

لزلٚ مً اإلاُترع أن ًٙىن . جدُذ هكم اإلاهلىماث َشضت ٖبحرة لخدعحن الُ٘اءة الُهالُت واإلاشوهت

ىإ مً . للمىكماث التي هجخذ في حسخحر ْىة هكم اإلاهلىماث مً احل الاظخخذام الخىاَس ي معخٓبال وانذا َو

وأن اإلاىكماث جمُل ئلى اظخخذام . ٌهخٓذ بان اإلاىكماث ألاٖثر سبدُت نمىما هي ألاٖثر اظخخذاما لىكم اإلاهلىماث

حر محزة جىاَعُت ٖبحرة لها  .هكم اإلاهلىماث بشٙل معخمش بعبب ْذستها نلى جَى

ا مصدزا للميزة. 2  )1( :هظسيات امليزة الحىافظية كأطاض الطحكشاف قيمة هظم املعلىمات واعحباَز

ت الٓاةمت نلى اإلاىاسد، ًمً٘ جدذًذ ُُُٖت جأزحر ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث نلى اإلاحزة الخىاَعُت  في قل الىكٍش

مً٘ جىغُذ رلٚ َُما ًلي ت اإلاىاسد والٓذساث ٍو اث الٓاةمت نلى هكٍش : باالنخماد نلى بهؼ الىكٍش

: هظسية العمليات- أ

ت نلى َشغُت أن الاظدثماس في هكم اإلاهلىماث ال ًم٘ىه جدعحن أداء اإلاىكمت بشٙل  حهخمذ َزٍ الىكٍش

ل ؤلاهُاّ نلى اإلاهلىماث ئلى مهلىماث مُُذة ومً اإلادخمل  مباشش، ولخدعحن َزا ألاداء جدخاج اإلاىكماث ئلى جدٍى

ألن ًخم ئهخاج أضٛى هكم اإلاهلىماث في البذاًت، زم حعخخذم أضٛى هكم اإلاهلىماث َزٍ إلاعانذة اإلاىكماث نلى 

ل هكم اإلاهلىماث، نملُت . جدعحن أدائها ت الهملُاث ئلى زالزت نملُاث َشنُت عي نملُت جدٍى ذ جم جٓعُم هكٍش ْو

. اظخخذام اإلاهلىماث والهملُت الخىاَعُت

ت مً خالٛ  ل هكم اإلاهلىماث"جبذأ الىكٍش أًً ًيبغي للمىكماث أن جأخز بهؼ أوشؿت ئداسة " نملُت جدٍى

هكم اإلاهلىماث، والتي جدٛى اظدثماساث هكم اإلاهلىماث ئلى أضٛى هكم اإلاهلىماث، ومً زم ًمً٘ للمىكماث 

للخطٛى نلى آلازاس اإلآابلت لىكم " نملُت اظخخذام هكم اإلاهلىماث"اظخخذام أضٛى هكم اإلاهلىماث مً خالٛ 

ش مىخجاث أو خذماث حذًذة وئنادة َىذظت نملُاث ألانماٛ وجدعحن نملُت ضىو الٓشاس  اإلاهلىماث، مثل جؿٍى

والخيعُٔ واإلاشوهت وأخحرا جىكش اإلاىكمت ئلى ئمٙاهُت جدعً أدائها مً خالٛ آزاس هكم اإلاهلىماث باالنخماد نلى 

. للمىكمت" الهملُت الخىاَعُت"

                                                 
1 -  Qiang Wang et al., " Impacts of informations Technology on Competative Advantages in Third-Party Logistics Firms", p. 756. 

www.researchgate.net/publication/242424500 Impacts  of   Informations  Technology  on  Competitive  advantages  in  Third  

Party Logistics Firms visit 25/03/2021. 
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:  هظسية  صىو الحكميلية. ب

ت ألاضٛى . ألاضٛى الخ٘مُلُت هي ألاضٛى اإلاؿلىبت للخطٛى نلى ُْمت مً اظدثماس أولي وحشحر هكٍش

