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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

تيهيد:

ك��بى ف مي��دان ال��روب إذ ظهر مفهوم المداد لول مرة ف الال الريضي والعسكري، حيث أثبت أن��ه ذو أهي�ة

الذي لعب�ه بعد الرب العالية الثانية ونظرا للدور الكبي.أما كان السبب الرئيسي ف فشل وناح العديد من العارك

تط�������بيقه ف ال������ال الداري اللوجس������تيك س������عى العدي������د م������ن الب�������احثي والهتمي ف العل������وم الداري������ة إل ماول������ة

يعت�ب اللوجيس�تيك أح�د الوض��وعات اليوي�ةل�ذلك  والقتصادي، وكانت الوليت التح�دة المريكي�ة وأورب الس�باقة

ال���ت تزاي���د الهتم���ام ب���ا ف الس���نوات الخية ف م���ال التس���ويق و إدارة العم���ال م���ن حي���ث مفهومه���ا و أهيته���ا و

مكونتا و مارستها ف النظم��ات العاص��رة. فم��ع ك��ب حج�م النظم��ات و تع�دد أنش�طتها و إتس�اع و تع��دد خط��وط

منتجاتا و أس�واقها تزاي�د الهتم�ام بلنش�طة اللوجس�تية و ال�ت أص�بحت تث�ل العم�ود الفق��ري ف ه�ذه النظم��ات و

الت تدف إل خدمة العملء .
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

مفيهوم اللوجستيك ظيهور  تريخالبحث الول:

ن دراسة تريخ اللوجستيك تعن دراسة الوقائع و الحداث ال�ت ح��دثت ف الاض�ي عل�ى ه�ذا الن��وع م�ن ال�دماتإ
الت تدف لدارة التدفقات. و دراسة تريخ اللوجستيك تقودن إل دراسة الفكر اللوجست ف الريض��يات و العل�وم

العسكرية و كذلك ف الؤسسة.

الطلب الول: الفكر اللوجست ف الريضيات و العلوم العسكرية و الؤسسة.

1العسكرية: العلوم و الريضيات ف اللوجست الفكر: أول

يع�������ود أص�������ل كلم�������ة اللوجس�������تية إل اللغ�������ة الغريقي�������ة القدي�������ة و تت م�������ن كلم�������ة لوج�������وس، و تعن "نس�������بة، 
  الت لا نفس العن.  LOGISTICUS و كذلك الكلمة اللتينية 2حساب،سبب،خطاب".

: الريضيات ف اللوجستيك 1/

 للدلل�ة عل�ى الم��ور التعلق��ة بلس�تنباط العقل��ي،1614كلمة اللوجستيك استخدمت لول مرة ف ع��ام 
 للدلل����ة عل����ى ف����ن العملي����ات الولي����ة للحس����ابت الريض����ية، و ق����د أخ����ذت ه����ذه1656ث اس����تخدمت ف ع����ام 

 حي��ث ش��لت اللوغريتم��ات، النحني��ات، الس��ابت الفلكي��ة، الع��ادلت و1727العملي��ات ف التط��ور ح��ت ع��ام 
  يس��مى، و ي��رى واض��عه أن إس��م ه��ذهLogit modelالكس��ور كم��ا ن��د ف القتص��اد الريض��ي نوذج��ا ريض��يا  

. Logistics  مستمد من كلمة Logitالعادلة و هو 

 3:العسكرية العلوم ف اللوجستيك2/

 تعن قب����ل ك����ل ش����يء أدار، و اس����تخدم الي����ش ه����ذا الص����طلحLOGISTEUOإن الكلم����ة اليونني����ة 
لتحدي��د النش��طة ال��ت تك��ن م��ن الم��ع بي ع��املي أساس��يي ف إدارة الت��دفقات ه��ا: الك��ان الزم��ان. فف��ي الق��رن

 س����اط الض����وء عل����ى الاج����ة لس����تعمال ش����احنات الطع����ام أم����اH.NIKOLOPOULOUالراب����ع قب����ل اليلد  
الس��كندر الك��ب أم��ر ب��رق جي��ع ه��ذه العربت قب��ل الش��روع ف رحلت��ه البحري��ة ح��ول أس��يا و ذل��ك لك��ي ل تعي��ق

.5-3، بتنة، جامعة الاج لضر، كلية العلوم القتصادية و التجارية و علوم التسيي،ص  ، النقل و المداد 2011 حواس فاتح،((1

 على الوقع التال:3 ، ص 2008نظرة عامة على قطاع الدمات اللوجستية، مركز العلومات، الغرفة الشرقية، 2
http://www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter/Studies/Documents/2_logistic.pdf

.2، ص قالة،،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الاجستي، جامعة، "أداء وجودة الدمات اللوجستية ودورها ف خلق القيمة  ،"   )2009،2010عبد العزيز بن قياط(3
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

تركات جيشه. حيث فكر ف سبق حرك�ة جيوش��ه بتنظي�م الؤون�ة و الم��دادات. أيض�ا الق�ائد الروم�ان خولي�و قيص�ر
  حي��ث يكل��ف الض��ابط بلهتم��ام بتحرك��ات الفي��الق الروماني��ة م��ن أج��ل تنظي��مLOGISTA »  « انش��أ وظيف��ة

التخييمات الليلية و إنشاء مازن ف الدن التلة.

 اق���تح أح���د مستش���اري الل���ك ل���ويس الراب���ع عش���ر حل للمش���اكل1670 بفرنس���ا و بلض���بط ع���ام 17ف الق���رن 
الدارية التزايدة الت ظهرت بليش ف تلك العصور، و كان القتاح بعمل رتبة تسمى

» Marechal  General  De  logis ك����انت مس����ؤولياته عب����ارة ع����ن التخطي����ط، اختي����ار الواق����ع، تنظي����م  «
، نبوليون الول أنش���أ مموع���ة عس���كرية خاص���ة بلدارة و ه���ي عب���ارة ع���ن1806التنقلت و الم���داد. أم���ا س���نة 

مموعات من الرس المباطوري تتألف من البازين و الرفيي و الزاري��ن مكلفي بض��مان ت��وين جي��وش نبوليون
 ت تقس�يم الي��ش إل خس�ة قطاع��ات: الس��تاتيجي، التك�تيكي، اللوجس��ت،1836و اليوش اللكي��ة. و ف س�نة 

الندس��ي، التكتيك��ات الص��غية. و ع��رف اللوجس��تيك آن��ذاك بف��ن تري��ك الي��وش. و ف ال��رب العالي��ة الثاني��ة ك��ان
، و م��ا أن1944اللوجستيك أحد عوامل انتصار جيوش اللف��اء أثن�اء هب�وطهم عل�ى ش��واطئ نورمان��دي ف ج�وان 

وضعت الرب العالية أوزارها حت بدأ ظهور دراسات ترمى إل تطبيق اللوجستيك ف مال العمال.

:4الؤسسة ف اللوجست الفكر: ثنيا

ف بداية الس�تينات م�ن الق��رن الاض�ي ظه�ر التفكي اللوجس�ت بلؤسس��ات الص�ناعية، و لك�ن تط�بيقه فعلي�ا
ك���ان ف منتص���ف الس���بعينات ف ال���و.م.أ و أوائل الثمانين���ات ف أوروب. علم���ا أن اللوجس���تيون العس���كريون النتهي���ة
خ�دمتهم ه��م م��ن أص��بحوا المثلي الوائل للوجس�تيك الؤسس��ة بلض��افة إل الب��احثي ف م�ال العل��وم الداري��ة مث��ل

Heskkett ف ال��و.م.أ Tixier، Mathe و  Colin ف فرنس��ا. ف��الفكر اللوجس��ت ال��دن وض��ع بلتوازي م��ع
التفكي اللوجست العسكري و ذلك بختلف الغايت و الهداف و لكن الشاكل الساسية تبقى نفسها.

، حي���ث1901أن تري���خ مص���طلح اللوجس���تيك يرج���ع إل ع���ام  Lampert et Stockي���رى ك���ل م���ن 
أجري��ت دراس��ة بلو.م.أ ح��ول التك��اليف و العوام��ل ال��ت ت��ؤثر ف توزي��ع منتج��ات ال��زارع ، و ه��و م��ا اعت��به الكاتب��ان

 أم��ا أول الكتابت ال��تJ.CROWELL.أول دراس��ة ف ات��اه م��ا يع��رف الن بللوجس���تيك. و ق��ام بتل��ك الدراس��ة 

.6-5 ، ص  ، نفس الرجع السابق2011حواس فاتح،(( 4
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

رك��زت عل��ى جع��ل ال��وانب اللوجس��تية ض��من عملي��ات التس��ويق خاص��ة ف ال��انب ال��ادي م��ن العملي��ات م��ا ق��ام ب��ه

Clark  1922سنة.  

اللوجستيك كمجال إداري متكامل يواجه الرهانت الستاتيجية  HESKETT جعل 1973أما عام 
 ح��دده كمي��زة تنافس��ية مكن��ة للش��ركات و ذل��ك م��ن خلل سلس��لة1980 ع��ام  Porterو الش��اكل التنظيمي��ة. و 

القيمة.

"d’entreprise La logistique ظه���رت رؤي��ة جدي��دة بفرنس��ا م��ن خلل كت��اب" 1983ف ع��ام 

هي رؤية تقتح منهج استاتيجي و تنظيمي لتحس��ي  COLIN J. TIXIER.D MATHE. H لكل من ،
 م���ن TIXIERالش���اكل التش���غيلية، و أنش���أت م���ن خلل الم���ع بي ثلث���ة أفك���ار متلف���ة: النه���ج التس���ويقي ل 

و،COLIN 3م��ع تريبت��ه كخ�بي استش��اري ف جامع�ة   SHAPIRO،MATHEو HESKETTخلل فكر 
نج النقل و التوزيع الادي.

:الطلب الثان: التطور التاريي للمفيهوم التكامل للوجستيات

على الرغم من إعتاف العديد من الباحثي بهية نشاط اللوجستيات بلنس�بة لك�ل م��ن وظيف��ت النت�اج و
التسويق إل أنه حت المسينات من هذا القرن ل ينظر إل إدارة اللوجستيات كوظيفة متكاملة.

و قد تطور مفهوم اللوجستيات خلل مموعة من الراحل الزمنية نناقشها فيما يلي:

5:ظيهور مفيهوم اللوجستيات: الرحلة الول

 بدأ مفهوم اللوجستيات كنشاط متكامل و يرجع ذلك إل السباب التالية:1965-1945خل الفتة ما بي 

 :  تطور مفهوم التحليل الكلي لعناصر التكلفة•

يق��وم ه��ذا الفه��وم عل��ى تلي��ل عناص��ر تك��اليف النش��طة الرتبط��ة ببعض��ها البع��ض و دراس��ة إمكاني��ة تفي��ض
التك���اليف الختلف���ة ب���ا ي���ؤدي ف النهاي���ة للوص���ول إل أق���ل تكلف���ة إجالي���ة مكن���ة. و ق���د أظه���رت العدي���د م���ن
الدراس��ات ال��ت ت��ت خلل ه��ذه الف��تة إمكاني��ة تفي��ض إج��ال لتك��اليف اللوجس��تيات ح��ت ل��و تي��زت بع��ض

.25-23، جامعة السكندرية، كلية التجارة، دار الامعة الديدي للنشر، ص "إدارة اللوجستيات")، 2003نال فريد مصطفى و جلل إبراهيم الغبد، ( 5
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

التكاليف الفرعية بلرتفاع لن التكاليف الخرى الرتبطة با تتمي��ز بلنف��اض ف ه��ذه الال��ة. و لق��د س�اعد
التحليل الكلي لعناصر التكلفة على تقدي أسلوب علمي لتقييم بدائل مزج أنشطة اللوجستيات الختلفة.

تطور مدخل النظم: •

يقوم مدخل النظمة على إظه�ار أهي�ة العلق�ات م��ا بي مموع�ة م�ن العناص��ر ال�ت تك�ون النظ�ام التكام��ل. و
ينقس��م ه��ذا النظ��ام الكل��ي وفق��ا ل��دخل النظ��م إل مموع��ة م��ن النظم��ة الفرعي��ة ) مث��ل نظ��ام التموي��ل و نظ��ام

التسويق( الت تعمل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف النظام الكلي.

و قد ساعد تطور مدخل النظم على تق�دي إط�ار تليل�ي لدراس�ة أنش�طة اللوجس��تيات. و يرج�ع ذل�ك إل
أن م��دخل النظ�م ل يعتم��د عل��ى التخص��ص كأس��اس لتك��وين الوظ��ائف و الوح��دات الداري��ة و إن��ا يعتم��د
ف تك��وين النظم���ة الفرعي��ة عل��ى تمي��ع النش���طة ذات علق���ات الرتب���اط القوي���ة. و وفق��ا ل���دخل النظ��م
التكامل��ة ت��ؤدي إل مس��تويت أداء أعل��ى م��ن تل��ك النظ��م ال��ت تش��مل أنش��طة غي متابط��ة و لكنه��ا ذات
طبيعة واحدة. و لق�د س�اهم ه�ذا ال�دخل بش�كل مباش�ر ف حص�ر متل�ف النش�طة الرتبط�ة بعملي�ة ت�دفق
الواد و الج�زاء و النتج�ات التاح�ة م�ن و إل النظم�ة و وض�عها داخ�ل إط�ار إداري موح�د و ه�و الط�ار

الاص بدارة اللوجستيات.

 الهتمام بستويت الدمة القدمة للمستهلك: •

ف منتص���ف الس���تينات ت���ول اهتم���ام الدارة م���ن دراس���ة و تلي���ل التك���اليف إل الهتم���ام بس���توى ال���دمات
القدمة للمستهلك. و لقد أدى ه�ذا ال�دف إل ات�اه رج�ال التس�ويق و النت�اج ن��و نظ�ام اللوجس�تيات لتق�دي

أفضل مستوى مكن من الدمة بقل تكلفة إجالية.

 الهتمام بقنوات التوزيع:•

ف هذه الرحلة انتشرت الدراسات الت اهتمت بقنوات التوزيع و ما يرتبط با م��ن اعتب��ارات خاص��ة بلوقت و
الك��ان و درج��ة الط��ر. و ق��د س��اعدت الدراس��ات عل��ى إظه��ار أهي��ة توحي��د و تمي��ع اله��ود الرتبط��ة بت��دفق
السلع الختلفة سواء الواردة إل النشأة أو الصادرة منها با يكن م��ن إس�تخدام نف��س قن��وات التوزي��ع و بلت�ال

القضاء على عملية إزدواج الهود و ما يتتب عليها من زيدة ف التكاليف.
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

:6فتة الختبار: الرحلة الثانية

    ف حي ش��هدت الف��تة الس�ابقة ظه��ور أهي�ة فك��رة تمي��ع النش��طة الاص��ة بنش�اط اللوجس��تيات ف��إن الف��تة م��ن
 كانت بثابة فتة اختبار للمفاهيم الساسية الرتبطة بذا النشاط.1972 حت 1965

    و لق��د ترك��ز اهتم��ام الدراس��ات ف ه��ذه الف��تة عل��ى تق��دير الف��وائد ال��ت يك��ن التوص��ل إليه��ا ف م��الت التش��غيل
كنتيجة لتطور الفهوم التكامل للوجستيات و الذي بدأت عدة شركات ف اليان به. 

  و قد ظهرت إدارة التوزيع الادي كنشاط مشتق من مال التسويق و لكنه مرتبط بجال اللوجستيات كما ظهرت
إدارة ال��واد كنش��اط مش��تق م��ن م��ال النت��اج و التص��نيع و لكن��ه مرتب��ط أبض��ا بج��ال اللوجس��تيات و بلت��ال تبل��ور

مفهوم اللوجستيات كنشاط متكامل يساعد تطبيقه على ارتفاع مستوى الداء.

:7فتة ظيهور أولويت جديدة: الرحلة الثالثة

     تي��زت ه��ذه الف��تة و ه�ي ف�تة الس�بعينات م��ن الق��رن العش��رين بع��دم اس��تقرار الظ��روف القتص��ادية عل�ى مس��توى
العال ككل. فقد شهدت هذه الفتة ظهور مشاكل نقص مص��ادر الطاق�ة و ارتف��اع أس��عارها ( و ه��ي الف��تة الرتبط��ة

، و ما صاحبها من تغيات سياسية و اقتصادية خطية على مستوى العال).1973برب أكتوبر 

    و لقد أدى ارتفاع أسعار مصادر الطاق�ة – و بص��فة خاص�ة الب��تول و مش�تقاته- إل ارتف�اع أس�عار العدي�د م��ن
الواد و النتجات الصنوعة. و لقد ألقى ذلك بسئوليات جديدة على إدارة اللوجستيات الت أصبحت مطالب��ة بن
تعم���ل عل���ى ت���وفي احتياج���ات النش���آت بق���ل تكلف���ة مكن���ة م���ن نحي���ة كم���ا أص���بحت مطالب���ة أيض���ا بلقتص���اد ف
استخدام الطاقة حيث أن النشطة الرتبطة بلتوزيع و التخزين من أكثر النشطة استهلكا للطاقة داخل النشأة.

   و لقد شهدت هذه الفتة – و كنتيج�ة للظ��روف الس�ابقة- تغيا ف اله��داف و الولويت ال�ت ك��انت النش�آت
تسعى إل تقيقها.

    فبعد أن كان الدف هو خدمة الطلب على النتجات أصبح الهتمام يدور حول الف��اظ عل�ى مص��ادر التوري��د
م��ا أدى إل زيدة أهي��ة إدارة ال���واد و ظه���ور مب���ادئ جدي��دة تك��م عملي��ة ت��وفي احتياج���ات النش���أة. فق���د ظه���رت

.25 نفس الرجع السابق، صنال فريد مصطفى و جلل إبراهيم الغبد، 6

.26 ،نفس الرجع السابق، ص نال فريد مصطفى و جلل إبراهيم الغبد  7
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

أس��اليب حديث��ة ف إدارة ال��واد تثل��ت ف الت��اه ن��و الرتباط��ات طويل��ة الج��ل و التخطي��ط الس��بق ب��دل م��ن إتب��اع
سياس��ات رد الفع��ل. بعن آخ��ر ب��دل م��ن القي��ام بتخطي��ط عملي��ات التش��غيل ف ض��وء إحتياج��ات التس��ويق ب��دأت
الدارة ف وضع الط��ط ال��ت تض�من اس�تمرارية عملي��ات التص�نيع ف ض��وء الخ�اطر الرتبط�ة بحتم��الت نق�ص ال��واد

اللزمة للنتاج.

     و من أهم التطورات الت شاهدتا ه��ذه الف�تة تدي�د موق�ع إدارة اللوجس�تيات داخ�ل الياك�ل التنظيمي�ة للعدي�د
م��ن الش��ركات الاص��ة و العام��ة و ال��ت إقتنع��ت بن ه��ذا الفه��وم ال��ديث ف الدارة يس��اهم بش��كل فع��ال ف تقي��ق

أهداف النظمة.

:8مرحلة تكامل أنشطة اللوجستيات: الرحلة الرابعة

    من��ذ اس��تقرار مفه��وم اللوجس��تيات أص��بح ال��دف ه��و تقي��ق ال��تابط و التكام��ل م��ا بي أنش��طة التوزي��ع ال��ادي و
أنشطة إدارة الواد الت تساعد كل ف ماله على تلبية إحتياجات التشغيل و تقيق أهداف النشأة.

    و تت��م الدراس��ات الاص��ة بوض��وع اللوجس��تيات ف ال��وقت ال��ال بتنمي��ة نظ��ام موح��د يض��من كف��اءة التخزي��ن و
فعالي��ة ت��دفق الخ��زون م��ن مص��ادر التوري��د و خلل أنظم��ة التش��غيل ن��و مص��ادر التوزي��ع ح��ت يص��ل إل الس��تهلك.

كما تتم أيضا بدراسة و تليل سلسل التوريد.

   إن الدارة التكاملة لنشاط اللوجستيات أصبحت م��ن الس��اليب الداري��ة الش��ائعة الس��تخدام و ذل��ك للس�باب
التالية: 

من أول السباب الت تبر دمج أنشطة التوزيع الادي مع أنشطة إدارة الواد ارتف��اع درج��ة الت��داخل بينهم��ا.•
إن إتب��اع نظ��ام واح��د لتخزي��ن و تري��ك ال��واد و النتج��ات ف النش��أة يس��اعد عل��ى تقلي��ل اله��ود و تفي��ض
التك��اليف و رف��ع كف��اءة التش��غيل. و يرج��ع ذل��ك إل أن تكام��ل ك��ل م��ن التوزي��ع ال��ادي و التوري��د يقل��ل م��ن

إزدواجية العمالة و التسهيلت اللزمة لناز كل النشاطي.