. الخ٘مُلُت ئلى أن هكم اإلاهلىماث وخذَا ال ًمً٘ أن حعانذ اإلاىكماث نلى جدُٓٔ مضاًا جىاَعُت معخذامت

:  هظسية مىازد هظم املعلىمات. ج

، نلى انخباس أن َزٍ اإلاىاسد "مىاسد هكم اإلاهلىماث"اظدىادا ئلى الشؤٍت الٓاةمت نلى اإلاىاسد جم اْتراح مُهىم 

ذ جمذ مىاْشت أسبهت مىاسد هكم اإلاهلىماث وهي . يحر مخجاوعت للمىكماث هي ألاظاط ل٘عب اإلاحزة الخىاَعُت ْو

ت، مهاسة ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث الخٓىُت ومهاساث ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث  مخؿلباث سأط اإلااٛ، الخ٘ىىلىحُا اإلاملٖى

ش مضاًا جىاَعُت معخذامت ت، وخلطىا ئلى أن مهاسة ئداسة هكم اإلاهلىماث هي الىخُذة التي ًمً٘ أن جَى . ؤلاداٍس

: هظسية قدزات هظم املعلىمات. د

ذ  ت الخهلم الخىكُمي، ٌهخٓذ اإلاٍض ت الٓذسة الذًىامُُ٘ت وهكٍش ت الُ٘اءاث ألاظاظُت، هكٍش مو جؿىس هكٍش

ش للمىكماث محزة جىاَعُت معخذامت في خذ راتها  ذ مً الهلماء أن مىاسد هكم اإلاهلىماث ال ًمً٘ أن جَى واإلاٍض

ذساث هكم اإلاهلىماث  هي واخذة مً الهىامل الخاظمت إلاعانذة  (الٓذسة نلى وشش مىاسد هكم اإلاهلىماث)ْو

لت ألاحل وحهٍش ْذساث هكم اإلاهلىماث بأنها الٓذسة نلى الخد٘م . اإلاىكماث نلى الخطٛى نلى محزة جىاَعُت ؾٍى

في الخٙالُِ اإلاخهلٓت بىكم اإلاهلىماث، وجٓذًم الىكم نىذ الخاحت والخأزحر نلى أَذاٍ الهمل مً خالٛ جىُُز 

. جؿبُٓاث هكم اإلاهلىماث

. مظاَمة  وشعة اللىحظخية وطالطل إلامداد في ثحقيق امليزة الحىافظية: املعلل الثاوي

جدٓٔ ؤلاداسة الُهالت لألوشؿت اللىحعدُت ال٘ثحر مً الُىاةذ للمىكماث ولذيها الٓذسة نلى معانذتها في 

جدُٓٔ محزة الخٙلُت، ؤلاهخاحُت، ومحزة الُٓمت، ئال أن اإلاىكىس اللىحعتي الخذًث ٌهخبر أن الخ٘م نلى ُٖاءة 

ٗاٍ انلُت اإلاىكمت الىاخذة دون انخباس لعلعلت الخىسٍذ التي حهمل غمجها يحر  مً َزا اإلاىؿٔ َان الخطٛى . َو

. نلى اإلاحزة الخىاَعُت ًخؿلب انخماد ههج ئداسة ظلعلت الخىسٍذ والىكش ئلى ظلعلت الخىسٍذ ٖٙل

 )1( أثس اللىحظخيك على امليزة الحىافظية للمىظمة. 1

تهذٍ ألاظىاّ نالُت الخىاَعُت ئلى خُؼ الخٙلُت وئسغاء الهمالء بشٙل معخمش، وبالخالي َأن َهالُت 

ُاءة اإلاىكما ّ ثٖو ونلى انخباس أن ألاوشؿت اللىحعدُت جمثل وعبت .  في جٓذًم خذماتها أمش أظاس ي للبٓاء في العى

ٖبحرة مً جٙالُِ اإلاىكمت وحعاَم بشٙل ٖبحر في ئسغاء الضبىن، َأن جدعحن َهالُت َزٍ ألاوشؿت له دوس َهاٛ 

 .في اإلاداَكت نلى جىاَعُتها

 

 
                                                 

1 -  Zurainmi Abdul Aziz et al: "logitics as s source of competitive advantage for logistics service providers", Journal of Sscientific Research 

and development, 2(10), 2015, p. 105 
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: أثس طالطل إلامداد على امليزة الحىافظية للمىظمة. 2

ا ْذسة للمىكماث أو إلاضودي الخذماث اللىحعدُت نلى بىاء  ًيبغي وغو جطىس للمىاسد الهالةُٓت بانخباَس

هم اخخُاحاث  نالْاث الهمالء واإلاىسدًً مً خالٛ الخهاون والخىاضل للخيعُٔ وجبادٛ اإلاهلىماث راث ضلت َو

الهمالء مما ًإدي ئلى جم٘حن مضودي الخذماث اللىحعدُت أو اإلاىكماث مً جدعً ألاداء وجدُٓٔ محزة جىاَعُت 

ت  )1( .ٍْى

. املصاًا الحىافظية املحققة عىد ثبني هظم املعلىمات اللىحيظخية: املعلل الثالث

نلى الشيم مً انخباس هكم اإلاهلىماث نىطشا سةِعُا في أهكمت اللىحعدُٚ اإلاعخٓبلُت وجىامي أَمُتها في هي 

. َزا اإلاجاٛ

الشٚ أن ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث اإلاشجبؿت بالىحعدُٚ جدٓٔ هخاةج ئًجابُت للمىكماث التي جخبىاَا مً خالٛ 

جدُٓٓها للُ٘اءة، الُهالت واإلاشوهت، لً٘ ئن جدٓٔ محزة جىاَعُت َزلٚ ًخؿلب أن جٙىن ُٖاءتها، َهالُتها 

ى أمش ًطهب جدُٓٓه َأهه ال ًذوم    )2( ومشوهتها أَػل مً اإلاىاَعحن َو

مً خالٛ ما ظبٔ ًمً٘ ؤلاشاسة ئلى أن اإلاىكماث التي حععى للخطٛى نلى محزة جىاَعُت ًجب أن جُهل أٖثر مً 

مجشد انخماد ج٘ىىلىحُا مهلىماث مشجبؿت بلىحِعدُٚ، وبذال مً رلٚ ًجب أن جخخز الخؿىاث الالصمت لذمج 

. الخ٘ىىلىحُا في حمُو نملُاث ألانماٛ الٓابلت للخؿبُٔ مً احل جدُٓٔ أْص ى ْذس مً ألاداء اإلاخدٓٔ مً الخبني

كضسوزة لححقيق - طالطل الامداد اهمىذحا - مقاززات أمً هظم املعلىمات اللىحظخية : املعلل السابع

. اطحخدام أمثل لهرٍ الىظم وضمان امليزة الحىافظية و داء املظحدام لها

ٗاةض ألاظاظُت التي جأخزَا اإلاإظعاث بهحن الانخباس وجطخ له محزاهُاث  ٌهخبر أمً أهكمت اإلاهلىماث مً الش

ضخمت، ورلٚ مً أحل الخٓلُل مً مخخلِ اإلاخاؾش والانخذاءاث الال٘تروهُت التي جىاحهها اإلاإظعاث، وبالخالي 

. العماح لها بالخٓلُل مً مخخلِ الخعاةش التي ْذ جطُبها

: جعسيف أمً أهظمة املعلىمات. 1

: لٓذ وسد الهذًذ مً الخهاٍسِ التي جخظ أمً أهكمت اإلاهلىماث هزٖش مجها نلى ظبُل اإلاثاٛ

ُ٘ت َى خماًت أهكمت اإلاهلىماث غذ أي :الحعسيف  وو  ٗالت ألامً الٓىمي ألامٍش  أمً اإلاهلىماث خعب و

وضٛى يحر مشخظ ئلى اإلاهلىماث أو أي حهذًل يحر مشخظ لهزٍ اإلاهلىماث أزىاء خُكها ومهالجتها وهٓلها، وغذ 

مىو جٓذًم الخذمت لطالر اإلاعخخذمحن اإلاخىلحن أو جٓذًم الخذمت ألشخاص يحر مخىلحن، بما في رلٚ حمُو 

ت ل٘شِ ومىاحهت اإلاخاؾش والانخذاءاث  )3(.ؤلاحشاءاث الػشوٍس

                                                 
1 -  Zurainmi Abdul Aziz et al, Ibid, p. 106. 