.28، نفس الرجع السابق، ص نال فريد مصطفى و جلل إبراهيم الغبد8
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

إن متطلبات الرقابة على كل من عملية التوزيع و عملية التوريد واح��دة كم��ا أن عناص��ر التنس��يق و التص��ال•
بي النش���طة الكون���ة لك���ل منهم���ا واح���دة و ه���ذا الس���بب أيض���ا م���ن الس���باب الؤي���دة لتكام���ل و ان���دماج

وظيفت التوزيع و التوريد.

إن إدارة نش��اط اللوجس��تيات بش��كل متكام��ل كنظ��ام مت��داخل م��ن الوظ��ائف يس��اعد عل��ى الرب��ط بي نش��اط•
النت���اج و نش���اط التس���ويق. و يرج���ع ذل���ك إل أن عملي���ة التص���نيع تعتم���د ف معظ���م ال���الت عل���ى إنت���اج
مموع��ة متنوع��ة م��ن الس�لع توقع��ا لج��م معي م��ن البيع��ات و يك��ن م��ن خلل نظ��ام اللوجس��تيات التكام��ل

التنسيق بي أهداف النتاج و أهداف التسويق.

) بختصار مراحل التطور التاريي للوجستيك:1يثل الشكل (
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

الطلب الثالث: أنواع المداد و سلسلة المداد.
9أول:أنواع المداد:

يكن التفريق بي عدة أنواع متلفة للمداد و هذا حسب اختلف طبيعتها و أهدافها:
يسمح هذا المداد بتوفي الواد الولية اللزمة لنشطة الصانع و الراكز النتاجية. :*إمداد التموين

يس��مح ه��ذا الم��داد بل��ب ال��واد الختلف��ة اللزم��ة لنش��طة الؤسس��ات الدمي��ة و الدارات:*إمداد التم3وين الع3ام 
الكاتب مثل). (مستلزمات

يهتم بلب متلف الواد و الركبات الضرورية لعملية النتاج و تطيط النتاج. :إمداد النتاج *
و السلع م��ن قب��ل ال��وزعي و يت��م ذل��ك م من الوادتيتعلق بمداد الستهلكي النهائيي بحتياجا: إمداد التوزيع  *

إما ف ملت البيع الشخصية أو السواق التجارية الكبية.
يهتم بتوفي الؤونت و العتاد الرب للجنود ف ميادين العارك. :المداد العسكري *

أخ���رى مث���ل : مي���دان الطيان، ظه���ر ه���ذا الن���وع ف الي���دان العس���كري غي أن���ه امت���د إل مي���ادين: *إم333داد ال333دعم 
عمل أي نظام معقد. الطاقة، الصناعة،... و يقوم بتنظيم كل ما هو ضروري من أجل استمرار

يق��تب مفه��وم ه��ذا الم��داد م��ن الم��داد ال��دعم غي أن هن��اك ف��رق بينهم��ا :إمداد او نشاط خدمة ما بعد ال3بيع *
مس��توى الس��واق بي��ع النتج��ات و تس��تعمل غالب��ا "إدارة ال��دمات" لتش��ي إل يتمث��ل ف أن ه��ذا النش��اط يت��م عل��ى

قيادة هذا النشاط.
أو النتجي و التمثل��ة ف  يهت��م ه��ذا الم���داد بلت��دفقات ال��ت تك���ون م��ن الزبئن إل ال���وردين:الم33داد العكس33ي *

الواد الستدة ، غي مباعة، أو الرسلة للتصليح إضافة إل الفضلت الت يب التخلص منها بصفة عقلنية.
: 10ثنيا:سلسلة المداد

إن اللوجستيات ما هي إل مموعة من النشطة الوظيفية ال�ت تتك��رر م��رات ك��ثية، ع�ب القن�اة ال�ت يت�م م��ن
خللا تويل الواد الام إل منتجات تمة الصنع، و ذات قيمة مضافة ف عيون الستهلكي. و لن مص��ادر ال��واد
ال��ام و الص��انع و نق��اط ال��بيع ل توج��د ف نف��س الم��اكن، ف��إن أنش��طة اللوجس��تيات تتك��رر م��رات عدي��دة قب��ل أن
يصل النتج إل السوق. و عندئذ أيضا تتكرر أنشطة اللوجستيات مرة ثنية، لن النتجات الستخدمة يتم ت��دويرها
م��ن خلل قن��اة اللوجس��تيات العكس��ية. و حينئذ ل تك��ون النش��أة الفردي��ة ق��ادرة عل��ى التحك��م ف قن��اة ت��دفق النت��ج

9  Yves Primor . Logistique –production-distribution-soutien. op cit .page 04..

.27-26، الملكة العربية السعودية،دار الريخ للنشر،ص"إدارة اللوجيستيات ")،2006 رونلد إتش بلو،متجم من طرف: تركي إبراهيم سلطان و أسامة أحد مسلم، (10
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

بلكام��ل، بداي��ة م��ن مص��در ال��واد ال��ام و ح��ت الوص��ول النت��ج للمس��تهلك النه��ائي و للغ��راض العملي��ة، و ل��ذلك
تكون إدارة اللوجستيات للمنشآت النفردة مالا أضيق.

و عادة فإن أقصى تكم إداري يكن توقعه، يكون فوف نط�اق قن��وات الم�داد و التوزي�ع ال��ادي. و تش�ي
قناة المداد الادي إل فجوة ف التوقيت و الكان، بي مصادر الواد الام الالية و نقاط تش��غيلها، و بلث��ل، ف��إن
قناة التوزيع الادي تشي إل فجوة ف التوقيت و الكان بي أماكن التشغيل بلش�ركة و زبئنه�ا، و نظ�را ل�ذا التش��ابه

ف النشطة بي القانتي، فإن إدارة اللوجستيات تدمج هذه النشطة معا.

و يت��م الش��ارة إل إدارة العم��ال اللوجس��تيات، بن��ا إدارة أعم��ال سلس��لة الم��داد. و بلرغم م��ن أن��ه م��ن
الس���هل التفكي ف اللوجس���تيات ك���إدارة ت���دفق النتج���ات م���ن نق���اط الص���ول عليه���ا إل العملء، ف���إنه توج���د قن���اة

لوجستيات عكسية ف كثي من الشركات و يب إدارتا أيضا.

إن دورة النت���ج م���ن وجه���ة نظ���ر اللوجس���تيات ل تنته���ي بتوص���يله إل العمي���ل، فق���د تتل���ف النتج���ات و يت���م
إعادتا إل مصدر توريدها لتصليحها أو إستبدالا.

11مزيج النشطة :

أنشطة إدارة اللوجستيات (إدارة سلسلة المداد ) تتلف من منشأة لخرى، حسب اليكل التنظيم��ي إن
للشركة، و أهية النشطة الفردية للعمليات، و من الشكل  نلحظ أهية النشطة الت تدث:

.28رونلد إتش بلو ،نفس الرجع السابق،ص 11
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

إن مكونت نظ�����ام اللوجس����تيات النم�����ودجي ه����ي خدم����ة العمي����ل و التنب����ؤ بلطلب، و إتص�����الت التوزي�����ع و إدارة
الخزون و مناولة الواد الام و تنفيذ الطلبيات و دع��م ال��دمات و إختي��ار مواق��ع الخ��ازن و الص��نع و الش��تيت و
التغلي��ف و التعام��ل م��ع البض��ائع الرتع��ة و النق��ل و التخزي��ن، و ش��كل   ينظ��م ه��ذه العناص��ر أو النش��طة، حس��ب

أهية حدوثها ف قناة المداد.
): النشطة الساسية و الساعدة للوجستيك1الدول رقم (

:13النشطة الساعدة:12النشطة الساسية
-مع�����ايي خدم�����ة العمي�����ل، مث�����ل: تدي�����د إحتياج�����ات1

المستهلك، تديد مستويت خدمة العميل.
-الخ����ازن، مث����ل: تدي����د الس����احة الطلوب����ة، تنظي����م و1

ترتيب الخازن، كيفية وضع الخزون.
-النق��ل، مث��ل: إختي��ار طريق��ة و خدم��ة النق��ل، تش��غيل2

طلبات النقل، مراجعة فئات سعر النقل.
-مناولة الواد الام، مث��ل: إختي��ار الع��دات، سياس��ات2

إستبدال العدات، تزين البضائع و إستجاعها.
-إدارة الخ��زون، مث��ل: سياس��ات تزي��ن ال��واد ال��ام و3

النتج�������ات النهائي�������ة، ع�������دد و حج�������م و مك�������ان نق�������اط
التخزين.

-الش����تيت، مث���ل: إختي���ار مص����در الم����داد، ت���وقيت3
الشراء، كميات الشراء.

.30-29رونلد إتش بلو ،نفس الرجع السابق،ص  12

.32-31-30 رونلد إتش بلو ،نفس الرجع السابق،ص13
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

-تدفق العلومات و تشغيل أوامر الطلب، مث��ل: ط��رق4
نقل و تويل معلومات معالة الطلبات، قواعد الطلب.

-التع��بئة و التغلي��ف، مث��ل: تص��ميم العب��وات م��ن أج��ل4
الناولة، تصميم العب��وات م��ن أج��ل التخزي��ن، الماي�ة م��ن

التلف و الفقد.
-التع������اون م������ع العملي������ات و النت������اج، مث������ل: تدي������د5

الكميات المعة، ترتيب و توقيت مرجات النتاج.
-ص�����يانة العلوم�����ات، مث�����ل: ج�����ع و تزي�����ن و معال�����ة6

العلومات، تليل البيانت، إجراءات الرقابة.
، الملك��ة العربي�ة الس��عودية،دار"إدارة اللوجيس�تيات ")،2006 رونلد إتش بلو،متجم من طرف: تركي إبراهيم س��لطان و أس��امة أح��د مس��لم، (الصدر:

.32 إل 29الريخ للنشر من 

البحث الثان: العمال اللوجستية و النظام التكامل للوجستيات.

    الطلب الول: العمال اللوجستية  أنشطتيها و منافعيها و مدداتا

تتكون أنشطة العمال اللوجستية من الت:: 14أنشطة العمال اللوجستية أول:

.خدمة الزبئن:1

و هذا يشي إل فلسفة الشركة ف خدمة زبئنها و مستوى التكاليف الت سوف تتحملها من أجل الوفاء لطلبات 
العملء.

.التنبؤ بجم الطلب التوقع:2

و هذا يشي إل تديد الكميات التوقع طلبه�ا ف ف�تة زمني�ة م�ا م�ن قب�ل العملء و ال�دمات الص�احبة ل�ا و ه�ذا 
يؤثر على خطط الشراء و النتاج و التوزيع للشركة.

.نشاط النقل:3

% من كلفة النظام الكلية.65%إل 35يثل أحد الكونت الامة ف التوزيع و المداد و قد تصل كلفته من  

.42-41،جامعة الزرقاء الهلية، عمان، دار السية للنشر و التوزيع ، ص إدرة العمال اللوجستية’’)،’’ 2012 ،(علي فلح الزعب و زكري أحد عزام  14
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

 .نشاط الخزون: 4

عل��ى النظم��ة ت��وفي مس��توى معق��ول م��ن منتجات��ا و مس��تلزمات إنتاجه��ا للقي��ام بلعملي��ة النتاجي��ة و تلبي��ة طلب��ات
الزبئن لنه من النادر أن يتم توفي ذلك بصورة فورية للشركة.

.إدارة الناولة:5

 وه��ذا يش��مل إدارة و حرك��ة الس��لع و ال��واد ال��ام للش��ركة م��ن مس��تودعاتا إل مراك��ز إنتاجه��ا أو حرك��ة الس��لع أثن��اء
التصنيع و يشمل أيضا حركة السلع من مازنا إل السواق و الزبئن.

.إدارة الستودعات:6

وهذا يتضمن إدارة الساحات التوفرة للمستودعات و إختيار مواقعها الناسبة و التنظي�م ال�داخلي و تدي�د من�اطق 
الشحن و الفحص و النتاج داخلها.

.التغليف:7

و ه�ذا يض�من إنتق�ال النتج�ات و ال�واد ال��ام م��ع ع��دم تعرض�ها للتل�ف أثن�اء عملي�ة التوزي��ع و الم�داد و الناول�ة و 
الشحن و النقل.

.إحتياجات النتاج:8

و ه��ذا يهت��م بت��وفي م��واد و مس��تلزمات النت��اج م��ن حي��ث مواقعه��ا و مص��ادر تولي��دها و الكمي��ات الطلوب��ة و وق��ت
الشراء و الودة الناسبة و إدارة العالقة مع الوردين بشكل أفضل.

.جدولة و تطيط للنتاج و تدفقه للسوق:9

و ه��ذا يتعل�ق بعملي�ة الت��وازن بي العملي�ة النتاجي�ة و الكمي��ات و الن��واع الطلوب�ة م��ن الزبئن م��ن أج��ل توفيه��ا ف 
الزمان و الكان الناسبي.
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

.نظم العلومات:10

ينبغي على الشركة الت ترص عل�ى كف�اءة التوزي�ع و الم�داد أن ت�رص عل�ى وج�ود نظ�م معلوم��ات تعك�س مس��توى
أداء تلك النشطة و التكاليف الرتبطة با و سرعة توصيل هذه العلومات.

.نظم التصالت التسويقية: 11

ينبغي على الشركة الت ترص على كف�اءة التوزي��ع و الم��داد أن ت�رص عل�ى وج��ود نظ�م إتص��الت تعك��س مس��توى
أداء تلك النشطة و التكاليف الرتبطة با و سرعة توصيل هذه العلومات.

.التصميم العكسي لنافذ التوزيع و المداد: 12

نظرا لوجود عيوب ف النتجات أو ف إمكانية تعرضها للتلف أثناء عمليات الش��حن و النق��ل و الناول��ة و مرتع��ات
البيعات من العملء و قد تكون تكاليفها عالية و حت ل تؤثر على ربية الشركة و خدماتا يب أن تت��وي عل��ى

قنوات عكسية إل الوردين.

.تديد الكلفة لنشطة التوزيع و المداد:13

 % م���ن تك���اليف منتج���ات الش���ركة الكلي���ة فق���د أدرك���ت ه���ذه30% إل 25لن كلف���ة التوزي���ع و الم���داد تص���ل  
الشركات أهية تليل كافة عناصر تكاليف المداد و التوزيع من أجل خفض التكاليف الكلية و تعظيم الربح.

:15ثنيا:منافع العمال اللوجستية

   إن للعمال اللوجستية أربع منافع هي:

.النفعة الكانية: 1

تتي����ح ه����ذه النفع����ة للمس����تهلك الص����ول عل����ى الس����لعة ف الك����ان اللئم و ه����ذا ل يعن إختي����ار أق����رب الم����اكن
للمس���تهلك و ت��وفي الس��لعة ب��ا، إذ يك��ن الق��ول بن النفع��ة الكاني��ة تتض��من إختي��ار الم��اكن ال��ت يتوق��ع أن ي��د
الس��تهلك فيه��ا الس��لعة م��ن مك��ان إنتاجه��ا إل أم��اكن إس��تهلكها م��ع مراع��اة الن��اطق و الم��اكن الوزع��ة ل��ا، فمثل
سكان النطقة الباردة يتاجون إل تهيزات التدفئة و اللبس الشتوية، ف حي ل يتاجها سكان الناطق الارة و

.40-39نفس الرجع السابق، ص    علي فلح الزعب و زكري أحد عزام،15
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

م���ن هن���ا ترج���ع ه���ذه الهم���ة للمنت���ج أو الوس���يط أي أن النت���ج ف ه���ذه الال���ة ق���د عم���ل عل���ى ت���وفي منفع���ة مكاني���ة
للمستهلك.

.النفعة الزمنية:2

تتحق��ق ه��ذه النفع��ة ع��ن طري��ق التخزي��ن ال��ذي يعم��ل عل��ى الحتف��اظ بلنت��ج ث تق��ديه للمس��تهلك ف ال��وقت ف 
ال���وقت ال���ذي يطلب���ه في���ه و كمث���ال عل���ى ذل���ك الاص���يل الزراعي���ة فه���ي تنت���ج ف مواس���م معين���ة م���ن الس���نة و بفض���ل
التخزي���ن ت���دها متاح���ة ط���وال الس���نة، إض���افة إل أن���واع متلف���ة م���ن اللح���وم و الس���اك ال���ت ت���زن أو تم���د و تت���اح

للمستهلك ف الوقت الذي يطلبها فيه و دور النتج هنا هو تزين النتجات إل حي الاجة إليها.

.النفعة اليازية:3

تتحقق هذه النفعة من خلل عملية البيع و دور الوسيط ف هذه الالة هو نقل ملكية النتجات من طرف لخر 
أي من النتج إل الستهلك حت يتمكن هذا الخي من الصول عليها و استخدامها و النتفاع با.

.النفعة الشكلية/ القيمية: 4

و هي القيمة الت يدركها الستهلك ف السلعة أو الدمة عندما تخذ ش�كل أو وض��عا معين�ا ف�إن الوس�طاء يض��فون
النفعة الشكلية إل السلعة عن طريق تزئتها و بيعها ف عبوات صغية تتناس��ب م�ع حاج�ات العملء و عرض�ها ف

أماكن تساعد هؤلء العملء على رؤيتها.

:فتشملثلثا:الددات اللوجستية: 

.تعتب اللوجستيات عامل للنجاح لكل من صناعة إنتاج البضائع و صناعة تقدي الدمات

%من التكاليف الكلية تكون ف الشتيت، و حيازة الخزون،65ف صناعة إنتاج البضائع: -
وتريك البضائع.

% من التكاليف الكلية تكون ف القوى البشرية و صيانة و75ف صناعة تقدي الدمات: -
جدولة الطاقة اللزمة لتقدي الدمة.

) 20الدارة الناجحة للوجستيات تستطيع تسي الودة، و تفيض التكلفة بنسبة.(%
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

التقنيات اللوجستية، و الهارات، و القوى البشرية يكن تويلها من صناعة البضائع إل صناعة
الدمات و بلعكس.

:16الطلب الثان:النظام التكامل للوجستيات

    أظهرت بعض الناقشات أن هناك ت�داخل ك�بيا فيم�ا بي نش�اط أدارة التوري�د و نش�اط التوزي�ع ال�ادي و بلت�ال
ف�إن دم��ج ه��ذين النش��اطي داخ��ل إط��ار أو نظ��ام واح��د س�اعد عل��ى تقي��ق أه��داف النش��أة فيم��ا يتعل��ق بدارة ت�دفق

أنواع الواد و الجزاء و النتجات التامة الاصة بلنشأة. 

   و يتك��ون النظ��ام التكام��ل لنش��اط اللوجس��تيات م��ن نش��اطي يرتبط��ان ببعض��هما البع��ض ارتباط��ا وثيق��ا كم��ا يظه��ر
) و الذي يشي إل النظام التكامل للوجستيات.3من الشكل (

. 28، جامعة السكندرية، كلية التجارة، الكتب الامعي الديث، ص"إدارة اللوجستيات ")،2006  نال مصطفى و أسرار ديب، (16
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

 و نناقش فيما يلي الطار التكامل لوظيفة اللوجستيات:

:17عمليات اللوجستيات: أول

يهتم الانب التشغيلي لوظيفة اللوجستيات بدارة حركة تدفق الواد و النتج��ات التام�ة و ذل��ك بلض��افة إل نش�اط
التخزي��ن. و بلت��ال ف��إن عملي��ات اللوجس��تيات تب��دأ بعملي��ة نف��ل أح��د الكونت أو الج��زاء م��ن مص��ادر التوري��د و

تنتهي بعملية تسليم أحد النتجات التامة إل موزع أو مستهلك.

:18 و تنقسم عمليات اللوجستيات إل النشطة التالية

:إدارة التوزيع الادي1- 

 تتم عملية إدارة التوزيع الادي بركة و ت�دفق النتج��ات التام��ة م��ن النش�أة إل الس��تهلكي. و م��ن خلل اله��ام   
ال�ت تق��وم ب�ا ه��ذه الدارة يت�م نق�ل و ت�وفي الس�لع الطلوب�ة بلنوعي�ات و الكمي�ات و الس��عار الناس�بة لظ�ة ظه��ور
الاج�ة إليه��ا م�ا يس�اهم مباش��رة ف تقي�ق أه��داف النش��أة التس�ويقية. و تس�اعد أنظم�ة التوزي�ع ال�ادي التنوع�ة عل�ى
الرب���ط م���ا بي ك���ل م���ن النتجي و ت���ار المل���ة و ت���ار التج���زئة و الس���تهلكي ف ش���بكة متكامل���ة تس���اهم بش���كل

إقتصادي ف توفي جانب الطلب. 