2 -  Benjamin Thomas Hazen, Terry Byrd, "Toward Creating Competitive Advantage withe Logistics information Technology" International 

journal of Physical Distribution & Logistics Managment, V 42, N.1, January 2012,p.30. 

3 -  GOMEZ URBINA A. et autre, Hacking interdit: Toutes les technique des hackers enfin décryptées pour ne plus jamais vous laisser 

piéger!, Micro application, Paris, 2006, P724. 
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ٗاَت أهىام ومطادس : الحعسيف الثاوي أمً اإلاهلىماث َى نباسة نً الؿّش والىظاةل اإلاهخمذة للعُؿشة نلى 

ه والابتزاص والخلِ والػُام والتزوٍش، والاظخخذام يحر اإلاشخظ و يحر  ت والدشٍى اإلاهلىماث وخماًتها مً العْش

 )1(. الٓاهىوي

نلى أظاط الخهاٍسِ العباْت ًمً٘ الٓٛى أن أمً اإلاهلىماث َى خماًت البُاهاث إلاىو ألاشخاص يحر 

ت وخاضت باإلاإظعت زٍ اإلاهلىماث أو البُاهاث جٙىن ظٍش . اإلاخٛى لهم الخطٛى نلحها، َو

: شسوط أمً أهظمة املعلىمات. 2

ٓطذ بـ CIAحهخبر زالزُت  ت  CIA مً الششوؽ اإلاهمت حذا في اإلاجاالث اإلاخهلٓت بأمً اإلاهلىماث، ٍو  أوال ظٍش

 . (Availability) وزالثا جىاَش البُاهاث أو الخذمت (Integrity)، زاهُا ظالمت البُاهاث (Confidentiality)البُاهاث 

: َزٍ الششوؽ أو اإلاهاًحر ًمً٘ جىغُدها في الشٙل الخالي

 مً خالٛ الهمل نلى أن ال ًؿلو نلحها مً ْبل اإلاعخخذمحن يحر اإلاخىلحن لزلٚ ويحر :طسية البياهات. أ

. اإلاشخطحن، أو بمهنى آخش خماًتها مً الانتراع واليشش

 مً خالٛ الهمل نلى أن ًبٓى اإلادخىي نلى خاله دون أي حهذًل أو خزٍ يحر :طالمة البياهات. ب

مالها . مششونحن أو بمهنى آخش غمان صختها ٖو

 مً خالٛ الهمل نلى ئجاخت ٗل مجهما للمعخخذمحن اإلاشخطحن نىذ الؿلب، :ثىافس البياهات أو الخدمة. ج

ً حذًذًً َما  )2(: باإلغاَت للمهاًحر العابٓت، جم ئغاَت نىطٍش

ت اإلاعخخذم، أي أن الصخظ أو الجهت اإلاخهامل مهها هي راتها :مىثىقية البياهات. د  وحهني الخدٓٔ مً ٍَى

. دون لبغ أو يمىع

ىم اإلاهاملت والىخاةج اإلاترجبت :عدم إلاهكاز. ٌ هني الٓذسة نلى غمان نذم ئهٙاس الؿٍش اإلاخهامل مهه لْى  َو

. نجها، َهي جخهلٔ بمعإولُت الصخظ اججاٍ الُهل الزي ْذ ًٙىن ئسظاٛ سظالت أو أي َهل آخش

 3 - 2: شكل زقم

شسوط أمً أهظمة املعلىمات 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
 

ُثم مدمذ الضيبي - 1   .599، ص2009مطادس اإلاهلىماث الخٓلُذًت والال٘تروهُت، داس الُاصوسي، ألاسدن، نمان، : ئًمان َاغل العامشاتي َو

2 - Ghernaouti Hélie S, Sécurité informatique et réseaux, Dunod, Paris, 2008, P2. 
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 http://www.answers.com/topic/information-security: اإلاطذس

: الىطائل املعحمدة في أمً أهظمة معلىمات املؤطظة. 3

ٌعخخذم في مجاٛ أمً اإلاهلىماث نذة أدواث ووظاةل الخماًت مً اإلاخاؾش والانخذاءاث الال٘تروهُت، 

: لزلٚ ظىزٖش أَم َزٍ الىظاةل نلى الىدى الخالي

ل الىظ اإلاشاد ئسظاله :الخشفير. أ اغُت ـ مهادالث خىاسصمُت ـ ًخم مً خاللها جدٍى ى نباسة نً نملُت ٍس  َو

ل الشمىص وؤلاشاساث ئلى هظ مٓشوء مً خالٛ  ئلى سمىص وئشاساث ال ًمً٘ َهمها ئال بهذ الُٓام بُٚ الشُُشة وجدٍى

ٗان الؿٍش آلاخش  ًملٚ  (اإلاعخٓبل)اظخخذام مُاجُذ الدشُحر الهامت والخاضت ، َهزٍ الهملُت ال جخم ئال ئرا 

 )1(. مُخاح الدشُحر الزي ًدٛى ؤلاشاساث والشمىص ئلى الىظ ألاضلي

ٓت أو وظُلت مهُىت للخدٓٔ مً أن ضاخب اإلاهاملت َى :الحىقيع الالكترووي. ب  ًٓطذ به اظخخذام ؾٍش

ُو أًػا بالبطمت الال٘تروهُت ؿلٔ َزا الخْى  )2( .هُعه الزي ْام باسظالها أو جىُُزَا، ٍو

 هي وزُٓت جمىدها الهُئاث اإلاخخطت في أمً اإلاهلىماث حعخخذم َزٍ الشهادة :الشهادة الالكتروهية. ج

زلٚ الخأٖذ مً شخطُت ٗل مً اإلاشتري  ت اإلاهامالث مً خالٛ ئحشاء نملُاث الدشُحر اإلاؿلىبت، ٖو لخدُٓٔ ظٍش

 )3( .والباتو، وغمان نذم ٖشِ البُاهاث لٙل مجهما

ٛى :أطلىب الشبكة الخاصة الافتراضية. د ، خُث ٌعمذ باوشاء IPsec ٌهخمذ َزا ألاظلىب نلى بشوجٗى

 )4( .ممش آمً بُم اإلاشظل واإلاعخٓبل ًخم مً خالله حشُحر ٗل البُاهاث والشظاةل ْبل جبادلها

ٛى :SSLأطلىب  مً مً خالو هظام . ٌ ت SSL ٌهخمذ َزا ألاظلىب نلى بشوجٗى ى مً ئهخاج شٖش ، َو

Netscape ُ٘ت ظىت ت وصباةجها1994 ألامٍش ت بحن الشٖش عمذ بدشُحر ٗل البُاهاث اإلاخهلٓت باإلاهامالث الخجاٍس  )5( .، َو

 ًٓطذ بها الىكم التي جدمي حهاص ال٘مبُىجش أو الشب٘ت مً أحهضة ال٘مبُىجش مً :الجدزان الىازية.و

هني رلٚ أهه رلٚ الىكام الزي ٌعمذ بخطُُت خضم البُاهاث اإلاخبادلت  اختراْاث الشب٘ت مً ؾٍش حهت زالث، َو

ى نباسة نً حعش جطُُت ًػم نلى ألاْل واحهت لشب٘ت الاجطاٛ الىاحب خماًتها  الشب٘ت )مو الشب٘ت، َو