:إدارة الواد2-

   تعرف إدارة الواد ف بعض الالت بدارة التوريد حي�ث تت�م بتوري�د إحتياج��ات النش��أة م��ن ال�واد و الج�زاء م�ن
مص��ادر الش��راء الختلف��ة ح��ت وص��ولا إل مراك��ز التش��غيل أو التجمي��ع أو التوزي��ع و ذل��ك وفق��ا لدرج��ة التش��غيل ال��ت

تتعرض لا السلع الشتاة.

  و يرك���ز نظ���ام إدارة ال���واد مث���ل نظ���ام إدارة التوزي���ع عل���ى ت���وفي الن���واع الطلوب���ة م���ن ال���واد و الج���زاء بلكمي���ات و
الس��عار الناس��بة و ف الك��ان و الزم��ان الناس��بي و ذل��ك بق��ل تكلف��ة مكن��ة. و لك��ن إذا ك��ان نظ��ام التوزي��ع ال��ادي

يهتم بشباع الستهلك خارج النشأة فإن نظام إدارة الواد يهتم بتلبية إحتياجات النشأة الداخلية.

.28  نال مصطفى و أسرار ديب ،نفس الرجع السابق، ص 17

.30-29نال مصطفى و أسرار ديب ،نفس الرجع السابق، ص18
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

:إدارة حركة الخزون الداخلية3-

     يهت��م ه��ذا النظ��ام براقب��ة حرك��ة النتج��ات نص��ف الص��نوعة بي مراح��ل النت��اج الختلف��ة و حرك��ة النتج��ات تم��ة
الصنع إل الخازن. و بقارن�ة نظ��ام الرك�ة الداخلي�ة للمخ��زون بنظ�امي إدارة التوزي�ع و إدارة ال�واد يلح��ظ أن النظ��ام
الول يتعامل مع متغيات داخلية تقع تت سيطرة و تكم النشأة ف حي أن النظامي الخرين يضعان لتغيات
بيئي�ة خارجي�ة تتمث�ل ف ظ��روف الس�وق و م�ا يي��ط ب�ا م��ن ع��دم تك�د ( مث�ل طلبي��ات العملء العش�وائية أو توق��ف

مصادر التوريد)

نلخص ما سبق أن إدارة اللوجستيات تتم بجلت التشغيل الثلثة و هي إدارة التوزيع الادي و إدارة الواد و    
إدارة حرك���ة الخ���زون الداخلي���ة. و بلت���ال يك���ن الق���ول بن وظيف���ة اللوجس���تيات ه���ي الوظيف���ة الس���ؤولة ع���ن الدارة

الستاتيجية لتدفق الواد و النتجات من و إل و داخل النشأة بلضافة إل تزينها.

19أنشطة التنسيق و الربط: ثنيا

ك�ون لنظ�ام اللوجس��تيات يهت�م بوض�ع الط�ط اللزم�ة لتحقي�ق التكام�ل بي أنش�طةل     إن النظام الفرعى الخر ال
اللوجستيات الختلفة.

و ترج��ع أهي��ة نش��اط التنس��يق و الرب��ط بي عملي��ات اللوجس��تيات الختلف��ة إل أن الظ��روف الرتبط��ة برك��ة ال��واد و
النتجات مثل حجم المر و حج�م الخ��زون الت�اح و درج�ة الس��رعة الطلوب�ة ف ت�دفق ال��واد أو النتج�ات تتل��ف ف

حالة دخول الواد إل النشأة عنها ف حالت خروج النتجات إل الستهلك أو تركها داخل النشأة نفسه.

  و من الناحية الدارية تنقسم أنشطة التنسيق و الربط إل مموعة النشطة الفرعية التالية:

 التنبؤ بلبيعات: - 

إن وضع و تديد أهداف و ظيفة اللوجستيات يتطلب تقدير كل من حجم البيعات التوقعة ف الستقبل و حجم
الخزون اللزم توفيه.

     و تغطي عملية التخطيط و التنبؤ بلبيعات ف هذه الالة فتة زمنية قصية الجل ل تزيد عادة عن سنة و ف
بعض الحيان تكون ثلثة أشهر.

.31 ،نفس الرجع السابق،ص نال مصطفى و أسرار ديب  19
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

       و يثل التنبؤ بلبيعات الستقبلية الساس الذي تعتمد عليه جيع الطط التشغيلية داخل النشأة حيث
تعتمد جيع خطط الشراء و التصنيع و التوزيع غلى حجم الطلب التوقع ف الفتة القادمة.

 - تشغيل الوامر:

تشي عملية تشغيل الوامر إل مرحلة التنفيذ الفعلية للمبيعات التوقعة خلل التنبؤ. و يتتب على وصول أوامر
العملء إل النشأة ببدء عملية التوزيع الادي الت تثل نشاط اللوجستيات الذي يساعد على تقيق الهداف

التسويقية للمشروع. و تساعد عملية تشغيل الوامر على تقيق أهداف التنسيق و الربط بي أنشطة اللوجستيات
و يرجع ذلك إل أن الوامر تثل مصدرا هاما للمعلومات الواقعية عن الجم القيقي للطلب و يساعد ذلك على

تعديل التنبؤات الاصة بحجام البيعات التوقعة للتماشي مع الظروف الفعلية للطلب.

- تطيط عمليات التشغيل:

 إن تطيط العمليات التشغيلية يعن التوفيق بي إمكانيات النشأة و بي الهداف الت يسعى إليها. و تشي خطة
التشغيل إل كيفية إستغلل موارد النشأة خلل فتة زمنية معينة. و يتلف طول هذه الفتة من مشروع لخر.

ففي النشآت ذات النشاط التجاري تقتصر الفتة الزمنية الت يغطيها جدول التشغيل من ثللثة إل ستة أشهر أما
ف النشآت النتاجية فإن خطط النتاج تعطى عادة فتة تتد إل سنة كاملة.

  - تطيط الحتياجات من الوارد:

 تتلف أهية و خطورة هذا النشاط و فقا لنوع النشأة ففي حالة النشآت ذات النشاط التجاري يتم تطيط
الحتياجات من النتجات (و ليس من الواد) بغرض إعادة البيع إما لبعض الوسطاء أو للمستهلك و يتم التفاق

على عملية شراء زاحدة للحصول على جيع ظغحتياجات النشأة و ذلك خلل الفتة الزمنية العينة. و لواجهة
ظروف عدم التأكد تلجأ النشآت ذات الطبيعة التجارية إل إستخدام أسلوب معي للرقابة على الخزون هو
أسلوب نقطة إعادة الطلب. أما ف حالة النشآت الصناعية فإن عملية تطيط الحتياجات من الواد تتطلب

الزيد من الهود التنسيقية حيث يكون الدف ف هذه الالة هو تقيق التابط ما بي جداول النتاج و ما بي
توفي الواد و الجزاء.

  و تتوقف خطط توفي الواد و الجزاء على خطط النتاج حيث تتغي الطط الول وفقا لي تغيات متوقعة أو
غي متوقعة ف جداول النتاج.
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

و تتمثل العملية اللوجستية ف الخطط التال:

:20الطلب الثالث: عناصر نظام اللوجستيات

 وفقا لدخل النظم يدور الهتمام حول تفاعل الجزاء الفرعية للنظام حيث يتكون نظام اللوجس�تيات م��ن مموع�ة
العناصر التالية:

:هيكل الرافق و التسيهيلت أول:

 أهل التحليل القتصادي التقليدي الزاي الت تتمتع با النشأة كنتيجة للموقع الذي تشغله كم��ا أه��ل الختلف�ات
ف تكاليف النقل و الرتبة على إختلف الواقع.

    إل أن هيك��ل التس��هيلت الاص��ة بلنش���أة ي��ؤثر ف الواق��ع تثيا مباش��را عل��ى حج��م التك��اليف الرتبط��ة بوظيف��ة
اللوجستيات.

.38-33  نال مصطفى و أسرار ديب ،نفس الرجع السابق،ص 20
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

   و يش���ي هيك���ل الراف���ق إل ع���دد و حج���م و الوق���ع الغراف للوح���دات التش���غيلية الاص���ة بلنش���أة مث���ل وح���دات
النت��اج و الخ��ازن و الس��تودعات. و ترج��ع أهي��ة ه��ذه الوح��دات إل أن��ا تث��ل الواق��ع ال��ذي تنتق��ل منه��ا و إليه��ا و

ف الواد و النتجات.لخللا مت

   و يلحظ أن درجة كفاءة عملية اللوجستيات ترتب��ط إرتباط�ا مباش�را بيك�ل التس�هيلت الاص�ة بلنش�أة نظ�را ل�ا
ينتج عن هذا اليكل من مزاي تنافسية.

:ثنيا: نظام النقل

ف ظ��ل هيك��ل معي للمراف��ق ن��د أن نظ��ام النق��ل يق��دم رواب��ط التص��ال اللزم��ة.  و بص��فة عام��ة ن��د أن النش��أة 
بدائل لنظمة النقل الختلفة: يتوافد أمامها ثلثة

  - البديل الول: شراء أو إستئجار أسطول نقل و شحن خاص بلنشأة.

  - البديل الثان: إبرام عقود مددة مع بعض النشآت التخصصة ف عملية النقل.

  - البديل الثالث: التفاق مع شركات النقل كلما ظهرت الاجة لذا النوع من الدمات.

:الخزون ثلثا:

إن السياسة الرشيدة ف مال التخزين تخد ف العتبار العوامل التالية: 

   - ال��تكيز عل��ى العملء ال��ذين يقق��ون للمش��روع أعل��ى مع��دلت للربي��ة و ذل��ك م��ن حي��ث جه��ود اللوجس��تيات
 نقل أسرع، مزون متنوع)(لدمة هذه الفئة 

   - الهتمام بخزون من السلع الت تقق للمشروع أعلى معدلت للربية.

   - تتوقف تكلفة النقل على حجم الشحنات القولة لذلك فق�د يك�ن تفي�ض إج�ال تك�اليف اللوجس�تيات م�ن
خلل   الحتفاظ بجم كبي من الخزون يسمح بنقل كميات كبية ف الرة الواحدة.

   -تتأثر سياسات التخزين و تؤثر ف العتبارات الاصة بلنافسة. فقد يتم الحتفاظ بجم ك��بي م��ن الخ��زون ف
مستودعات معينة لواجهة بعض النافسي.
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 :رابعا:  التصال و التنسيق

ل تظى أنشطة التصال و التنسيق بلهتمام الكاف داخل إطار نظ�ام اللوجس��تيات. و لق�د ك�ان الس��بب ف ذل�ك
يرج����ع إل بع����ض الدوات و الع����دات اللزم����ة لعال����ة الج����م الك����بي م����ن البيانت و العلوم����ات الرتبط����ة بعملي����ة

اللوجستيات. 

  و تظهر أوجه القصور ف أنظمة التصال و التنسيق ف نحيتي:

 * ع����دم دق����ة العلوم����ات ال����ت توض����ع ف ض����وءها كاف����ة التوقع����ات ع����ن الص����فقات الس����تقبلية و ال����ت يق����وم نظ����ام
اللوجستيات أساسا بدمتها.

*ع���دم دق���ة البيانت الفعلي���ة ع���ن حج���م أو نوعي���ة الطل���ب م���ا ي���تتب علي���ه نظ���ام فاش���ل لتش���غيل الوام���ر. ب���ل أن
التكاليف تتضاعف ف هذه الالة بسبب الرتعات و الهود الت يب أن تبذل لستفياء الطلبات الديدة.

:الناولة و التغليف  خامسا:

يرتب��ط نش��اط الناول��ة بت��دفق عناص��ر الخ��زون م��ن و إل مراك��ز التش��غيل. و يث��ل تك��اليف الناول��ة أك��ب نس��بة م��ن 
إجال تكاليف اللوجستيات من حيث حجم النفاق الرأسال على معدات الناولة. 

  و يرتبط نشاط التغليف بنشاط الناولة حيث أن التغليف اليد يساعد على تقليل عدد مرات الناولة كما ي��افظ
على النتجات الت يتم مناولتها.

البحث الثالث: إدارة العمال اللوجستية
الطار العام لتنظيم إدارة العمال اللوجستية و أسباب ظيهورها.الطلب الول: 
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:21الطار العام لتنظيم إدارة العمال اللوجستيةأول:

    إن كفاءة و فعالية العمال اللوجستية يعتب جزءا أساسيا من إستاتيجية الشركة، و عليه فوجود هيكل تنظيمي
 توجه1960يمع هذه العمال تت سيطرة و إدارة واحدة يعن شكل النظام اللوجست التكامل و منذ عام 

إل جع نشاطات هذا النظام ف إدارة واحدة، و لكن ل يوجد تنظيم مثال و موحد لذه الدارة و يصلح للتطبيق
ف كل الشركات و لكنه يتلف وفقا للعوامل الؤثرة التالية:

.طبيعة نشاط الؤسسة: ف حالة ما إذا كانت إنتاجية أو تارية فقد تستطيع الشركة الستغناء عن إدارة1   
التوزيع مثل بستناد تسويق النتجات ليئات متخصصة ف حي تعتب إدارة العمال اللوجستية بلنسبة لؤسسة

تارية مور نشاطها.

.حجم الؤسسة: فالؤسسة الصغية قد ل تتاج لدارة مستقلة للتسويق، و تكتفي بمع عدة نشاطات أو2   
وظائف ف إدارة واحدة أو مصلحة واحدة.

. حجم النتاج: و تنوع السلع الت تتعامل فيها  الؤسسة و كذا أنواعها إل سلع صناعية و إستهلكية.3   

.حجم و عدد السواق: الت توزع فيها الؤسسة إنتاجها ملية أو خارجية.4   

.سياسات التوزيع: كسياسات الئتمان، التسعي و التسليم.5   

.أهداف الشركة.6   

.موارد و إمكانيات الشركة.7   

.وجهة نظر الدارة العليا للشركة.8   

           إن أدوات و عناصر مزيج العمال اللوجستية ف العادة موزعة على إرادات الشركة الختلفة و ذلك
حسب نطاق السؤولية ف اليكل التنظيمي فمثل تعتب العلقات العامة من مسؤوليات و واجبات الدير العام
للشركة أو رئيس ملس الدارة، بينما يعتب النقل من ضمن نطاق أعمال و نشاطات مدير البيعات ف الشركة،

.53-52علي فلح الزعب و زكري أحد عزام ،نفس الرجع السابق، ص  21
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أما التخزين و أوامر الشراء و العلن فهو من مسؤولية مدير التسويق و قد يعتمد على وكالة إعلنية خارجية ف
ذلك، و التوزيع الباشر قد يقوم به رجال بيع و مندوبون من خارج الشركة أو ليسوا من موظفيها.

          و لكن و ف عال اليوم عال القتصاد الواحد تقتضي الضرورة و إعتبارات الكفاءة و الفاعلية إبراز إدارة
للعمال اللوجستية ضمن اليكل التنظيمي للشركة لا واجباتا و صلحياتا و مسؤولياتا و إتصلتا إدارة

منفصلة مثل الدارات الخرى أو على القل أن تتبع إدارة التسويق على إعتبار أن التوزيع و التسويق ها وجهان
لعملة واحدة، و بذا سيكون للشركة نظام تسويقي واضح و نظام توزيعي فاعل. أو أن تتبع إدارة النتاج على

إعتبار أن العمال اللوجستية و النتاج ها وجهان لعملة واحدة أيضا، و بذا سيكون للشركة نظام إنتاجي
واضح و نظام توزيعي فاعل. ث و لن التوزيع هو العلى كلفة و سعرا ف مصصات اليزانية الالية ف الشركة فهذا

يتطلب أن تكون هناك إدارة للتوزيع منفصلة و هي عند ذلك ستستخدم الطرق التالية ف تديد حجم النفاق
على العمال اللوجستية:

.النفاق وفق القدرات العامة للشركة.1

.النفاق وفق نسبة معينة من حجم البيعات السنوي.2

.النفاق وفق ما يصصه النافسون ف السوق.3

.النفاق حسب الهمة.4

.النفاق حسب الهداف الراد تقيقها.5

لقد أدركت الشركات أهية العمال اللوجستية التوزيع و المداد و أنشطته و تثيها على ناحها ف      
السواق و على تعظيم أربحها و على حصتها السوقية و من هنا بدأت تمع النشطة التوزيعية ف إدارة واحدة
ف اليكل التنظيمي لا، و مع إزديد حجم النافسة ف السواق و تغي شكلها من النافسة السعرية إل النافسة
غي السعرية تقوم على قدرة الشركة على تعظيم قيمة لنتجاتا و تقدي خدمات لزبئنها لذبم مع تغي حاجاتم

و رغباتم فقد أدى هذا إل إهتمام الشركة بنافذ و قنوات التوزيع لتحقيق ذلك.

           و من هنا تغي تركيز الشركة من التكيز على نشاط منفرد إل التكيز على النشطة بصورة ممعة مع
ماولة تفيض التكاليف الكلية للتوزيع، و قد إنعكس هذا على تغي تدفق سلع و خدمات الشركة إل السواق و
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ذلك بلتكيز على العلقة مع الوسطاء و الوردين أي خارج حدودها و ليس ف الداخل فقط. و من هنا بدأت
الشركات تركز على مفهوم النظم لدارة عملياتا التوزيعية و قد أطلق على هذا المر سلسلة العمال اللوجستية

التوزيع و المداد و خطوات بنائها هي:

.تديد هيكل سلسلة العمال اللوجستية: حيث أن هناك أطراف رئيسية و أطراف داعمة للتوزيع.1

.تديد شكل سلسلة العمال اللوجستية المداد و التوزيع: من حيث طولا، عمقها، موقع الشركة ف2
السلسلة.

.تديد نط العلقة بي إدارة الشركة و أطراف سلسلة العمال اللوجستية: حيث أن هناك علقات متكاملة و3
علقات تتاج للرقابة و علقات ل تتاج للرقابة و علقات ل تتاج إل إدارة.

:22ثنيا: أسباب ظيهور إدارة العمال اللوجستية

إن أسباب و عوامل ظهور إدارة العمال اللوجستية هي:

-التطورات التكنولوجية: 1    

إن ثورة التصالت و تكنولوجيا العلوم��ات ق�د أوج��دت الل��ول لش��اكل لنش�طة العم��ال اللوجس�تية مث�ل تع��دد و
تن��وع وس��ائط النق��ل، و التخزي��ن، و نوعي��ات النت��ج الواح��د، و س��اعدت عل��ى تقي��ق التكام��ل بي أنش��طة العم��ال

اللوجستية و هذا ساعد على تقيق الوفرات ف كلفة التوزيع و المداد و التوريد.

-التغي ف أناط السلوك الشرائي للزبئن: 2    

لقد تزايد عدد السكان و ارتفعت الكثاف�ة الس�كانية ف ال�دن أك�ثر م��ن الري�ف م�ا ترت�ب عل�ى ذل�ك تركي�ز عملي��ات
العمال اللوجستية و التزويد لراكز مدودة البيع و كبية الجم مثل السواق الركزية و سوبر ماركت.

-إعتبارات التكاليف العالية: 3    

 .35-34، عمان، دار السية للنشر و التوزيع،الطبعة الول،ص إدارة العمال اللوجستية،2012 علي فلح الزعب و د.زكري أحد عزام،  22
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عن���دما إته���ت الش���ركات إل تقي���ق ال���وفرات م���ن خلل ترش���يد أنش���طة النت���اج و التس���ويق واجه���ت ص���عوبت و
معوقات و عليه أصبح رفع مستوى أداء العمال اللوجستية ه��و الطري��ق الوحي�د للوص�ول إل ترش�يد النف��اق و رف�ع

النتاجية، خاصة و أن تكاليف العمال اللوجستية تثل نسبة كبية من الناتج القومي.

-البات العسكرية:4  

لن العم���ال اللوجس���تية ظه���رت أساس���ا ف النظم���ات العس���كرية بع���د ال���رب العالي���ة الثاني���ة ال���ت ش���هدت أك���ب 
عمليات لوجستية لنقل آلف الفراد و العدات و الؤن و قد كان موجها نو التوزيع فقط و لكن تط��ور الم��ر إل

.23تقيق التكامل ما بي التوريد للشركة و التوزيع من الشركة لسواقها

-أهية إستاتيجية للشركة: 5    

ن���و إس���تاتيجية التم���ايز ف منتجات���ا ع���ن غيه���ا م���ن النافس���ي و خاص���ة ف الس���عار و ه���ذا لن الش���ركات تس���عى
يتوقف على كفاءة العمال اللوجستية.

-إضافة قيمة ذات دللة للزبون:6    

حي��ث أن أي��ة خدم��ة ل تتمت��ع بي قيم��ة أو تتمت��ع بقيم��ة قليل��ة ل تك��ون مناس��بة للزبئن و رض��اهم و ه��ذا ه��دف 
الش��ركة الساس��ي، و لك��ن العم��ال اللوجس��تية و أنش��طتها مث��ل التخزي��ن و النق��ل و تهي��ز الطلبي��ات و العلوم��ات

سوف تزيد من القيمة الضافة للمنتج و عندها يتحقق رضا الزبون.

-طول خطوط المداد و التوزيع: 7    

حيث أن التاه نو العولة ف الصناعة و غيها و الهتمام بلتسويق ال�دول أص��بح يعتم��د إل ح��د ك�بي عل��ى أداء
العم����ال اللوجس����تية و ه����ذا رف����ع م����ن تكلفته����ا الاص����ة و علي����ه فق����د تزاي����د الهتم����ام داخ����ل الش����ركات بلعم����ال

اللوجستية.

الطلب الثان: أهداف، ، وظائف، ميهام، و مكونت، و ركائز إدارة العمال اللوجستية

.17،كلية التجارة جامعة السكندرية، دار الامعة الديدة، صإدارة الواد و المداد’’)،’’ 2002 عبد الغفار حنفى و د.رسية قريقاص،( 23
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:24أول: أهداف إدارة العمال اللوجستية

     إن الدف الساسي من إدارة العمال اللوجستية هو تعظيم خدمة الزبون و ذلك ف ح�دود أق�ل كلف�ة مكن�ة،
و ه��ذا ال��دف يم��ل تناقص��ا واض��حا بي عناص��ره فم��ن الص��عب تقي��ق أفض��ل خدم��ة بق��ل كلف��ة فالدم��ة الي��دة
للزب����ون تت����اج إل نفق����ات عالي����ة، إض����افة إل أن العلق����ات بي النش����طة و العم����ال اللوجس����تية و ه����ي علق����ات
متداخل��ة و لكنه��ا معق��دة و عن��د تقيي��م أث��ر ب��دائل نظ��ام إدارة العم��ال اللوجس��تية عل��ى الكلف��ة و الربح علين��ا أن

نخذ بعي العتبار عناصر الكلفة العشرة العلقة فيما بينها و هي: 

حيث إن عددها و أنواعها و مواقعها تدد كل من مقدار الكلفة و مستوى الدمة. .الخازن:1

حيث أن كلفتها ترتبط بعدد و مواقع الخازن و كذلك خدمة الزبون. .الحتفاظ بلخزون:2

حيث إن ماطر التقادم تؤثر على مقدار الكلفة و مستوى الدمة. .تقادم الخزون:3

 حيث إن كلفتها تدد مقدار الكلفة و مستوى الدمة..بدائل المداد:4

إن نوع و مستوى و عدد هذه القنوات يؤثر على مقدار الكلفة و مستوى الدمة. .قنوات التوزيع:5

حيث إن وسائل النقل وعددها و نوعها و المولة القتصادية تدد مقدار الكلفة و مستوى الدمة . .النقل:6

حيث أن قنوات التوزيع الديدة و مصادر التوريد و المداد و التحسينات تؤثر .التصالت و أوامر الشراء:7
على مقدار الكلفة و مستوى الدمة.

إن التغيي ف متطلبات التخزين و النقل و المداد و الناولة و غيها يدث .الستخدام البديل للتسهيلت:8
تغييات ف التسهيلت الوجودة و استخداماتا.

إن العمال اللوجستية الرئيسية تتاج إل أعمال و أنشطة مساعدة و هذا يؤثر .النشطة اللوجستية الساعدة:9
على مقدار الكلفة و مستوى الدمة.

إن عدم رضا الزبون و ضعف الركز التنافسي للشركة و إنفاض الربح و إنفاض حجم .خدمة الزبون:10
البيعات تؤثر على مقدار الكلفة و مستوى الدمة.

.37-36نفس الرجع السابق، ص  علي فلح الزعب و د.زكري أحد عزام، 24
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 و يقص���د به���داف العم���ال اللوجس���تية النت���ائج النهائي���ة ال���ت ترغ���ب الش���ركة ف تقيقه���ا م���ن خلل نش���اط إدارة
العم���ال اللوجس���تية، ثلث���ة أه���داف إس���تاتيجية تش���تك ف تقيقه���ا متل���ف أنش���طة الؤسس���ات، و ه���ذه اله���داف

:25هي

.هدف الربح: 1

يت ف مقدم��ة أه��داف الؤسس��ة القتص��ادية و م��ن ث فإن��ا ت��اول تعظي��م أربحه��ا، غي أن حري��ة الؤسس��ة ف واق��ع
الم���ر م���دد ف ه���ذا ال���ال، إذ توج���د قي���ود ت���ول دون إمكاني���ة تقي���ق رب���ح أعظ���م كتص���رفات النافس���ي و الرقاب���ة
الكومية على السعار، و تشريعات الباية، و كذا يصبح على الؤسسة أن تسعى لتحقيق ربح أمث�ل و ه��ذا الرب�ح
القاب��ل للتحقي��ق و ال��ذي يض��من إي��رادا مقب��ول للمس��اهي ف رأس م��ال الؤسس��ة، كم��ا ت��د الؤسس��ة بف��ائض قاب��ل

للستثمار و الذي يقق لل هدف النمو الطلوب ف الجل الطويل.

.هدف النمو:2

يس�اهم التوزي��ع ف تقي�ق ه��دف النم��و م�ن خلل التوس��ع ع�ن طري�ق زيدة حج�م البيع��ات ال��ذي يت بزيدة حص�ة 
الؤسسة من حجم السوق أو غزو أسواق جديدة، و من أهم دوافع النم��و زيدة الطل��ب عل��ى النت��اج و زيدة ش��دة

النافسة.

.هدف البقاء:4

يعتب بقاء الؤسسة و إستمرار نشاطها ف السوق هدفا رئيسيا تشتك ف تقيقه جيع أقس��ام وح��دات الؤسس�ة، و 
يقوم نشاط التوزيع بدور حيوي ف تقيقه، و لبد لدارة التوزيع من تدرك هذه القيقة و تقتنع با. و م��ن ث فإن��ا
تك��ن ل��ا أن تس��اهم بفعالي��ة ف تقي��ق اس��تمرارية الؤسس��ة م��ن خلل قيامه��ا بلوظيفتي الت��اليتي: البح��ث بس��تمرار

على فرص توزيعية جديدة و ضرورة تنظيم و تطوير نظم العلومات التوزيعية.

:26و هناك من أشار إل أن أهداف إدارة العمال اللوجستية ف الشركات هي

.38-37نفس الرجع السابق، ص علي فلح الزعب و د.زكري أحد عزام، 25

.38-37نفس الرجع السابق، ص علي فلح الزعب و د.زكري أحد عزام، 26
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.تزويد الزبئن بلعلومات الفورية الصادقة و الصحيحة عن النتجات العروضة.1

.جذب النتباه و إثرة الهتمام بلنتجات من خلل التوزيع الباشر و غي الباشر.2

.تغيي اليول و التاهات و الرغبات الستهلكية حول السلع و الدمات.3

.تغيي التفضيلت الستهلكية و القناع و الوصول إل قرار الشراء و تكرار الشراء.4

.العمل على تشكيل أناط حياتية متطورة.5

.رفع مستوى جهود التنمية الجتماعية و القتصادية ف الدولة.6

.تقيق فوائض نقدية متداولة و بزديد متواصل.7

.تقيق أعلى عائد مكن على الستثمار برور الوقت من خلل وضع تصميم لنظومة اللوجستيات.8

.خفض التكاليف التعلقة بلوفاء بستويت خدمة الزبون الطلوب تقيقها مع تعظيم الفائدة للشركة.9

.الدف الال: هو تعظيم العائد السنوي(نتيجة لستوى الدمة اللوجستية الذي يتم تقديه للزبئن) مطروحا10
منه تكاليف التشغيل لنظومة اللوجستيات نسبة إل الستثمارات السنوية ف منظومة اللوجستيات.

:27ثنيا: وظائف إدارة العمال اللوجستية

      بشكل عام يؤدي نشاط العمال اللوجستية عددا من الوظائف يكن إيرادها على النحو التال: 

.إيصال السلع و الاركات الختلفة للمستهلكي الستهدفي ف الوقت و الكان الناسبي.1  

.تزويد الستهلكي بكافة العلومات و البيانت عن كيفية إستخدام و صيانة السلع من التلف.2  

.تزين السلع و الواد الام و الواد نصف الصنعة لي الاجة إليها.3  

.تمي نقل السلع أو الاركات الختلفة منها بلوسائل الختلفة. 4  

.39-38علي فلح الزعب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص  27
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.كم��ا تق��وم مناف��ذ العم��ال اللوجس��تية بوظ��ائف أخ��رى متخصص��ة مث��ل التس��هيلت الالي��ة الرتبط��ة بلش��حن و5  
التأمي على البضاعة النقولة من مراكز ‘نتاجها إل أماكن استهلكها.

      و هن����اك مؤسس����ات تق����دم خ����دمات إض����افية و مس����اعدة ف العم����ال اللوجس����تية و منه����ا: البن����وك، ش����ركات
الت����أمي، وك����الت الدعاي����ة و العلن، ش����ركات تجي الخ����ازن، ش����ركات خ����دمات العلوم����ات التس����ويقية و ه����ذه
الؤسسات غي موجودة داخل قناة التوزيع و ليست ذات شأن ف نشاطات الشراء و البيع و لكتها تقدم خ�دمات

تسهيلية تساعد ف تفعيل العملية التبادلية بشكل أفضل.

:28 ثلثا: ميهام إدارة العمال اللوجستية

      إن العنصر الذي يب على الشركة أن تتم به ف موضوع المداد و التوزيع هو اله�ام ال�ت ي��ب عليه��ا القي��ام
با لدارة قنواتا التوزيعية بكفاءة عالية و تشمل:

.وجود نظام إتصالت و معلومات مرن لتحقيق التابط و التكامل بي أعضائها.1

.تديد التسهيلت الطلوبة و اللزمة لتدفق النتجات إل السواق.2

.التخطيط الفعال لنشطة المداد و التوزيع.3

.إعتماد نظام الرقابة الشتكة على الخزون.4

.الشراء و الستلم و تطيط إحتياجات الواد.5

.تمل الخاطر و الشاركة ف العوائد.6

.تقي��ق التع��اون و التنس�يق بي الش��ركة و العض��اء ف القن��وات التوزيعي�ة م��ن أج��ل ن��اح العم��ل و تعظي��م القيم��ة و7
الربح.

.الفحص و مراقبة الودة و التخزين.8

     تتل إدارة العم�ال اللوجس�تية مكان برزا ف اليك�ل التنظيم��ي للمؤسس�ة القتص��ادية، و يرج�ع ذل�ك لاجات�ا
التزاي���دة إل القي���ام بدراس���ات و تلي���ل الس���وق، و معرف���ة ردود أفع���ال الزبئن و النافس���ي، و ي���زداد الهتم���ام بدارة

.49علي فلح الزعب و زكري أحد عزام ،نفس الرجع السابق، ص   28
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التوزيع كلما كبت الؤسسة، و إزداد إنتاجها، و إتسع سوقها، و قد تش�رف بع�ض الؤسس�ات بنفس�ها عل�ى تنظي�م
و مراقب��ة مبيعات��ا قن��وات التوزي��ع الباش��رة أو تس��ند عملي��ة التوزي��ع إل مؤسس��ات متخصص��ة أي قن��وات التوزي��ع غي
الباش��رة، و يتوق��ف الختي��ار بي الس��لوبي عل��ى ع��دة عوام��ل أهه��ا: الق��درة الالي��ة للمؤسس��ة، الق��درة التنظيمي��ة و

حجم النتاج و تنويعه و حجم عدد العملء...إل.

:29و يكن إبراز أهية العمال اللوجستية من خلل العايي التالية   رابعا:أهية العمال اللوجستية:  

:نسبة تكاليف العمال اللوجستية

 بلرغم من صعوبة تقدير تكاليف التوزيع بدقة إل أن كثيا من الدراسات بينت أنا ل تقل ف معظ��م ال��الت ع��ن
% و أك�ثر م��ن س��عر100 من سعر البيع عند الستهلك، و ق�د تص�ل ه��ذه النس�بة ف بع�ض ال��الت إل 25%

البيع عند النتاج.

:حجم العمالة

 لق��د زادت نس��بة الش��تغلي ف م��ال التوزي��ع زيدة ك��بية، حي��ث تض��اعف خلل��ا ع��دد الع��اطلي ف م��ال النت��اج
 مرة خلل نفس الفتة.12مرتي ف و.م.أ، بينما تضاعف عددهم ف مال التوزيع ب 

:صعوبة تفيض تكاليف التوزيع

 لقد أدى التوسع ف إستخدام طرق النتاج اللية إل تفيض تكاليف النتاج إل النصف، و ف بعض الصناعات
إل الثلث، ف حي أن تكاليف التوزيع ل تنخفض بنفس النسبة.

:30خامسا:مكونت إدارة العمال اللوجستية

إن النقل و التخزين يثلن الزء الكب من التكاليف الكلي�ة للعم��ال اللوجس�تية حي�ث يش�ي الواق�ع إل أنم�ا    
% ف بعض الشركات، فالنقل يضيف القيم�ة الكاني�ة للمنتج�ات و التخزي�ن يض�يف75 %إل  50يثلن حوال 

القيمة الزمنية أو الوقت لذه النتجات و هذا من وجهة نظر الزبئن.

.50-49علي فلح الزعب و زكري أحد عزام ،نفس الرجع السابق، ص   29

 .43 ،نفس الرجع السابق، صعلي فلح الزعب و زكري أحد عزام  30
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

    إن نشاطات التخزين و النقل و الناولة و التغليف و التصالت و الشراء هي نشاطات و أعمال قدية ت��ارس
ف كل شركة، و هذه العمال و النشطة ه�ي أس�اس إدارة العم��ال اللوجس�تية و ال�ت ظه�رت ف بداي�ة خس�ينيات
القرن العشرين الاضي كمدخل إداري متكامل عناصره يوضحها الشكل التال و هذه العناص��ر تس�اعد عل��ى تقي�ق

النافع إل العمال اللوجستية.

و هناك من الكتاب و الباحثي من أطلق على هذه الكونت عناصر الزيج اللوجست و الت تتمثل ف
الت.

.النقل و الرور

.التخزين و الخازن

.الشراء و التوريد

.التعبئة
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

.التغليف

.خدمة الزبئن

.التصالت

.تشغيل أوامر الشراء و الطلبيات

.التنبؤ بلطلب

.الرقابة على الخزون

.إختيار الواقع

.الدمات و النشطة الساعدة

.التخلص من النتجات التالفة

:31سادسا:ركائز إدارة العمال اللوجستية

   إن الركان و الرتكزات الساسية للعمال اللوجستية التوزيع و الم�داد ه�ي قن�وات أو مناف�ذ أو م�رات العم��ال
اللوجستية و الركن الخر هو التوزيع الادي و سيكون لا حديث لحق ف فصول منفصلة لهيتها.

- قنوات العمال اللوجستية: 1

يكن التفرقة بي سياسيتي للعمال اللوجس�تية تق�وم الش��ركات م��ن خللم��ا بت�وفي النت�ج ف الك�ان الناس��ب و ق�د
يتضمن ذلك إما توزيع النتجات بشكل مباشر إل الس�تهلك أو م��ن خلل إس�تخدام مموع�ة م�ن الؤسس�ات ال�ت
تتول عملية تصريف النتجات إل الستهلك. فقنوات العمال اللوجس��تية الباش��رة: ه�ي قي�ام النت�ج بتوزي�ع منتج��اته
دون العتم��اد عل�ى مؤسس�ات التوزي�ع التاح�ة ف الس�واق و ه�ذا يعن قي�ام النت�ج بلتص�ال بلس��تهلكي النه�ائيي
أو الشتين الصناعيي مباشرة و ماولة بيع النتج لم و طرق التوزيع و المداد الباش��ر للس�لع الس��تهلكية: ط�واف

رجال البيع، البيع عن طريق معارض يلكها النتجون، البيع بلبيد، البيع الل.

.46-44نفس الرجع السابق، ص  ،علي فلح الزعب و زكري أحد عزام 31
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

أما طرق العمال اللوجستية الباشرة للس�لع الص��ناعية: فهن�اك طريقت�ان رئيس�يتان للتوزي�ع الباش�ر للس�لع الص�ناعية و
هي العارض التخصصة و مندوبو البيع.

أما قنوات العمال اللوجستية غي الباشرة: عندما ل يتمك�ن النت�ج م��ن توزي�ع منتج��اته بش�كل مباش��ر عل��ى عملئه
أو عندما ل يناسبه فإنه عادة م�ا يلج�أ إل إس�تخدام الوس�طاء ليكون�وا عب�ارة ع�ن حلق�ة الوص��ل بين�ه و بي عملئه.
و هؤلء الوسطاء إما أن يقوموا بشراء السلعة و يتلكونا و يدفعون ثنها للمنتج بدف إع��ادة بيعه��ا، و هن��ا تتمث��ل
إيرادتم بلفرق بي سعر البيع و الشراء و هؤلء الوس��طاء ت��ار المل�ة و التج��زئة أم��ا الن��وع الث�ان م�ن الوس�طاء فه�م
ال���وكلء بنواعهم و السماس���رة. و ه���ؤلء ل يقوم���ون بش���راء الس���لعة و إمتلكه���ا ب���ل إن دوره���م يقتص���ر عل���ى تقي���ق
التصال بي البائع و الشتى ويصلون على عمولة لقاء أتعابم و غالبا ما تكون على شكل نسبة مئوية من قيم��ة

الصفقة و يستحقونا بجرد توقيع التفاق بي الطرفي. 

- التوزيع الادي: 2

التوزيع الادي هو عبارة عن مموعة النشطة التعلقة بتسهيل حركة السلع مادي من أماكن إنتاجه��ا أو إس��تخراجها
إل أم��اكن إس��تهلكها أو إس��تخدامها. و ه��و يتض��من جي��ع النش��طة التس��ويقية الرافق��ة للس��لعة م��ن: توي��ل ال��واد
ال���ام إل س���لع تم���ة الص���نع، النق���ل: نق���ل ال���واد خ���ارج نط���اق الش���ركة، التخزي���ن، الناول���ة: نق���ل ال���واد داخ���ل نط���اق

الشركة، مراقبة الخزون السلعي، إختيار موقع الخازن، تهيز الطلبيات، خدمة الستهلك.
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

:32علقات إدارة العمال اللوجستية بلدارات الخرىالطلب الثالث: 
من خلل تعريف العمال اللوجستية تظهر بوضوح العلقة بي المداد و التسويق و بي نش��اط العم��ال
اللوجس����تية و إدارة النت����اج و ه����ذه العلق����ات التبادل����ة التداخل����ة بي إدارات الش����ركة ج����اءت م����ن تبن منظم����ات
العم��ال حالي��ا ل��دخل النظ��م و ال��ذي يعت��ب أن ك��ل إدارة ف الش��ركة ه��ي نظ��ام فرع��ي داخ��ل النظ��ام الكل��ي و ه��ذا
الت��داخل ي��ؤدي إل التع��اون و تقي��ق الكف��اءة للش��ركة و طبق��ا ل��ذلك ن��رى أن نش��اط إدارة العم��ال اللوجس��تية يث��ل
وسطا بي التسويق و النتاج با يعن إرتباطه م�ع نش�اط النت�اج و التس�ويق و وج��ود ت�داخل بي ه��اتي الدارتي و
إدارة العمال اللوجستية فمثل نشاط جدولة النتاج يضع لدارة النتاج و إدارة العمال اللوجستية و هن��ا يك��ون
التنسيق مهما كما كان أن نشاط التسعي و التغليف و التعبئة يضع لدارة التس��ويق و إدارة العم��ال اللوجس��تية و

هنا يكون التنسيق مهما و ربا تتد العلقة إل إدارة الالية و التمويل.