 )6( .وواحهتها لشب٘ت الاجطاٛ الخاسحُت (الذاخلُت

 حهذ البرمجُاث اإلاػادة لالنخذاءاث الال٘تروهُت مً :البرمجيات املضادة لالعحداءات الالكتروهية. ي

ت مً ْبل معخخذمي الخىاظِب والشبٙاث، وهي حهمل نلى البدث  وظاةل أمً اإلاهلىماث ألاٖثر اهدشاسا ومهَش

ً وجٓىم بخدؿُمها، ٖما حهمل  نً البرامج الخبِثت التي ًمً٘ أن جخىاحذ بزاٖشة الخاظب أو بأخذ وظاةـ الخخٍض

نلى مىو جدمُل َزٍ البرامج نلى الخاظب مً خالٛ أخذ أحهضجه اإلادُؿُت لإلدخاٛ أو نبر الشب٘ت اإلاشجبؿت بها، 

                                                 
م - 1  .84، ص2005أخٙام نٓىد الخجاسة الال٘تروهُت، داس الثٓاَت لليشش والخىصَو، نمان، : هػاٛ اظمانُل بَش

مت الال٘تروهُت، اإلاههذ الهشبي الهماء اإلاذن، هذوة الٙىمت الال٘تروهُت: خعً هىبي مدمذ - 2  .128، ص2003الىاْو والخدذًاجً ضىهاء، -مىكىمت الخٖى

ُل خذًذ - 3  ..28، ص2011، 04الاداسة الخذًثت لألنماٛ في مىاحهت حًحراث الهطش ومعخجذاجه، مجلت الاْخطاد والخ٘ىىلىحُا، بً ن٘ىىن، الهذد: هَى

 .184ص : اإلاشحو أنالٍ - 4

ش - 5 ض الٓىمي للمهلىماث، العىدان، إل2، ؽ17001ئًضو : ْعم الجىدة والخؿٍى  .3، ص2010، 1، اإلاٖش

6 - Moisand D., Cobit pour une meilleure gouvernance des SI, Editions, Paris, 2009, P15.  
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ٗاالنخذاءاث باظخخذام بشمجُاث الجىظعت،  ٖما حهمل ٖزلٚ نلى ئًٓاٍ ومىو أيلب الانخذاءاث ألاخشي 

ا مً الانخذاءاث   )1(. والانخذاءاث باظخخذام أظلىب انتراع البُاهاث ويحَر

: اإلاشحهُاث اإلاهخمذة في أمً أهكمت اإلاهلىماث باإلاإظعت.4

ً للمهلىماث  ٗاهذ الخماًت جٓخطش نلى خماًت أهكمت اإلاهلىماث اإلاخػشسة مً جخٍض ب  ذ ٍْش في ْو

ومهالجتها بذال مً خماًت اإلاهلىماث هُعها، َزا العبب أدي ئلى قهىس مجمىنت مً اإلاشحهُاث التي جخهلٔ بأمً 

مت،  أهكمت اإلاهلىماث، ٗل َزٍ اإلاشحهُاث جشج٘ض نلى مجمىنت مً اإلآىماث التي جىذسج غمً ما ٌهٍش بالخٖى

مت أمً  مت ًذعى خٖى ٖما أن َزٍ اإلاشحهُاث جٓترح الهذًذ مً الخؿبُٓاث الجُذة، جخظ حضءا مهما مً الخٖى

. اإلاهلىماث

زا ساحو ألن أمً اإلاهلىماث لم  شي، َو مت أمً اإلاهلىماث داخل اإلاإظعت أضبذ أٖثر مً غٍش ئن وحىد خٖى

ت الهامت واإلاهىُت، وبالخالي أضبذ مً  ان ًخظ اإلاذًٍش ٌهذ معألت جخظ الخٓىُحن داخل اإلاإظعت َٓـ، بل َس

الػشوسي نلى اإلاإظعاث الانخماد نلى َزٍ اإلاشحهُاث للخذ مً الانخذاءاث الال٘تروهُت، ومً أبشص اإلاشحهُاث في 