إن التع��اون الفع��ال بي إدارات الؤسس��ة، يعت��ب م��ن العوام��ل الساس��ية ف ناحه��ا و فيم��ا يل��ي بي��ان طبيع��ة
العلقات الت يب أن تربط إدارة التوزيع بهم الدارات ف الؤسسة:

:33أول: إدارة النتاج

م���ن أج���ل تقي���ق الكف���اءة بي ه���اتي الدارتي ي���ب أن تق���دم إدارة النت���اج إل إدارة العم���ال اللوجس���تية
العلومات التالية: الحتياجات من الواد الام و الواد اللزمة للنتاج و خطط و برامج النت��اج و التع��ديلت عل��ى
الط��ط و البام��ج و مواعي��د ال��ادة ل��ذه الحتياج��ات و الس��تلزمات الطلوب�ة م��ع تدي�دها بدق�ة و ت�وفي البيانت و
العلوم��ات الراجع��ة ع��ن الداء و كف��اءته و عل��ى إدارة العم��ال اللوجس��تية أن ت��وفر لدارة النت��اج العلوم��ات التالي��ة:

.58-55 علي فلح الزعب و زكري أحد عزام ،نفس الرجع السابق، ص  32
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مواعي��د وص��ول ال��واد ال��ام و مس��تلزمات النت��اج و إحتم��الت تخي ه��ذه ال��واد و التط��ورات الفني��ة و الدي��دة ف
صناعة الواد الام و مستلزمات النتاج و الواد الديدة التوفرة ف السواق لختيار الفضل.

إذا ك��انت وظيف��ة إدارة النت��اج ه��ي إنت��اج م��ا يت��اجه إلي��ه و يطلب��ه الس��تهلك ف��إن مهم��ة تدي��د م��ل يطلب��ه
الس��تهلك تق�ع عل�ى ع�اتق إدارة الؤسس�ة ال�ت تعي عليه�ا إبلغ��ه ف ال�وقت الناس�ب بدارة النت�اج، ح�ت تبم�ج أو
تع��دل عملي��ات إنت��اج ب��ا يتف��ق و رغب��ات الس��تهلك ف النت��ج، و م��ن ث ض��رورة وج��ود تراب��ط دائم بي الدارتي، و
تتلف وسيلة الربط بينهما من مؤسسة لخرى، ففي الؤسسات الصغية تك�ون العلق�ة مباش��رة بينهم�ا، بينم�ا تنش�أ

ف الؤسسة الكبية مكاتب خاصة مهمتها الربط بي الدارات الختلفة للمؤسسة.

:34ثنيا: إدارة التسويق

تعم��ل إدارات التس��ويق ف الش��ركات الناجح��ة عل��ى تقي��ق أه��داف الش��ركات وفق��ا لفلس��فة أن رض��ا الزب��ون
هو الدف الساسي الذي توجه إليه جهود إدارة التسويق و غيها م��ن الدارات ف الش�ركة و علي��ه ف�إدارة العم�ال
اللوجستية هي مفتاح رضا الزبون بعن أنه مفتاح تقيق الربية للشركة فنشاط العمال اللوجستية يساهم ف تقي��ق
رض��ا الزب��ون م��ن خلل ج��ودة النتج��ات و س��رعة التس��ليم و التخص��ص و وج��ود فع��ال للم��داد يس��اهم ف تس��ي

الربية و تسي مستوى الدمة و خفض التكاليف و زيدة الصة السوقية للشركة.

34 http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D8%AF
%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82 
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

و الشكل يبي أن نشاط مثل جدولة النتاج يكن أن يضع لكل م��ن إدارت النت��اج و الم��داد أو عل��ى الق��ل يت��م
التنسيق التام بي هاتي الدارتي فيما يتعلق بذا النشاط، حيث تشارك إدارة المداد بلتنس��يق بي عملي��ت التوري��د
و التوزيع و توقيت هاتي العملي��تي و ذل��ك لتحقي�ق ه��دف و إهتم��ام إدارة النت�اج بلص��ول عل��ى ه��ذه ال�واد بق��ل

تكلفة مكنة و بلودة الناسبة و با يقق تتابع عمليات النتاج و إتام هذه العمليات ف الوقت الناسب لا.

     أم��ا بلنس��بة لدارة التس��ويق فنج��د أن نش��اط التع��بئة و التغلي��ف مثل أح��د أنش��طة التوي��ج و ه��ي أح��د عناص��ر
نش���اط التس���ويق. و بلرغم م���ن ذل���ك فق���د يض���ع لدارة الم���داد، أو عل���ى الق���ل يت���م التنس���يق بينهم���ا و بي إدارة
التسويق فيما يتص بعملية التغليف، حيث أنا تثل عنصرا أساس�يا لماي��ة الس�لع أثن��اء مراح��ل الش�حن و النق��ل و
التخزي���ن،مم ا يعن أن أي أخط�اء ف عملي�ة التغلي�ف ت��ؤدي بلض��رورة إل تثي الس�لب عل��ى كف��اءة و فعالي�ة أنش�طة

.35المداد الخرى، و بلتال فعالية إدارة المداد ككل

:36ثلثا: إدارة الشتيت

غالب��ا م��ا تفض��ل ه��ذه الدارة ف الؤسس��ة النتاجي��ة الك��بية و يك��ون الرتب��اط وثيق��ا بينهم��ا، فه��ي الس��ؤولة
ع��ن ش��راء جي��ع مس��تلزمات النت��اج، أ/ا بلنس��بة للمؤسس��ة التجاري��ة فتحت��ل إدارة الش��تيت مك��ان إدارة النت��اج ف

الؤسسة النتاجية، لذلك يكون الرتباط وثيقا بينهما.

:37رابعا: إدارة الالية

إن الغاي��ة م���ن تكام���ل النش���طة ف الش���ركة ه���و تقي���ق النتج���ات بق��ل كلف��ة أعل���ى ربي���ة و م���ن هن���ا ي���ب
التنس��يق ال��دائم م��ا بي إدارة الالي��ة و إدارة العم��ال اللوجس��تية ح��ت تك��ون إدارة العم��ال اللوجس��تية عل��ى عل��م تم
بلوارد التاح��ة و ال��ت تص��ص للنف��اق عل��ى النش��طة الختلف��ة ل��ا، و ي��ب أن تص��ل إل الدارة الالي��ة العلوم��ات

الكاملة عن هذه الوارد و النفقات حت تؤخذ بلسبان عند وضع الطط ف الشركة.

.23-22،جامعة السكندرية،مكتبة و مطبعة الشعاع الفنية، الطبعة الول، ص"إدارة الواد و المداد")، 2002 تفيدة على هلل،( 35

.56، عمان، دار السية للنشر و التوزيع،الطبعة الول،ص"إدارة العمال اللوجستية")، 2012علي فلح الزعب و زكري أحد عزام،(   36
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الفصل الول: اللوجستيك في المؤسسة

 ف��إنه ل ب��د للسياس��ات البيعي��ة ال��ت تتبعه��ا إدارة التوزي��عنظ��را لاج��ة عملي��ات ال��بيع إل رأس م��ال عاج��ل، 
فيم��ا يتعل��ق بن��ح الئتم��ان و تدي��د الس��عار أن تتماش��ى م��ع الال��ة الالي��ة للمؤسس��ة، فل يعق��ل مثل أن تق��وم إدارة

التوزيع ببرام عقود بيع على حساب لجل ف وقت تشكو فيه الؤسسة ندرة السيولة.

خاتة الفصل:  

نظ��را للهي��ة التزاي��دة لتب��ادل الس��لع و النتج��ات بي متل��ف الن��اطق أص��بح نش��اط اللوجس��تيك ع��امل حاس��ا لق��درة
الؤسسة على دخول السوق وبلتال شرط أساسي لنجاحها و إس��تمراريتها وذل��ك م��ن خلل ال��دور ال��ذي يلعب��ه ف
التكام���ل بي الس���واق وك���ذا تثيه عل���ى متل���ف التك���اليف النش���طة القتص���ادية ل���ذلك ك���ان لب���د م���ن تس���يي ه���ذا
النش���اط م���ن خلل إدارة منس���قة ومتكامل���ة بي متل���ف وظائفه���ا وأنش���طتها وه���ي إدارة الم���داد واعتب���اره ج���زءا بلغ

ا وذلك لتواجده ف جي�ع مراحله�ا ، م�ا يس�مح ف الخي للمؤسس�ة إل التكي�ف م�ع التوقع��ات الالي�ة و بالهية 
م إض����افة إل تقلي����ل التك����اليف الجالي����ة لنش����طة الم����داد وزيدةتالس����تقبلية للزبئن ، الس����رعة الس����تجابة لرغب����ا

ا.تكفاء
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم-عبد الحميد بن باديس جامعة

 

  االقتصادية وعلوم التسييراالقتصادية وعلوم التسييرالتجارية والتجارية وكلية العلوم كلية العلوم 

  

 تجارة و لوجستيك أورومتوسطيتجارة و لوجستيك أورومتوسطي  تخصصتخصص     العلوم التجاريةالعلوم التجاريةقسم قسم 

                                       

  التجاريةالتجاريةفي العلوم في العلوم   ماسترماسترمذكرة لنيل شهادة مذكرة لنيل شهادة 

  

  بعنوان:بعنوان:
 

 

 

 

 

 

 :ةداد الطالبــــــمن إع

 بن عبد الواد فلة أمال
 

 : تحت إشراف لجنة المناقشة
 

 رئيسا جامعة مستغامن  أستاذ مساعد معارفية الطيب األستاذ
 مشرفا  جامعة مستغامن أستاذ مساعد بن زيدان ياسني األستاذ
 مناقشا جامعة مستغامن أستاذ مساعد بن ميينة كمال األستاذ

  

  
  16162020--15152020  ::السنــــــة الجـامـــعيــــــةالسنــــــة الجـامـــعيــــــة

 



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

تيهيد:

يعت��ب النق��ل البح��ري م��ن أه��م الوس��ائل ال��ت يعتم��د عليه��ا ف اللوجس��تيك، خاص��ة ف ولي��ة مس��تغان ل��ه أك��ب نس��بة
مئوية ف الصول على الواد الولية و السلع النصف الصنعة، حيث أنه أقل خطرا ف نقل بعض البضائع.

و أه��دافه، و اليك��ل التنظيم��ي الوج��ود س��نتطرق ف ه��ذا الفص��ل إل التعري��ف بؤسس��ة مين��اء مس��تغان نش��أته،     
قدرات الستقبال والعالة به، النشآت التخصصة به. ،  داخله، و ميزاته ،خصائص و إمتيازاته،

و س���نلجأ  ك���ذلك إل الرك���ة التجاري���ة بين���اء مس���تغان بعن آخ���ر دراس���ة بع���ض إحص���ائيات الص���ادرات و
الواردات الت تر عب اليناء.

إنعكاس���اتاتح���ديت ال���ت ت���واجه الين���اء و ال���ت ت���د م���ن تنمي���ة التج���ارة الارجي���ة ب���ه،      إض���افة إل الحاط���ة بل
     الشاريع الستقبلية.شاكل ميناء مستغان، و السلبية، و م

     كم��ا س�نحاول التط�رق إل كيفي�ة الص�ول عل�ى العلوم��ات اللزم��ة داخ�ل الين��اء  و كي��ف يت�م توي��ل م��دخلت
العلومات إل مرجات بيانت عن طريق العمليات أنظمة العلومات الستعملة داخل اليناء.
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تقدي عام لؤسسة ميناء مستغان البحث الول:

، ق���درات الس���تقبال و العال���ة ب���ه، وميزات���ه ،خصائص���ه و إمتي���ازاته      س���نتطرق إل التعري���ف بين���اء مس���تغان، 
منشآته التخصصة.

. التعريف بؤسسة ميناء مستغانالطلب الول:

 التعري�ف بلؤسس�ة، مه�ام و أه�داف     سنتطرق ف هذا الطلب إل: نشأة اليناء، نش�أة مؤسس�ة مين�اء مس�تغان،
الؤسسة و اليكل التنظيمي لؤسسة ميناء مستغان.

أول: نشأة اليناء:

 وال�رأس البح�ري لروب�ة إس�تخدمه القراص�نة،     لنه كان خليج�ا ص�خري ح�اد ا  يت�د  بي ال�رأس البح�ري لص�لمندر
م ب� "مرسى الغنائم". ومن هنا س يت الدينة "مستغان". 1833لقتسام الغنائم، سي ي ميناء مستغان فيما قبل 

 م����ت بل����ول س����نة325 م����ت ليص����ل إمت����داده إل 80م، أنش����ئ أو ل رص����يف للمين����اء بط����ول 1848     ف س����نة 
م. 1881

م، وبعد ثلث سنوات م��ن ذل��ك أعل��ن عن��ه مش��روعا ذا منفع��ة1882     إنطلق أو ل مشروع لتهيئة اليناء ف سنة 
عامة .

م إنتهت بيلد أول حوض للميناء .1904م و 1890     تلت ذلك أعمال تيئة ضخمة بي 
430م، ت �� إنش��اء ال��وض الث��ان برص��يف ط��وله 1941     بع��د بن��اء كاس��رة الم��واج النوبي��ة الغربي��ة للمين��اء س��نة 

م.1959م وبداية 1955مت فيما بي ناية 
     منذ ذلك الي يتم تطوير اليناء با يتماشى مع متطلبات النطقة، حيث أصبح يشكل اليوم جزء أساس��يا م��ن
البنية التحتية الاصة بلنقل ف النطقة وهو ضروري بلنسبة للعدي��د م��ن الص�ناعات الك��بى ال��ت تش��ارك ف التج��ارة
الدولي��ة. إذ أن���ه يش��جع إس���تحداث مموع��ة م���ن ال���دمات مقرب���ة م��ن الس��تلمي النه���ائيي ع���ب أروق��ة نق��ل متع���ددة

الناط.



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

:ثنيا: نشأة مؤسسة ميناء مستغان

     يقدم ميناء مستغان نوعي من الدمات: الدمات التجارية و خدمات الصيد البح��ري، وتش�رف عل�ى تس��ييه
، أنش��أت  EPE/ EPM/ SPAمؤسس�ة مين��اء مس�تغان وه��ي مؤسس�ة عمومي��ة إقتص��ادية، ش��ركة ذات أس��هم
 أوت14 الص���ادر بتاري���خ 287- 82ف إط���ار إص���لح النظ���ام الين���ائي ال���زائري بقتض���ى الرس���وم التنفي���ذي رق���م 

م .1982

م، ال���دمات والتجهي���زات الاص���ة بل���ديوان ال���وطن1982 إبت���داء م���ن ش���هر نوفم���ب ،     ورث���ت مؤسس���ة الين���اء
)، وك�������ذلك تل�������ك الاص�������ة بلش�������ركة الوطني�������ة للش�������حن والتفري�������غ النحل �������ة أيض�������ا (ONPللم�������وانئ النح�������ل  (

SONAMA) كم��ا أس��ندت إليه��ا م��ن جه��ة أخ��رى مه��ام القط��ر الوكول��ة فيم��ا قب��لي للش��ركة الوطني��ة للملح��ة ،(
CNAN . (

     فأصبح دورها منوطا با يلي:

-تسيي أملك الدولة الينائية والنشاءات الاصة واستغلل وتنمية اليناء؛1
-إحتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر والرساء.2

م ش���ق ت مؤسس��ة مين��اء مس��تغان طريقه��ا ن��و الس��تقللية عل��ى غ��رار الؤسس��ات ال��ت1989 فيف���ري 29     ف 
كش���فت ع���ن إس���تقرار ف وض���عيتها الالي���ة، حي���ث ت تويله���ا ب���وجب عق���د موث���ق م���ن ش���ركة عمومي���ة ذات ط���ابع

 دج ت��ت الي��ازة الكامل��ة25.000.000إجتم��اعي إل ش��ركة عمومي��ة اقتص��ادية، ش��ركة ذات أس��هم رأس مال��ا 
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 وتضعB.88.01، تمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTSلشركة تسيي مساهات الدولة "الوانئ" 
 ج��انفي12 الص��ادرة بتاري�خ 04-88 و 03-88 و 01-88للقانوني التجاري والدن طبق��ا لحك��ام الق��واني 

12 الص��ادر بتاري��خ 101-88، والتض��منة للنص��وص التنظيمي��ة لس��تقللية الؤسس��ات، وطبق��ا للمرس��وم 1988
 الصادر بتاريخ177-88م، والرسوم  1988 ماي 16 الصادر بتاريخ 119- 88م، والرسوم 1988جانفي 

)2م. أنظر اللحق رقم(1988 سبتمب 28

EGPPM*فرع مؤسسة ميناء مستغان - مؤسسة تسيي موانئ و ملجئ الصيد - 
 على شكل فرع لؤسسة ميناء مستغان وأيوكللتت إليها مهمةةي تسيي نشاط الصيد2004 جانفي 20ت إنشاؤها ف 

ليناء مستغان ومينائتي  صلمندر وسيدي لضر.

ثلثا: التعريف بلؤسسة:

            ف بلؤسسة     يكن إياز تعريف مؤسسة ميناء مستغان ف النقاط التالية:

- إسم الؤسسة: مؤسسة ميناء مستغان. 1
- النظام القانون للمؤسسة: مؤسسة عمومية إقتصادية، شركة ذات أسهم.2
 دج ت�ت الي�ازة الكامل�ة لش�ركة تس�يي مس�اهات الدول�ة "ال��وانئ"000 000 500- رأس الال الجتماعي: 3

SOGEPORTS.
 أوت14 الص��ادر بتاري��خ 287- 82م بقتض���ى الرس��وم التنفي��ذي رق��م 1982 أوت 14- تري��خ التأس���يس: 4

 م.1982



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

 م.1989 فيفري 29- تريخ إستقللية الؤسسة: 5
.27000 مستغان 131- القر الجتماعي: الطريق الرئيسي إل صلمندر  ص ب: 6
- اسم ولقب الدير العام: مولي ممد.7
.12 / 33.01.11) 045- الاتف: (8
.33.01.15) 045- فاكس: .(9

.www.port-mostaganem.dz- الوقع على النتنت: 10
° ش��ال و56° و35يق��ع مين��اء مس��تغان ف اله��ة الش��رقية للي��ج أرزي��و بي خط��ي ع��رض - الوق��ع الغراف 11

° شرقا.05° و00خطي طول 
(دائم + مؤقت):  عامل 710 = 2014عدد العمال -12

إمرأة25 ( 319: والعمال التعاقدون رجل) 371 إمرأة + 20  ( 391 : العمال الدائمون 
 رجل)294+ 

 62 إط��ارا و 69 م��ن حي��ث الت��درج ف الس��ؤوليات إل )391(ينقس��م ع��دد العم��ال ال��دائمي
 منفذا.  260مسيا و

 ع��امل منتلج��ا  و192م��ن الناحي��ة السوس��يو مهني��ة إل ) 391(وينقس��م نف��س الع��دد أيض��ا أي 
نليا و47  إداري.152 عامل تق 

-أهم التعاملي القتصاديي ليناء مستغان13

    Produits agricoles مواد فلحية     -1
   Grains en vracخام البوب (غي معبأة)            أ-

OAIC   Mostaganem
   Grands Moulins du Dahra   Mostaganem
 Pomme de terre de semence   بذور البطاطا             ب-

   Sarl BOURACHED FILAHA   Zéralda - Alger 
    Sarl Agro semence    Mostaganem
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   Sarl CATM   Alger
   Sarl SIG AGRO   Mascara
   Sarl SMCI NEGOCE  Cherraga - Alger
   Sarl SOVEPROAM    Mostaganem
   Spa DANALPO Hydra - Alger
   Sarl CASAP  Alger

 Fruits et légumes ج-خضر فواكه

    Sarl CATM   Alger
   Sarl STAR FRUITS   Boufarik - Blida
   Sarl PACIFICTRADING FRUITS  Guerraouaou - Blida
   Sarl VIVEROS  Guerraouaou - Blida
   Sarl BENI MESSRA IMPORT EXPORT  Alger
  Sarl MACHAAL EL HARAM IMP & EXP  Alger
   Sarl L3  Blida

 Minéraux & matériaux de construction معادن ومواد البناء -2

   SARL EDMCA  Alger
   LAFARGE Ciments   Sig – Mascara (Export(
   SHARIKAT TAHLIAT MIYAH Alger 
   M.I Algérie   Ben Aknoun - Alger
   HALLIBURTON  Hassi Messaoud - Ouargla
   SCHLUMBERGER  Hassi Messaoud - Ouargla
   BJSP ALGERIA BUSINESS Alger
   VOLCANO MED Alger

  Produits Métallurgiques)مواد معدنية (حديدية وغي حديدية-3



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

Compagnies étrangères    أ-شركات أجنبية: 

first galary petroleum, repsol, bp amoco, grp citic crcc, mapa insaat,
texeira duarte, sh trc, sh aval, daewoo, ccecc, cmc di ravena  

Sociétés Publiques / Privées    ب-مؤسسات عامة و خاصة: 

   BONATTI Spa  Hassi Messaoud - Ouargla
   BTK Aïn Bouchekif - Tiaret
   GAAMEX Alger
   SARL EDMCA  Alger
   Sarl Trade B7 Steel   Shaoulia - Alger
   ENAB Mostaganem

,Véhicules  (س����يارات ، ش����احنات ، ح����افلت،):ت����ارة الس����يارات   -4  camions,  bus  et
engins roulants 

  Spa Renault Algérie   Alger  
  Spa Peugeot Algérie   Alger
  Sarl NISSAN Algérie   Alger
  SAÏDA Eurl Alger
  Spa ELSECOM MOTORS Alger
  Spa Ival   Alger
  Sarl SOVAC   Alger
  Sarl HYUNDAY MOTOR Algérie   Alger
  Sarl GERMAN MOTORS SERVICE Alger
  BAVARIA MOTORS Alger
  DIAMAL Spa Alger
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  Sarl AGENCE NOUVEAU SERVICE Alger
Sarl NEGOCE AUTO SERVICE Alger

رابعا: ميهام و أهداف الؤسسة:

أ- ميهام مؤسسة ميناء مستغان:

     يكن إياز مهام مؤسسة ميناء مستغان ف النقاط التالية:

- إستثمار وتطوير ميناء مستغان؛
- إستغلل اللت والنشاءات الينائية؛

- إناز أعمال صيانة وتيئة وتديث للبن الينائية الفوقية؛ 
- إعداد برامج بناء وصيانة وتيئة للبن الينائية التحتية بلتعاون مع الشركاء الخرين؛

 )؛5 و4 و 3- مباشرة عمليات الشحن و التفريغ الينائية أنظر اللحق رقم(
- مزاولة عمليات القطر، القيادة، الرساء وغيها؛

- القي��ام بك��ل العملي��ات التجاري��ة، الالي��ة، الص��ناعية، والعقاري��ة ذات الص��لة الباش��رة أو غي الباش��رة بوض��وع
مؤسسة ميناء مستغان.

يكن إياز أهداف مؤسسة ميناء مستغان ف النقاط التالية:ب- أهداف ميناء مستغان: 

ة الزمنية، النوعية، الماية والسعر؛ - تمي أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث الد 
- تقدي تسهيلت حقيقية (وسائل عبور ومعالة وتزين ذات كفاءة عالية)؛    

- كون الذان الصاغية لهتمامات التعاملي القتصاديي؛ 
- تسيي أملك الدولة؛

- تسيي الستثمار و تطوير ميناء مستغان و استغلل الوسائل و التجهيزات الينائية؛
- تنفيذ أشغال الصيانة و التهيئة و تديد البنيات الفوقية للميناء؛

- إصدار برنمج أشغال الصيانة و التهيئة و خلق بنيات مينائية بلتنسيق مع متعاملي آخرين متخصصي؛
) ؛6- تنفيذ عمليات الشحن و التفريغ و التشوين الينائية و القطر و الرشاد و الرسو أنظر اللحق رقم (

- تنفي��ذ ك��ل العملي��ات التجاري����ة،الالية، الص��ناعية، و العقاري��ة الرتبط��ة بص��فة مباش��رة و غي مباش��رة بل��دف
الجتماعي.



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

 اليكل التنظيمي:خامسا:
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء مستغانم 
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

الطلب الثان: ميزات وخصائص، و إمتيازات،و قدرات الستقبال ميناء مستغان

أول: ميزات ميناء مستغان

يكن إياز ميزات و خصائص مؤسسة ميناء مستغان ف النقاط التالية:
- موقع جيو إستاتيجي هام؛1     
 ولية؛12- وفرة طرق مواصلت نو منطقة خلفية تتألف من 2     
- مطات رسو متخصصة لسفن الداء لتأمي الطوط البحرية النتظمة؛3     
- إنشاءات متخصصة لعالة نقلت البوب، السكر، المور ونقلت الزفت؛4     
- قدرات تزين مغطاة وغي مغطاة؛5     
- حاية جيدة للبضائع؛6     
- تنوع طرق تسليم البضائع (السكة الديدية، الطريق الرضي والساحلة الوطنية)؛7     
- بن فوقية وتهيزات وفق طموح التعاملي القتصاديي؛8     
- إطارات وعمال مهيئون ومدربون على عمليات الشحن والتفريغ؛9     
  أيم .7 أيم/7 سا و 24 سا/24- ساعات عمل متواصلة: 10    
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

ثنيا: إمتيازات ميناء مستغان
أما عن إمتيازات اليناء فهي:

      وجود ميناء مستغان ف منطقة فلحية بي وهران، أرزيو والزائر العاص��مة، فه��و يعت��ب م��ن جه��ة منف��ذا طبيعي�ا
لع��دة وليت: مس��تغان، ش��لف، غلي��زان، معس��كر، تي��ارت، تيسمس��يلت، س��عيدة، .....، وم��ن جه��ة أخ��رى يعت��ب

ملتقى لهم الطرق الؤدية إل النوب الزائري (الغواط، غرداية، بشار، عي الصفراء، ....).

     كذلك فإن ميناء مس�تغان يق�ع ف م��ور تتق�اطع في�ه أه�م ش��بكات الواص�لت (ط��رق معب�دة وس�كك حديدي�ة)
م��ن وإل متل��ف من��اطق ال��وطن، وال��ت تعت��ب ش��رين حيوي لتنمي��ة الش��اريع الص��ناعية والتجاري��ة فه��و موص��ول بش��بكة
الس��كك الديدي��ة ع��ن طري��ق الس��كة الديدي��ة مس��تغان – المدي��ة (مط��ة الف��رز)، كم��ا أن��ه ي��وفر إمكاني��ة الوص��ل
بلش�بكة الديدي�ة م��ع ولي�ة تي��ارت دون ال��رور بلمدي��ة، ب��ا يض��عه ف إتص��ال مباش��ر م��ع منطقت��ه اللفي�ة (الن�وب
والن�وب الغرب للج�زائر إل غاي�ة تنراس��ت)، وه�ذا م�ن أج�ل نق�ل متل�ف الس�لع والتجهي�زات الوجه�ة إل الش�ركات

الوطنية والجنبية التخصصة ف التنقيب عن البتول الت تنشط ف النوب الزائري.
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

 م��ت خط��ي داخ��ل885 4     وم��ن المتي��ازات الخ��رى ال��ت  تي��ز مين��اء مس��تغان ه��ي وج��ود ش��بكة طري��ق بط��ول 
اليناء، تربطه مباشرة بلطرق الوطنية لشرق وغرب وجنوب الزائر وهذا دون الرور بوسط مدينة مستغان.

 ولي��ة ييع��دةان12الوقع اليو إستاتيجي ليناء مستغان، والشبكة الطرقية الت تربطه مع منطقته اللفية التكونة م��ن 
من أهم ما يقدمه اليناء لتعامليه القتصاديي من إميتازات، كما أنه يوفر لستعمليه أحسن الدمات بقل تكلفة.

     الداء اليد والتواصل للخدمات الينائية من حيث النتاجية، الردودية، معدلت الشحن والتفريغ، قص�ر م�دة
الك����وث ف الين����اء، والافظ����ة الي����دة للبض����ائع يفس����ر إختي����ار مين����اء مس����تغان م����ن قب����ل ع����دد ك����بي م����ن التع����املي

القتصاديي ومهزي السفن من متلف النسيات. 
ثلثا: قدرات الستقبال والعالة ف ميناء مستغان
     تتلخص قدرات الستقبال و العالة فيما يلي:

م؛ 1830-كاسرة المواج: بطول 1
م؛ 12م وعمق 100-الدخل البحري للميناء: شال غرب بعرض 2
-الحواض. 3

 م (يت��وي عل��ى8,17 م و 6,77 هكت��ار وعم��ق ي��تاوح بي 14أ- ال��وض الول: بس��احة مائي��ة تق��در ب� 
 مطات رسو)؛06

 م (يت���وي8,22 م و 6,95 هكت���ار وعم���ق ي���تاوح بي 16ب- ال���وض الث���ان : بس���احة  مائي���ة تق���در ب� 
 مطات رسو).04على 

 مت خطي مقسمة كما يلي:1296 مطات رسو بطول كل ي يصل إل 10-الرصفة:  توي 4
)؛0 مت خطي (الطة 117أ-الرصيف الشمال الشرقي:  

)؛3 و 2، 1 مت خطي (الطة 412ب-رصيف الغرب: 
)؛2 و 1 مت خطي (الطة الديدة 217ج-الرصيف الديد: 

)؛ 5 و 4 مت خطي ( الطة 270د-رصيف الستقلل: 
).7 و 6 مت خطي ( الطة 280ه-الرصيف النوب الغرب:    

): قدرات الستقبال والعالة3جدول رقم(
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

الحواضأساء الرصفة
مط```````````````````````ات

الرسو
طول مطات
الرسو(مت�)

عمق مطات
الرسو(مت�)

التخصص

الرص������������������يف الش������������������مال
الشرقي

ال������وض
الول

Y
O

80
117

4.50
6.77

سفن خدمة الرافئ
زفت + بضائع متلفة

رصيف الغرب
1
2
3

139
139
134

7.62
7.62
7.62

سكر أصهب + بضائع متلفة
بضائع متلفة
بضائع متلفة

رصيف الستقلل
4
5

X

135
135

80

7.62
8.17
5.00

حبوب + بضائع متلفة
حبوب + بضائع متلفة

سفن خدمة الرافئ

NP 1الرصيف الديد
NP 2

108
109

7.98
7.18

سفن الداء + بضائع متلفة
بضائع متلفة

ال������وضرصيف سفن الداء
الثان

NP696.20سفن الداء

6الرصيف النوب الغرب
7

140
140

6.95
8.22

خر غي موض ب + بضائع متلفة
بضائع متلفة

رصيف الصيد
En

Activité
سفن الصيد4304.50

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان
 ذات الستخدام التجاري.2 م000 65حيث  2 م000 69-أرضية التخزين:  بساحة كلية تقدر ب� 5
 سيارة.500 4 وقدرة إستيعاب تصل إل 2 م000 60-مرأب السيارات: بساحة 6
 حاوية سنوي.000 15 وقدرة معالة 2 م000 15-مرأب الاويت: بساحة 7
للخدمات التجارية. 2 م5950، توظف 2 م950 8 مزن بساحة 16-الخازن: عددها 8
-طرق الواصلت:9

 مت خطي؛4885أ-الطريق الرضي: 
 مت خطي. 3747ب-السكة الديدية: 

رابعا: النشآت التخصصة داخل ميناء مستغان

     يكن إياز الوحدات التخصصة فيما يلي:

أ-وحدات إستقبال وعبور الزفت:
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

-NAFTAL طن؛4200: مهزة بثلث أوعية (أحواض) ذات سعة إجالية تقدر ب� 
 -Sarl Bitumes Ouest طن؛000 5: مهزة بوعائي (حوضي) ذات سعة إجالية تقدر ب� 
 -Sarl HA. C.E طن.000 5: مهزة بوعائي (حوضي) ذات سعة إجالية تقدر ب� 

ب- وحدات إستقبال وعبور البوب:
 -UCA O.A.I.C زة بض��ختي متحرك��تي بع��دل ض��خ  000 30: س��عتها  ط��ن300 ط��ن، وه��ي مه ��
البوب/ساعة لكل منهما؛ من
 -Spa Comptoir du Maghrebطن.18000: مهز بثلثة صوامع ذات سعة إجالية تقدر ب� 

ج- وحدات إستقبال وعبور السكر الحر:
     Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import طن000 16): سعة إستقبال تقدر ب� 

 طن سنوي.000 150من السكر غي الوضب وقدرة العبور تصل إل 

د-التسيهيلت الينائية:

 سا مديريةي قيادة اليناء بثلثة سفن قيادة و زتو رتقي إرساء.  24 سا / 24 تؤم لنه ل� + إرشاد السفن :

700 1 ذات ق���وة ISSER 2 تيقط���ر الس���فن التجاري���ة ليل و ن���ارا بس���تخدام ق���اطرة + قط̀``ر الس̀``فن :
حصان.

 على التفصيل الت 87ه-وسائل الشحن والتفريغ ليناء مستغان : عددها 
-01   Grue TEREX / DEMAG  250 Tonnes  AC-1

-02   Grues TEREX / DEMAG 50 Tonnes AC -1 

-01   Grues TEREX / DEMAG 100 Tonnes AC110 -1

-02   Grues LIEBHERR 50 Tonnes LTM 1050-3-1

-02   Grues électriques ENCC  8/15 Tonnes

-02   Grues électriques CAILLARD  3/6 Tonnes
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

-04   Super stackers 45 Tonnes PPM

-02   Super stackers 45 Tonnes TEREX / PPM

-02  Super stackers 45 Tonnes CARGOTEC

-04   Mini Chargeur CATERPILLAR

-01   Mini Chargeur NEW HOLLAND

-01   Pelle rétrochargeuse KOMATSU

-02   Pelle rétrochargeuse CASE

-56   Chariots élévateurs de 1,5 à 32 Tonnes

-01   Tracteur Ro/Ro  35 Tonnes SISU

-02   Tracteur Ro/Ro  45 Tonnes FERRARI

-01   Pompe à grains VIGAN     140 Tonnes/H

-01   Pompe à grains NEUERO 180 Tonnes/H

الطلب الثالث: الركة التجارية، و صادرات و واردات ميناء مستغان.

أول: الركة التجارية:

 طن سنوي، والت ع��ولت ف40000 تراوح إستياد البوب عن طريق ميناء مستغان بي 2002     إبتداء من 
 م��ن النش�اط%55 إل 50مراكز متخصصة عب تهيزات مازن الب��وب، أو برك�ز ع��ادي للس�تقبال يث�ل م��ا بي 

 طن سنوي مستقبل.60000العام، ويكن أن يصل إل أكثر من 
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

     يتل ميناء مستغان الرتبة السادس�ة فيم�ا ي�ص إس��تياد الب��وب م�ن بي عش��رة م��وانئ جزائري��ة، وه�ذا راج�ع إل
تعامله مع تركيبة من الزبئن التخصصي ف إستياد هذه الادة ومن أههم:

- ممع كنتوار الغرب غليزان – مستغان؛

- ش.ف.م.م جديد مستغان؛

- مؤسسة حبوب الغرب الزائري؛

- ش.ذ.م.م سيم موزاية – الزائر؛

- منشأة بلقرع – بشار؛

- الديوان الوطن لستياد البوب.

 م�ن الرك�ة التجاري�ة العام��ة، وتتك�ون بص�فة%12 إل 10     أم�ا فيم�ا ي�ص النتوج��ات الديدي�ة فه�ي تث�ل م�ن 
رئيسية من النبيب، الديد، الديد الستدير، السنت السلح، الاكينات ...ال.

     يتعامل ميناء مستغان مع العديد من الستوردين للمنتجات الديدية، ومن أههم:

- ممع بوثلجة مستغان؛

 ؛Edimco- مؤسسة 

 بومرداس- الزائر؛Hydro aménagement- شركة 

 الزائر؛Cosider- شركة 

 مستغان. Cosider Camital- شركة 

 م�ن الرك�ة التجاري�ة العام��ة، وتتك�ون بص�فة رئيس�ية%16 إل 14    أما فيم�ا ي�ص ال�واد الغذائي�ة فه�ي تث�ل م�ن 
من السكر، الوز، الليب، اللحوم المراء، الب، التبغ، زيت الائدة، الشاي...إل.

     ويتعامل ميناء مستغان ف هذا الال مع كل من:

17



الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

- شركة إستياد الليب الاف الزائر – وهران؛

- منشآت أنيثرال مستغان؛

- ش.ذ.م.م دقدوق لستياد الوز؛

 بوفاريك- الزائر.CATM- ش.ذ.م.م 

     أم���ا فيم���ا ي��ص النش���اطات الختلف���ة، ف��إن مين���اء مس���تغان أص��بح معروف���ا ب��ا بفض���ل حج��م النتج���ات والس��لع
العال��ة س��نوي ( أدوات الس��يارات، مقط��ورات، آلت متحرك��ة، قط��ع غي��ار، ط��رود ثقيل��ة وخفيف��ة )، خاص��ة بلنس��بة

%8للشركات الجنبية التخصصة ف التنقيب ع��ن الب�تول بن�اطق جن�وب البلد، وتث�ل النش��اطات الختلف�ة نس�بة 
من مموع الركة التجارية العامة.

ثنيا: صادرات و واردات ميناء مستغان.

             تشمل صادرات ميناء مستغان ما يلي:

 زي��ت قص��ب الس��كر؛ الس��نت البي��ض؛ الم��ر؛ آلت مس��تعملة س��ابقا؛ اللي��وم ( ينق��ل عل��ى ش��كل غ��از )؛ م��واد
البناء؛ مواد كيمياوية.

     أما عن واردات ميناء مستغان فهي تشمل:

 الزف��ت؛ الب��وب؛ اللت؛ الف��واكه؛ الس�يارات والش��احنات؛ النبيب (  قن�وات الي�اه )؛ م��واد فلحي��ة؛ م��واد بن�اء؛
مواد بتولية؛ معادن صلبة؛ مواد كيمياوية؛ السدة.

أ- الصيلة السنوية للنشاطات الينائية:
- تارة السفن: 

 س��فينة، ف مقاب��ل رس��و522 م ف مين��اء مس��تغان 2015     بل��غ ع��دد الس��فن التجاري��ة ال��ت رس��ت خلل س��نة 
 سفينة. 91 سفينة خلل السنة الفارطة أي بنقصان 613

): عدد السفن الراسية بليناء خلل المس سنوات الخية.4الدول رقم(
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

201
52014201320122011

السنة

عدد السفن بسب الدخول522613563533511

 الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

-متوسط الكوث ف اليناء (كل أنواع السفن�)

Attente moyenne en rade AMR:  متوسط الكوث ف الرسى

Séjour moyen à quai SMQ : متوسط النتظار ف الرفأ

TAT = AMR + SMQ

): متوسط الكوث ف اليناء5الدول رقم(

السنة20152014

متوسط الكوث ف الرسى لكافة أنواع السفن (خارج اليناء)يوم4,06  يوم4,68

متوسط النتظار ف الرفأ لكافة أنواع السفن (داخل اليناء) يوم2,99 يوم3,22
الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان

تليل تارة البضائع:-

 بلغ حجم البادلت التجارية ليناء مستغان مع متلف الن��اطق الغرافي�ة ف الع��ال إس�تيادا وتص��ديرا2015 خلل 
ل بذلك انفاضا قدره 939 454 1 %  مقارنة بلسنة الفارطة. 5 طنا مسج ل

): تارة البضائع6الدول رقم(

السنة20152014201320122011
حجم البضائع (طن)987 188 9361 050 3421 292 1521 525 9391 454 1
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

                                               الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان
:2015  -التجارة بسب عائلت الواد 

.2015): حجم الواردات و حجم الصادرات خلل سنة 7الدول رقم(
عائلت الوادحجم   الواردات (طن)حجم الصادرات (طن)الجم الجال (طن)

الواد الفلحي��ة021 04120345 345

الواد الغذائي��ة586 5863 3

الواد الديدي��ة535 535143 143

معادن ومواد البناء282 282478 478

مواد بتولي��ة854 854100 100

مواد كيماوي��ة821 64712 4693 16

أس��دة848 848130 130

صفقات خاص�ة621 652228 2737 236

الموع620 443 3191 93911 454 1

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

- تارة بذور البطاطا:

 % )80يشار إل أن حصة ميناء مستغان من الستياد الوطن من بذور البطاطا تقدر ب� 

): تارة بذور البطاطا من خلل العشر سنوات الخية.8الدول رقم(
السنةعدد السفنحجم الواردات (طن)

54923322004
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

42479232005
71256302006
54295252007
83063342008

96 791372009
96 314362010

100 342372011
127 745442012
100 479392013
100 693332014
106 623422015

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

- تارة السيارات:

 س����فينة نقل����ة للس����يارات مس����جلة209 وح����دة متحرك����ة عل����ى مت 190 112، إس����تياد 2014     ت بنهاي����ة 
 وحدة مقارنة بلسنة الفارطة.  9.478انفاضا قدره 

): إستياد السيارات خلل الثلث سنوات الخية.9الدول رقم(

السنة201520142013201220112010
عدد نقلت السيارات *147209240269194199

عدد الوحدات التحركة359 66256 08163 668150 190121 482112 51
2009*  بدء عملية الستياد انطلقا من أكتوبر 

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

). 7أنظر اللحق رقم (تارة الاويت:   - 

Tare.وزن الاوية فارغة :

Net(دون عد وزن الاوية) الوزن الصاف للحمولة العبأة داخل الاوية :
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

 Brut : المولة الام Tare + Net
 قدم) و حولتها الام.20): عدد الاويت (معادلة 10الدول رقم(

السنة20152014201320122011

 قدم)20عدد الاويت (معادلة 208 4486 0674 3453 8876 6

المولة الام646 04940 28 546 80923 51 862 44

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

- التجارة بسب النشآت التخصصة: 
 -NAFTAL :2م524 2  م عل��ى الرص��يف الش��مال الش��رقي، عل��ى مس��احة 1929 أنش��أت ف س��نة

 طن.200 4وهي مهزة بثلث أوعية (أحواض) ذات سعة إجالية تقدر ب� 

: حجم الزفت الستورد خلل المس سنوات الخية.)11م(الدول رق
السنة20152014201320122011

حجم الزفت الستورد (طن)694 05914 71421 13--

الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

   UCA O.A.I.C-  : ط���ن،000 30. س���عتها 2  م4640م عل���ى مس���احة 1986أنش���أت س���نة 
 طن من البوب/ساعة لكل منهما.300وهي مه زة بضختي متحركتي بعدل ضخ  

): حجم الكلي لستياد البوب.12الدول رقم(
السنة20152014201320122011

الجم الكلي (طن) 279 626432 62290 56180 199119 207
الصدر: وثئق من مؤسسة ميناء مستغان.