  … ,ISO, COBIT, ITIL, MEHARIأمً أهكمت اإلاهلىماث هزٖش ٗل مً 

ذ الخاغش واإلاىكماث أمام غشوسة خخمُت لخبني مخخلِ  مً خالٛ َزا ًمً٘ الٓٛى أن اإلاإظعاث في الْى

الىظاةل، اإلاهاًحر واإلاشحهُاث مً أحل خماًت أهكمت مهلىماتها بشٙل ًػمً لها البٓاء والىمى والاظخمشاس في 

ت، ظالمت وجىاَش  ٍش َزٍ الىظاةل واإلاشحهُاث واإلاهاًحر مً جؿبُٓاث حعاَم في خماًت ظٍش بِئتها، رلٚ هكشا إلاا جَى

. اإلاهلىماث مً الانخذاءاث الال٘تروهُت

 

 

                                                 
1 - Moisand D: Opcit. P15. 
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 عامة خاتمة

إن بلاء املىظماث في السىق مسهىن بلدزتها على الخىافس والحفاظ على مكاهتها، وكد اشدادث هره املهمت 

اث  صعىبت في ظل اشخداد ظسوف املىافست، التي أصبحذ جخحكم فيها العدًد مً الظسوف لعل أهمها مسخٍى

وعلى اعخباز أن الصبىن أصبح ًمثل مسكص اليشاط . الخلدم الخلني والخكىىلىجي واهفخاح ألاسىاق في ظل العىملت

. الاكخصادي، فان مخعلباجه في الىكذ، املكان، بالكميت والجىدة الالشمت أصبح السهان الحليلي أمام املىظماث

ً لديهما أهميت خاصت في  ولدعم امليزة الخىافسيت للمىظماث جم في هره الدزاست الاعخماد على مخغيًر

وكد جم جخصيص مجمل الفصىل مً هره . الحياة الاكخصادًت وهما اللىجسديك وهظم املعلىماث املسجبعت به

ت لكل مً اللىجسديك وهظم املعلىماث املسجبعت باللىجسديك وامليزة  الدزاست للىكىف على الجىاهب الىظٍس

. الخىافسيت

:  وكد جم الخىصل مً خالل هره الدزاست إلى الىخائج الخاليت

سجع ذلك ألهميتها في جحسين مخخلف -  ضسوزة اهخمام املىظماث باإلدازة الفعالت لألوشعت اللىجسديت ٍو

.  الخدفلاث وجفادي الاهلعاعاث

م حشجيع -  ضسوزة الاهخمام بخكامل ألاوشعت اللىجسديت الداخليت باملىظمت والخيسيم بينها عً ظٍس

. الاجصال والخعاون في ألاوشعت املترابعت، لخلليل الجهىد وجخفيض الخكلفت والىكذ الالشم الهجاش ألاوشعت

حشجيع الخكامل الخازجي باملحافظت على عالكاث جيدة ودائمت مع املىزدًً والصبائً الرًً ًضيفىن - 

. كيمت للمىظمت

. حشجيع الشساكت بين املىظماث املىافست لخبادل ألافكاز، أساليب الاهخاج والخلىياث الحدًثت- 

الاسدثماز في هظم املعلىماث املسجبعت باللىجسديك بأهىاعها لدسهيل الليام باألعمال اللىجسديت وحسهيل - 

. املعامالث اليىميت

الاسدثماز في الىظم التي جدعم الخىاصل الداخلي والخازجي وجبادل املعلىماث باعخبازها عصب الحياة - 

. الاكخصادًت اليىم

. الاهخمام باملىزد البشسي باعخبازه الىعاء الري ٌسخىعب الخكىىلىجيا- 

ت وبىاء التراكم املعسفي، والاسدثماز في ألاصىل الخكميليت-  . الحفاظ على الكفاءاث البشٍس

. مىاءمت هظم املعلىماث اللىجسديت مع استراجيجيت املىظمت وبيئتها الخىظيميت-

 .الاسدثماز في الىظم املعلىماجيت إلدازة العالكاث مع املىزدًً والصبائً- 
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ملخص 