صومعة السكر:- 
SOGEDIA من طرف شركة التسيي والتوزيع الغ��ذائي 2م697 5م على مساحة  1971     أنشأت سنة 

0 16، تص�ل س�عة الس�تقبال ب�ا إل SORASUCRE(أصبحت تسمى فيما بعدي ش�ركة تكري�ر الس�كر  (
 ط��ن س��نوي،   يش��ار إل أن ه��ذه النش��أة متوقف��ة000 150 ط��ن م��ن الس��كر غي الوض��ب وق��درة العب��ور إل 00

 م.  2006عن النشاط منذ سنة 
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

ب- التجارة بسب عقود المتياز:
- وحدات إستقبال وعبور الزفت:

Sarl Bitumes Ouest-  م2013م ، حقق���ت ف س���نة 2008: ب���دأت نش���اطها ف ج���وان
حجما مقداره 

 طن من الزفت.467 9
Sarl HA. C.E-  م حجم���ا2011م ، حقق���ت ف س���نة 2009: ب���دأت نش��اطها ف س���بتمب

مقداره 
 طن من الزفت.199 4 

- وحدات إستقبال وعبور البوب:
Spa Comptoir du Maghreb-  م ، وحققت  ف2011: بدأت  نشاطها  ف  جويلية

 طن من البوب.819 30م حجما  مقداره       2014سنة 
البحث الثان: الشاكل، التحديت والشاريع الستقبلية بيناء مستغان.

      رك��زت ال��زائر إس��تثماراتا ف ال��وانئ النفطي��ة، وه��ي م��وانء متخصص��ة ل ت��دم إل قطاع��ا م��ددا م��ن إقتص��اد
الدولة، أما بقي الوانئ التجارية، با فيها ميناء مستغان بقيت تشكو من تخر كبي، وتعان من مش��اكل وت��ديت

عدة.

إنعكاساتا السلبية و تديت الرحلة الديدة.: تديت الت تواجه اليناء و لولالطلب ال

أول: تديت الت تواجه اليناء:
 م؛8,22أ-مدودية عمق الرصفة ب�  

ب- عدم كفاية  طول الرصفة ومساحة العبور والتخزين؛ 
)؛ 2014- 2010ج- غياب مرأب الريق الخصص لعالة الواد الطية (مسجل ف الخطط التنموي 

 منه���ا م���ن خ���ارج43 زورق ص���يد حي���ث 157د- مش���كل ال���تزاوج بي النش���اط التج���اري والص���يد البح���ري ( 
).10) مطات إرساء من جلة عشرة (04الولية) ما أدى  إل تعطيل أربعة (

): عمق الرصفة13الدول رقم(

قيمة النقص
الع�������������ايي التف�������������ق

عليها
مس���������������احة التخزي���������������ن

الالية
قيمة النقص

الع������������ايي التفق������������ة
عليها 

طول الرصفة 
ع������������������دد مط������������������ات

الرساء
10م1.296 م1.500 م204  -2 م44.430 2م2200.00 - م155.570
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الفصل الثالث: دراسة ميدانية لنظام المعلومات اللوجستية داخل ميناء
مستغانم 

الصدر: وثئق مؤسسة ميناء مستغان
ثنيا:  إنعكاساتا السلبية:

أ- طول الكوث الؤد ي أحيان إل مهل إضافية للشحن والتفريغ؛ 
) إضافية؛ surcoûtsب- تفيف حولة السفن الضخمة ف الوانئ الخرى ما يؤدي إل تعريفات شحن (

ريفات إضافية للشحن والنقل؛ عج- صعوبت على مستوى التخزين مسؤولة على توليد ت
د- إختناق مينائي نجم عن التزاوج بي النشطة التجارية وأنشطة الصيد البحري.  

ثلثا: تديت الرحلة الديدة:

ب���دخول ال���زائر اقتص���اد الس���وق، اس���تطاعت مدين���ة مس���تغان بفض���ل مينائه���ا إنش���اء اقتص���اد نج���ح وإط���ار حض���ري
بتش��كيل فض��اء اجتم��اعي وتنظيم���ه حس��ب منط��ق التط���ور وتاش��يا م��ع البام��ج التطبيقي��ة التعلق��ة بل��دن م���ن نف��س

الصنف.

أص��بحت مدين��ة مس��تغان تل��ك ج��دول وس��جل يض��م العناص��ر الؤسس��ة والخطط��ة لس��تاتيجيتها ف التط��ور، نظ��را
لتوفره���ا عل���ى كثاف���ة س���كانية ك���بية. إض���افة إل مينائه���ا، لدين���ة مس���تغان من���اطق ص���ناعية، مراك���ز وم���الت للتب���ادل

التجاري، فضاءات ثقافية ومساحات للتفيه إل جانب مرافق أخرى.

ف هذا الطار يعرف مين�اء مس�تغان برام�ج عص�رنة وت�ديث وإع�ادة تهي�ل وتس�طي عملي�ات البن�اء والتهيئة وت�دعيم
النشآت إضافة إل إنشاء فضاءات وقواعد جديدة للتخزين وامتلك وسائل جديدة وحديثة للشحن والتفريغ. 

الطلب الثان: مشاكل ميناء مستغان.

     تتمثل مشاكل ميناء مستغان فيما يلي:

أول: ميناء من اليل الول:
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     إن مين��اء مس��تغان ق��دي م��ن الي��ل الول، وبلت��ال فه��و ل يث��ل إل نق��اط إنقط��اع المول��ة، تنته��ي عن��ده حول��ة
الواد العدة للشحن أو التفريغ.

     ولقد إكتفت السلطات العمومية ف الزائر بتسيي هذا الرث الذي يعود إل الفتة الس��تعمارية، دون إدخ��ال
أية تعديلت عليها، أو على بنيتها الت تتك��ون بش�كل ع��ام م��ن أح�واض ص��غية وض��يقة، وم��ازن قريب�ة م�ن بعض��ها،
وأرص���فة تفص���ل بينه��ا ح���واجز ض���يقة. وإذا ل تك��ن ه���ذه الواص���فات تط���رح أي��ة مش���اكل ف الاض���ي بلنس��بة لدم��ة
الب���ادلت عن���دما ك���انت الس���فن أص���غر، وطريق���ة ش���حن البض���ائع أبس���ط، فإن���ا الي���وم ل تع���د تتماش���ى والتطلب���ات
الستجدة والناجة ع�ن التط�ور الك�بي ال��ذي ش��هده م�ال النق�ل البح��ري. فالس�فن أص�بحت أك�ب وبواص��فات عالي��ة

 منها تتاوح حولتها بي%60مددة، وهذا ما حتم على التعاملي مع الوانئ الزائرية إستخدام السفن الصغية ( 
 ط���ن وزن ثقي���ل ). وه���ي بلت���ال س���فن غي إقتص���ادية، إذ أن���ا ت���ول دون إس���تفادة الص���درين10000 و 2000

الزائريي م��ن الف��رص ال��ت تق��دمها م��وانئ الش��حن، حي��ث تف��رض عليه��م أس��عار ش��حن مرتفع��ة. أم��ا بلنس��بة للعم��ق
النظ���ري ف مين���اء مس���تغان، ف���إنه يتقل���ص بس���تمرار بس���بب تك���دس الطم���ي والرم���ال نتيج���ة لع���دم تعرض���ه لعملي���ات
التطهي والكسح لدة طويلة، ما يؤثر على عملية رسو السفن به. وق�د تض�طر الس�فن الك�بية، وال�ت ل تتمك�ن م��ن
الرس��و ف مين��اء مس��تغان بس��بب ص���غر الغ���اطس، إل أن ت��ول وجهته��ا ن��و م���وانئ أخ���رى، حي��ث تف��رغ ج��زءا م��ن
حولته��ا م��ن أج��ل تفي��ف ال��وزن قب��ل أن تع��ود إل الين��اء الص��لي. م��ع م��ا ي��تتب عل��ى ذل��ك م��ن مش��اكل ( وق��ت

وعمل وتكاليف إضافية ).

ثنيا: نقص ف التجيهيزات والليات:

     يع��ان الين��اء م��ن جه��ة أخ��رى م��ن نق��ص ك��بي ف اللي��ات الثقيل��ة، إذ أن مين��اء ال��زائر ه��و الوحي��د ال��ذي يت��وفر
 طن.300على رافعة ذاتية الركة قوتا 

6     وم��ع أن ال��زائر تص��نف ض��من أك��ب ال��دول الس��توردة للحب��وب ( الامس��ة عالي��ا )، إذ تس��تورد م��ا يق��ارب 
30000مليون  طن سنوي، فإن ميناء الزائر العاصمة هو الوحيد الذي يشمل أك��ب مرك��ز خ��اص بلبوب س��عته 

طن، والذي يعتب غي كاف، وهذا ما يضطر السفن الناقلة للحبوب إل النتظار مدة تتعدى القاييس العم��ول ب��ا
 يوم�ا ). و يف�رض م�ن جه�ة أخ��رى عل�ى الكلفي بلنق�ل تع�بئة الب��وب ف16دوليا ( تفوق مدة التوق�ف ف الين�اء 
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أكي��اس، وه��ي عملي��ة مكلف��ة إذا م��ا ق��ورنت ب��تك الب��وب عل��ى ش��كل بض��ائع ص��ب. نهي��ك ع��ن إس��تعمال وس��ائل
تقليدية ف عملية التخزين، وكذلك تفريغ البوب، ما يؤدي إل ضياع كميات معتبة منها.

ثلثا: التأخر ف عملية تداول الاويت:

     لق���د أص���بح الت���وجه لس���تعمال الاويت ف نق���ل البض���ائع عام���ا، وم���ا ف���تئت مع���دلت النق���ل بلاويت ترتف���ع
بشكل كبي و متسارع. وياول ميناء مستغان تطوير هذه العملي��ة. وم�ع ذل�ك يك��ن الق��ول أن مين��اء مس�تغان لزال

 ويت�م العم�ل%62يسجل تخرا واضحا ف هذا ال��ال، عل�ى إعتب��ار أن الع��دل الع�الي لت�داول الاويت يص��ل إل 
ف هذا الال على توفي مساحات إضافية تستعمل كمحطات الاويت.

رابعا: إنفاض معدل أداء اليناء:

     والذي يساهم فيه بشكل كبي توقف بعض أنشطته ليل، وخاصة ما يتعلق بناولة السلع والبضائع.

خامسا: طول الجراءات الدارية:

     وال��ت تتمث��ل ف الج��راءات التعلق��ة بتفري��غ البض��ائع تدي��دا، وم��ا يتبعه��ا م��ن إج��راءات الج��ز الزراع��ي، ف��الجز
البيطري، ث إجراءات الرسوم المركية .

سادسا: إختناق اليناء:

     لعل من بي السباب الرئيسية الت تزيد من حدة إختناق اليناء وتكدس البضائع به ما يلي:

     عدم وج�ود خط�ة منس�قة لت�وقيت الس�تياد ل�دى بع�ض اليئات الس��توردة، م�ا ي��ؤدي إل وص�ول كمي�ات ك�بية
من السلع والعدات الستوردة م��ن ط�رف هيئات متلف�ة ف وق�ت واح��د. أو عن��دما يرتف��ع مع��دل إس�تياد م��ادة معين�ة
بس���بب إنف���اض أس���عارها ف الس���واق العالي���ة. م���ا ي���ؤدي إل بق���اء الس���فن تنتظ���ر دوره���ا ف ع���رض البح���ر ل���دخول

 دولر ف اليوم. 20000- 5000اليناء، والذي يكلف الزينة العمومية ما بي 

الطلب الثالث: الشاريع الستقبلية.

     تتلخص الشاريع الستقبلية لؤسسة ميناء مستغان فيما يلي:
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أول: مشروع إنشاء الوض الثالث:

     من أجل مواجهة معوقات اليناء من جهة، ونظرا للنمو التسارع للتبادل التجاري على مستوى اليناء من

 جه�ة أخ��رى، أص��بحت تنمي��ة الين��اء وتط��ويره بنش��اء ال��وض الث��الث واقع��ا حتمي��ا م��ن أج��ل مواجه�ة العج��ز التوق��ع
).9 و 8للقدرات الينائية ف الستقبل القريب أنظر اللحق رقم: ( 

ا يلي:ب     يسمح هذا الشروع ب

 ألف طن سنوي. 900تارة البضائع الختلفة: أكثر من 

تارة البوب: أكثر من مليون طن سنوي.

 ألف حاوية سنوي.400تارة الاويت: حوال 

  ألف وحدة سنوي.600تارة الوحدات التحركة: 

تارة السافرين: عددا مهما من السافرين وهذا ف أعقاب إنشاء مطة برية للمسافرين.

     كما سيسمح هذا الشروع بتوفي عدد مهم من مناصب الشغل الباشرة وغي الباشرة.
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ثنيا: مشروع مطة برية:

     أصبح إنشاء مط�ة بري�ة للمس�افرين م��ن أه�م إنش��غالت الين��اء، وك�ذا الس��لطات اللي�ة والركزي�ة حي�ث أجري�ت
عدة لقاءات ودراسات تناولت هذا الوضوع.

، و ال�ت خلص��تLEM م م�ن ط�رف مت�ب الدراس�ات البحري�ة 2004     أنزت أول دراس�ة للمش��روع ف س�نة 
إل إمكانية تسيد فكرة الطة البحرية.

     ع��دة ش��ركات نق��ل ب��ري للمس��افرين أب��دت إهتمامه��ا بفت��ح خط��وط بري��ة بي مين��اء مس��تغان وجن��وب إس��بانيا
و(أو) جنوب فرنسا.

 صلمندر وسيدي لضر. :     و سيشرع ف إنازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري نو مينائي الصيد

ثلثا: مشروع مرأب الريق:

     هو مركز لعبور الواد الطية يسمح بعالة:

- الواد السائلة القابلة لللتهاب؛ 
- الواد الصلبة القابلة لللتهاب؛ 

بة)؛  - الواد الرلقة (اللهل
- الواد السام ة؛

- الواد الذيبة (الكلة)؛
- مواد خطية أخرى.

) :télésurveillance VTMISرابعا: الراقبة عن بعد (

     ه���و وض���ع نظ���ام متكام���ل لراقب���ة وتمي الرك���ة البحري���ة كم���ا يس���اعد عل���ى تب���ادل العلوم���ات الرقمن���ة و حاي���ة
مداخل اليناء والنشآت والناطق الساسة عن طريق مراقبتها عن بعد. 

واقع نظام العلومات ف ميناء مستغانالبحث الثالث: 
و البض�ائع عل�ى يعتب قطاع النقل م�ن القطاع�ات الناهض�ة بلقتص��اد ال�وطن ل�ا ي�وفره م��ن تمي حرك�ة نق�ل الرك�اب

ال��دمات للقطاع��ات النتاجي�ة و النطاق اللي و الدول ، وما يلعبه من دور رائد ف دفع حرك�ة القتص��اد و تق�دي
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ف��رص للعم��ل ، فقط��اع النق��ل يث��ل عص��ب الي��اة الدمي��ة الخ��رى كم��ا ي��وفر ه��ذا القط��اع فرص��ا للس��تثمار و إي��اد
للقتصاد ف أي دولة كانت.

إن عنصر النقل هو حلقة من حلق��ات ال�ت تك�و ن سلس�لة الم�داد النق�ل، و ه��و ع�دة أن��واع ب�ري و ج�وي و ب��ري،
حيث ف الال البحري ند اليناء. 

الطلب الول: تعريف النقل البحري:
باصة من قبل الدول الاورة للمسطحات الائية النسان يعد النقل البحري من أقدم وسائل النقل الت استخدمها

(ميط���ات، ب���ار، بيات). وق���د اس���تخدمت الس���فن الش���راعية، ث الس���فن التجاري���ة م���ع ب���دايت الث���ورة الص���ناعية
.حاويت النقل البحري بستخدام

.وك��ان دور الع��رب الس��لميالطاق��ة النووي��ة ، ث بعض��ها بق��وةوالغ��از الب��تول أم��ا ح��ديثا  فأص��بحت الس��فن تس��ي بق��وة
س��باقا  ف رك��وب البح��ار، وبن��اء الس��فن م��ن أج��ل نش��ر الدين��ة الس��لمية ولغايت التج��ارة. وق��د س��اعدهم ف ذل��ك
معرفته��م بعل��م الفل��ك واس��تخدام البوص��لة، ورس��م ال��رائط، وك��انت س��فنهم ت��وب البح��ر التوس��ط والح��ر، والي��ط

1.وبر العرب الندي والطلسي

الطلب الثان: مكانة النقل البحري ف سلسلة المداد

1  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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الطلب الثالث: مدخلت و عمليات و مرجات نظام العلومات للميناء 

)10أنظر اللحق رقم(
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خاتة الفصل الثالث:

نظرا للهية التزايدة لتبادل السلع و النتجات بي متلف الناطق أصبح نش�اط النق�ل ع��امل حاس�ا لق�درة الؤسس�ة
خلل ال��دور ال��ذي يلعب��ه ف التكام��ل على دخول السوق وبلتال شرط أساسي لنجاحها و اس�تمراريتها وذل��ك م��ن

القتص��ادية ل��ذلك ك��ان لب��د م��ن تس�يي ه��ذا النش��اط م��ن بي الس��واق وك��ذا تثيه عل��ى متل��ف التك��اليف النش��طة
اب�وظائفها وأنشطتها وهي إدارة شبكة المداد واعتباره جزءا بلغ الهية  خلل إدارة منسقة ومتكاملة بي متلف

ف جيع مراحلها ، ما يسمح ف الخي للمؤسسة إل التكيف مع التوقعات الالية و الستقبلية وذلك لتواجده
ا.تلنشطة شبكة المداد وزيدة كفاء م إضافة إل تقليل التكاليف الجاليةتللزبئن ، و السرعة الستجابة لرغبا

     نستخلص من خلل الدراسة اليدانية لؤسسة ميناء مستغان أنه يب العمل بد من أجل تاوز التحديت و
العقبات الت تول دون تنمية التجارة الارجية به، 

نق��ص ف التجهي��زات واللي��ات، الت��أخر ف عملي��ة ت��داول الاويت،مين��اء مس��تغان مين��اء م��ن الي��ل الول،  ك��ون 
إنفاض معدل أداء اليناء، طول الجراءات الدارية، و إختناق اليناء.
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تيهيد:

تثل عملية إعداد البيانت و إستخدام العلومات عصب التمعات العاصرة، بل أصبحت تشكل جزءا

هاما من الوقت الذي يقضيه الفرد ف أداء عمله و بلتال أصبحت أحد العوامل الت تدد أداء النظمات.