هدفت هره الدزاسة إلى التعسف إلى مدى ًمنن إقساز الاستخدام ألامثل لألهظمة املعلوماثية في الىظم اللوجيستية لتحقيق 

وذلو من خالى ثحدًد إلاطاز أملفاهيمي لىظم املعلومات الحدًثة من خالى التعسف - سلسلة إلامداد أهموذجا - امليزة وألاداء املستدام 

قصد الوصوى إلى معسفة مهاهة ودوز ومبادئ هظم املعلومات الحدًثة في . على أساسيات الىظم واملعلومة والىظم املعلوماثية لهل

ة وخلق الهيامل التىظيمية لها ثحت إدازة املعسفة /املؤسسة املىظمة من خالى الاستعماى ألامثل ملوازدها من خالى العملية التسييًر

. الري ًظهس في مل أهواع هره الىظم املعلوماثية

املىظمة قامت الدزاسة بمعسفة مدى ازثباطات هره الىظم /ومع إدزاك دوز ألاوشطة اللوجستية وسالسل إلامداد في املؤسسة

ومدى . اللوجستية وسالسل إلامداد بىظم املعلومات الحدًثة، إلى متطلبات هجاح سلسلة إلامداد في إطاز هظام لوجستي متهامل

مساهمة مدخل هظم املعلومات الحدًثة في إدازة املعامالت والاثصاالت والعالقات للىظم اللوجستية وسالسل إلامداد، بما في هرا 

. ألاخير إلامداد العنس ي من وجهة هظم املعلوماثية التسويقية لىموذج

- سالسل إلامداد أهموذجا - لتخلص هره الدزاسة إلى ضبط مختلف ثطبيقات هظم املعلومات املسثبطة بالىظم اللوجستية 

وأثسها على ثحقيق امليزة التىافسية، والتي ثظهس من خالى ثطبيقات إدازة سلسلة إلامداد وثنىولوجيا املعلومات والاثصاى املستخدمة 

مع مساعاة مقازبات . التي ثضمن لىظم املعلومات دوزا في دعم قسازات سلسلة إلامداد وثحقيق فاعلية ألبر للميزة وألاداء املستدام. فيها

. أمن هظم املعلومات اللوجستية لضسوزة لتحقيق استخدام أمثل لهره الىظم وضمان امليزة التىافسية وألاداء املستدام لها

: الكلمات املفتاحية

ألاداء املستدام - امليزة التىافسية - التوزيد /سالسل إلامداد- الىظام اللوجستي - هظم املعلومات 

Abstract 
This study aimed to get to know To what extent can the optimal use of information systems be approved in the logistics system To 

achieve a sustainable performance advantage - Supply Chain as a model - through tuning the conceptual framework of the modern 

information systems By knowing the basics of systems and the information and Informatics systems in general, In order to know the position, 

role and principles of modern information systems in the Entreprise/organization through perfect usage for own resources via the 

management process and creating organizational structures for it under the management of knowledge Which appears in all kinds of these 

Informatics systems. 

 

And with the realization of the role of logistics activities and supply chains in Entreprise/organization, the study identified the extent 

to these logistical systems and supply chains are linked to modern Informatics systems, to requirements for the success of the supply chains in 

the logistical system framework of an integrated. to requirements for the success of the supply chains in the logistical system framework of an 

integrated and the extent of the contribution of the entrance of modern information systems to information management and the 

communications and Relationships for Logistics Systems and supply chains, Including that last, reverse supply from the point of view of 

informatics marketing systems as a model. 

To conclude this study to tuning different applications of information systems which related to logistics systems - supply chains as a 

model - and their impact on achieving competitive advantage, where shows through applications of supply chain management and 

information technology and communications used in it, that ensures to information systems have a role in supply chain decision support and 

make the effectiveness of competitive advantage and sustainable performance It is necessary to achieve optimal use to these systems and to 

ensure competitive advantage and sustainable performance. 

Keywords: 

Information systems - logistics system - Supply Chain - Competitive advantage - sustainable performance 