و لقد أدى التطور ف تكنولوجيا و كذلك صناعة البميات، بلضافة إل التعقد ف البيئة الت تعمل فيها

النظمات إل ظهور الاجة لدوات تساعد النظمات على التعامل مع بيئتها من خلل الستفادة من تكنولوجيا

العلومات. و لقد بدأ ذلك المر بلتشغيل اللكتون للبيانت إل أن تطور إل ما نشاهده اليوم من النواع

الختلفة لنظم العلومات. و يهدف هذا الفصل إل تقدي ماهية نظم العلومات  اللوجست و النواع الختلفة

منها. 
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البحث الول : مفاهيم أساسية حول العلومات

لقaaaaد أدى كaaaaب حجaaaaم الؤسسaaaaات الداريaaaaة الديثaaaaة، وتعقaaaaد وتشaaaaابك نشaaaaاطاتا وأعمالaaaaا، إل ازديد حاجتهaaaaا إل
 1وسائل، فطرق ثبتة، لمع العلومات، وتليلها، وتصنيفها، وحفظها لتكون قريبة وجاهزة لراكز اتاذ القرارات

ول مبلغaaaة ف القaaaول، بن نaaaاح العمليaaaة الداريaaaة ف عصaaaرن هaaaذا، يتوقaaaف علaaaى قaaaدرة الؤسسaaaة علaaaى اسaaaتثمار هaaaذه
البيانت والعلومaaaات الداخليaaaة والارجيaaaة، وف هaaaذه الالaaaة مaaaن الصرaaaعب تصaaaورر الؤسسaaaة وعمليتهaaaا الداريaaaة، دون

 .2الرتكاز على نظام فرعي للمعلومات الدارية، هدفه تزويد الؤسسة بلبيانت، والعلومات اللزمة

فالعلومات تلعب دورا بلغ الهية، ف الؤسسة ككل، ويوضح الشكل التال أهية العلومات ف الؤسسة.

.140" ،دار الثقافة ، صاتاذ القرارات الدارية ( بي النظرية والتطبيق ))،"1998(نواف كنعان،  1

.420)،  ص2"،مكتبة الشقري، طبعة (إدارة العمال (البادئ – الهارات – الوظائف ))، "1998  ممد مصطفى الشروم و نبيل موسى، (2
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الطلب الول: تعاريف العلوماتالطلب الول: تعاريف العلومات
أول: ماهية العلومات:

3أ-العلومات هي: العرفة الت يتم إستخلصها من البيانت و الت تخذ شكل حقائق أو مؤشرات مسجلة.

.4ب-العلومات هي: الختلفات الت تؤدي إل حدوث إختلفات
.5ج-العلومات هي العرفة الطبقة على عمل، للق قيمة أو لزيدة قيمة

.6 د-العلومات هي رأس الال الفكري، الطبق على وسائل النتاج، لزيدة الثروة
 ه-العلومات هي بيانت، تت معالتها، لتصaبح ف شaكل أكaثر نفعaaا لسaتخدميها حاليaaا ومسaaتقبل، وذلaaك بعaد

.7أن ت إزالة الغموض عنها
و-العلومaaات هaaي: الخرجaaات التاتaaة عaaن تشaaغيل نظaaام العلومaaات و الaaت تعaaب عaaن خصaaائص مaaددة لسaaتخدمي

.8العلومات ف النظمة
ر-العلومaaات هaaي: نتaaائج العمليaaات و المارسaaات الaaت تaaؤدي إل تويaaل البيانت بطريقaaة تaaؤدي إل زيدة مسaaتوى

.9العرفة ف الستقبل
هaaي: مموعaaة مaaن الخبaaار تمaaل معaaارف أو علaaم حaaول موضaaaوع أو شaaيء معي، فالعلومaaة إذا هaaيالعلومaaات ن-

10عملية فعل الخبار، تتوي على مضمون هو ما يتم الخبار به ف آن واحد بدف فهم جيد للمحيط »

.11ي-أما البيانت فهي عناصر من القيقة، مازالت تفتقر إل العن العام، لذا يتوجب تويلها إل معلومات

.21،كلية التجارة- جامعة السكندرية، دار الامعة الديدة، ص ’’ نظم العلومات الدارية’’ )، 2005 ممد إساعيل بلل، ( 3

.  21 ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق،ص  4

. 21، دار زهران للنشر، عمان، صنظم العلومات الدارية")،"1998  عبد الرحن الصباح، (5

.21عبد الرحن الصباح، نفس الرجع السابق، ص   6

.21  عبد الرحن الصباح، نفس الرجع السابق، ص 7

.21ص نفس الرجع السابق،  ممد إساعيل بلل،  8

.  21ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق،ص   9

10 ROUZEAU MARTINE، )1993(Économie d’entreprise، organisation et gestion stratégie d’entreprise. PARIS Edition ESKA، ، P71

.21 ص.، نفس الرجع السابق،  عبد الرحن الصباح11
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

ثنيا: مفيهوم العلومات :

لتقدي تعريف مبسط للمعلومات ل بدر من التفريق بي البيانت، العلومات والعرفة، ففaaي حي تثرaaل البيانت الaaادة

aت تعبرaات الaداث والعمليaار، الراء، الحaaائق، الفكaياء، القaز إل الشaaي ترمaالام الت تشتق منها العلومات، فه
عن الواقف والفعال، أو تصف هدفا أو ظاهرة، أو واقعaaا معينaا، دون أي تعaaديل أو تفسaي أو مقارنaaة، فيتaaمر التعaبي
عنها بكلمات أو أرقام أو رموز أو أشكال، فالبيانت ف الواقع تثaaل الaواد الوليaة للحصaaول علaaى العلومaaات، وهaaي

.12تمع من مصادر متنوعة داخلية أو خارجية، جاهزة وأولية، شفوية وموثقة، رسية أو غي رسية 
 ) هaaaaي البيانت الaaaaت خضaaaaعت للمعالaaaaة والتحليaaaaل والتفسaaaaي، بaaaaدفinformationsفaaaaإن العلومaaaaات (-

استخراج القارنت والؤشرات والعلقات، الت تربط القائق والفكار والظواهر بعضها مع البعض.
فالعلومات هي مواد ( بيانت ) مصنعة، جاهزة للستخدام.-
 ) فهي الادة الصنعة ( الستخرجة ) من العلومات، و هي حصaيلة مaaا يتلكaaهknowledgeأما العرفة ( -

الفرد أو مؤسسة أو متمع من العلومات، وعلم وثقافة ف وقت معي و خلصة البيانت والعلومات.
ثلثا: تعريف العلومات:

تتضaaaمن العلومaaaات نظامaaaا للمعلومaaaات، أو مaaaا يعaaaرف بنظaaaم العلومaaaات، وتعن أحaaaد النظمaaaة الفرعيaaaة للمؤسسaaaة،
وتتكaaون مaaن مموعaaة مaaن العناصaaر البشaaرية والليaaة، تعمaaل بصaaaورة متكاملaaة لتحقيaaق تaaدفق منظaaم للمعلومaaaات علaaى

الستويت الدارية ، من أجل القيام بلوظائف الدارية من تطيط، توجيه، تنظيم، ورقابة.
كما يكن تعريفها أيضا، بنا أحد الكونت للتنظيم الداري، يتص بمع ، وتبويب، ومعالaaة، وتليaaل، وتوصaaيل

العلومات اللئمة لتاذ القرارات إل أطراف خارجية وداخلية.
) ف الستخدام العام، يشي إل القائق والراء والحداث، والعمليaaاتinformationإن مصطلح معلومات (
 "، فالنسaaان يصaaل علaaىمعلومة ، إذ أن أصaaغر وحaaدة مaaن العلومaaات، يطلaaق عليهaaا " 13التبادلaaة ف اليaaاة العامaaة

العلومات أو العلومة يوميا من وسائل العلم، من شخص إل آخر، من بنوك العلومات.

  .15  عبد الرحن الصباح ،نفس الرجع السابق ص 12

.86"، الطبعة الامسة، كلية التجارة، القاهرة،صنظم العلومات الاسبية)، "1987 ممد شوقي و أحد ممود يوسف و شادي خالد و عبد العزيز حجازي،( 13
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

والشaaخص كمسaaتعمل لaaذه القaaائق والراء يكaaن أن يقaaوم هaaو نفسaaه بنتaaاج العلومaaات، وذلaaك عنaaدما يتصaaل مaaع
الخريaaن، ف حaaديث مaaا، أو بواسaaطة الرسaaائل، أو الaaاتف، أو يكaaن أن تكaaون العلومaaات مaaادة تسaaجيل أو تراسaaل،

من خلل أعمال إبداعية وفنية، وتعبيات الوجه، والشارات، وردرات الفعل العضوية.
يكن تعريف العلومات على أنا ما يثل القائق والراء، والعرفة السوسة، ف صورة مقروءة، أو مسموعة أو مرئية

.14أو حسية أو ذوقية 

ويكن القول أن التعريف الفيد والنافع من زاوية نظم العلومات، هو التعريف التال :" العلومات هaي البيانت الaت
ت إعaaدادها لتصaaبح ف شaaكل أكaaثر نفعaaا للفaaرد مسaaتقبللهها، نaaو الaaت لaaا إمaaا قيمaaة مدركaaة ف السaaتخدام الaaال، أو

. أو " العلومات هي عبارة عن بيانت منسقة ومنظمة ومرتبaة، والaت تفيaد15التوقع أو ف القرارات الت يتم اتاذها"
.16الهة الت تلكها الدارة لتاذ قرار معي.."

الطلب الثان: خصائص العلومات الطلب الثان: خصائص العلومات 
أوضحت الناقشة فيما سبق ذكره حaول التفرقaة بي مفهaaوم كaل مaaن (البيانت والعلومaaات)، أن مرجaات النظaaام لaن
تعتaaب معلومaaات إل إذا كaaانت ذات معن لسaaتخدم هaaذه الخرجaaات، ول شaaك أن درجaaة الفaaائدة الaaت سaaتعود علaaى
متخذ القرار من استخدامه للمعلومات، ستتوقف على مقدار الضافة إل معرفتaaه بلسaلوب والaوقت اللئمي، بaا
يaaaؤثر علaaaى سaaaلوكه ويسaaaاعده ف اتaaaاذ القaaaرار. وحaaaت يكaaaن تضaaaاف العلومaaaات إل معرفaaaة مسaaaتخدميها بلسaaaلوب

والوقت اللئمي، ل بد وأن تتوافر فيها بعض الصائص نناقشها بختصار فيما يلي:
 : أول: اللءمة

تعتب اللءمة العيار الصلي لقيمة العلومات، حيث تتلءم العلومات مaع الغaرض الaذي أعaدت مaن أجلaه، ويكaن
الكم على مدى اللءمة أو عدم ملءمة العلومات، بكيفية تثي هذه الخية على سلوك مستخدميها،حيaaaث أن
تقرير مستوى اللءمة يتوقف ف جانب آخر على حدود الدراك، لتخذ القرار. فالعلومات اللئمة هaaي تلaaك الaت

 .36"،مؤسسة الوراق، عمان، صنظم العلومات الدارية)، "1998  سليم إبراهيم السنية،( 14

.97"، كلية التجارة، جامعة السكندرية، الناشر، الكتب العرب الديث، صنظم العلومات لتاذ القرارات الدارية)، " 1998 ممد إساعيل و ممد السيد،( 15

.454 ممد مصطفى الشروم و نبيل ممد مرسي، نفس الرجع السابق ، ص16
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

ستؤثر على سلوك متخذ القرار، وتعله يعطي قرارا يتلف عن ذلك القaرار الaذي كaان يكaن اتaاذه ف حالaة غيaاب
هذه العلومات.

 : ثنيا: الوضوعية

وهو أن تتصف العلومات بعدم التحيز، وإمكانية التحقق من سلمتها وصحتها وسلمة مضمونا، ويتطلب المaaر
للوصول إل الوضوعية، توافر ثلث خصائص هي:

 : ويقصaaد بaaذلك تaaوفر مسaaتندات دالaaة علaaى صaaحة العلومaaات وإمكانيaaة الرجaaوع لaaذه – إمكانية التحقق1      
الستندات بشكل منظم، للتحقق من صحة هذه العلومات ف أي وقت.

: ويقصaaد بaaذلك أن العلومaaات يaaب أن تعتaaب بشaaكل صaaادق علaaى مضaaمونا كمaaا هaaو – ص>>دق التع>>بي2      
الال ف الاسبة.

: بعن أعداد العلومات بشكل مايد، وليس بغaرض إظهارهaا بشaكل يتلءم مaع أحaد الطaراف – الياد3      
 .17الستخدمة للمعلومات

: ثلثا: الوقتية

بعن تقaaaدي العلومaaaات ف الaaaوقت الناسaaaب، بيaaaث تكaaaون متaaaوافرة وقaaaت الاجaaaة إليهaaaا حaaaت تكaaaون مفيaaaدة ومaaaؤثرة،
مaaة لتخaaذ القaaرارات متaaأخرة جaaدا عaaن موعaaدها، أير قيمaaة أو تثي علaaى وبطبيعaaة الaaال، لaaن تكaaون للمعلومaaات القدر

سلوكه مهما كانت درجة أهيتها، وحيويتها لذا القرار.

 :رابعا: السيهولة والوضوح

 بعن أن تكون العلومات واضحة ومفهومة لسaaتخدمها، فل يaaب أن تتضaaمن العلومaaات أي ألفaaاظ، أو رمaaوز، أو
،مصaaطلحات، أو تعaaبيات ريضaaية، أو معaaادلت غي معروفaaة، فل يسaaتطيع مسaaتخدم هaaذه العلومaaات أن يفهمهaaا

فالعلومات الغامضة غي مفهومة لaن تكaون لaا أي قيمaة، حaت ولaaو كaانت ملئمaة، وترa تقaديها ف الaوقت الناسaaب
لتخذ القرار.

.87 ممد شوقي و أحد ممود يوسف و شادي خالد و عبد العزيز حجازي، نفس الرجع السابق، ص17
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

 : خامسا: الصحة والدقة

يقصaaد بلعلومaaات الصaaحيحة أن تكaaون معلومaaات حقيقيaaة عaaن الشaaيء الaaذي تعبرaa عنaaه، ودقيقaaة، بعن عaaدم وجaaود
أخطaaاء أثنaaاء إنتaaاج، وتميaaع وتقريaaر عaaن هaaذه العلومaaات، فمثل ف حالaaة التقريaaر عaaن قيaaم البيعaaات لكaaل منفaaذ مaaن
منافذ التوزيع، يب أن تكaون أول العلومaaات (صaaحيحة)، بعن أن تكaون قaد حaaدثت بلفعaaل عمليaات بيaع بلقaaدر
الذي يتم التقرير عنه، كما يaب أن تكaون العلومaaات (دقيقaaة)، بعن أن تكaون خاليaة مaaن أي أخطaاء ف العمليaات
السaaaابية أو وضaaaع مبيعaaaات منفaaaذ توزيaaaع معي أمaaaام منفaaaaذ توزيaaaع آخaaaaaaaر،فالعلومات غي الصaaaحيحة، وغي الدقيقaaaة
سaaaaتعطي نتaaaaائج عكسaaaaية أي سaaaaتكون معلومaaaaات ضaaaaارة غي مفيaaaaدة، حaaaaت ولaaaaو كaaaaانت ملئمaaaaة، ووقتيaaaaة ومفهومaaaaة

لستخدمها.

 سادسا: الشمول :

بعن أن تكون العلومات القدمة معلومات كاملة، تغطي كافة جوانب اهتمامات مستخدمها، أو جوانب الشكلة
الراد أن يتخذ بشأنا قرار، كما يب أن تكون هذه العلومات ف شكلها النهائي، بعن أن ل يضaaطر مسaaتخدمها
إل إجaaaراء بعaaaض عمليaaaات التشaaaغيل الضaaaافية حaaaت يصaaaل علaaaى معلومaaaات مطلوبaaaة، ول شaaaكر أن العلومaaaات غي
الكاملaaaة، مaaaن حيaaaث الضaaaمون ومaaaن حيaaaث التشaaaغيل، سaaaتؤثرر سaaaلبا علaaaى مaaaدى السaaaتفادة لترخaaaذ القaaaرار مaaaن هaaaذه

العلومات.

:سابعا: القبول

 بعن أن تقaaدم العلومaaات ف الصaaورة، أو بلوسaaيلة الaaت يقبلهaaا مسaaتخدم هaaذه العلومaaات، مaaن حيaaث الشaaكل ومaaن
حيaaث الضaaمون، فمaaن حيaaث الشaaكل، يكaaن أن تكaaون العلومaaات ف شaaكل تقريaaر مكتaaوب بلغaaة سaaهلة وواضaaحة
ومفهومaaaaة، أو ف شaaaaكل جaaaaداول، أو إحصaaaaائيات، أو رسaaaaومات بيانيaaaaة. أمaaaaا مaaaaن حيaaaaث الضaaaaمون فيتعلaaaaق بدرجaaaaة
التفاصaaaيل الطلوبaaaة، فل تكaaaون متصaaaرة ف أكaaaثر مaaaن اللزم، مaaaا قaaaد يفقaaaدها معناهaaaا، ول تكaaaون مفصaaaلة بكثر مaaaن

اللزم، ما قد يؤدي إل سرعة ملل الستخدم.

)معرف>>ة) تثaaل (معلوماتفإذا توافرت هذه الصائص ف مرجات نظام العلومات، تصبح هذه الخرجات بلفعل (
عن شيء ل يكن معلوما من ذي قبل، يتم إرسالا، واستقبالا، والتعرف عليها، وقبولaaا، مaaن قبaل الرسaaل إليaaه، هaaذه

 ".العرفة" 
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

الطلب الثالث : مصادر وأنواع العلومات الطلب الثالث : مصادر وأنواع العلومات 
 : أول: مصادر العلومات

تتلaaف العلومaaات الطلوبaaة تبعaaا للهaaداف الوضaaوعة وكيفيaaة تقيقهaaا، وتتفaaاوت الاجaaة إل العلومaaات طبقaaا لتبaaاين
أحجaaaام الؤسسaaaات، وطبيعaaaة مشaaaكلتا، فالؤسسaaaات الكaaaبى تتaaaاج بطبيعaaaة الaaaال إل كميaaaة معلومaaaات أوفaaaر مaaaن

الؤسسات الصغرى، وهذه العلومات يكن الصول عليها داخل أو خارج الؤسسة.
 : تتكaaaون الصaaaaادر الداخليaaaة مaaaن أشaaaخاص أو إدارات داخaaaل الؤسسaaaة مثaaaaل: الشaaaرفي18– الص>>>ادر الداخلي>>>ة1

ورؤسaاء القسaaام والaديرين بختلaف مسaaتويتم، وهaaذه الصaادر تغطaي حقaائق عaن أساسaيات مططaة ومنظمaة ( أي
على أساس رسي ) لتدعيم القرارات إذا كان الستفيد النتظر مدركا للحقائق التاحة، ويتم تميaع البيانت الداخليaة
علaى أسaاس رسaي طبقaا للحaداث الaت وقعaaت بلفعaaل، إضaافة إل هaذا تسaتقبل البيانت أيضaا مaن مصaaادر داخليaة
غي رسaaية مaaن خلل اتصaaالت عرضaaية غي نظاميaaة و مناقشaaات غي رسaaية و البيانت المعaaة داخل ترتبaaط بصaaفة
عامaaaaة بعمaaaaال الؤسسaaaaة و النشaaaaطة الرتبطaaaaة بaaaaذه العمaaaaال و هaaaaي تسaaaaتخدم لنتaaaaاج معلومaaaaات مفيaaaaدة ف اتaaaaاذ

وغالبaaaا مaaaا تثaaaل عمليaaaة اسaaaتجاع هaaaذه العلومaaaات للمaaaديرين الفعاليaaaة للخطaaaط السaaaبقة ومaaaن هaaaذه الصaaaادر،19القaaaرار
الداخلية:

 : وهaي معلومaaات تتaص بلتaدفق الaادي للسaلع أو النتaاج20معلومات متعلقة بقسم النتاج ( العمليات )    أ-
من السلع والدمات، كما يوفر نظام النتaاج كميaات كaبية مaن البيانت، ذلaك لن هaذا النظaام ييaل إل أن يكaون
آليaaا بدرجaaة كaaبية، كمaaا أن تaaوقيت تaaوفي البيانت يكaaون مناسaaبا، المaaر الaaذي يaaؤدي إل تقيaaق فaaوائد كaaبية نتيجaaة
م فرصaaaaا كaaaaبية للتنميaaaaة وتaaaaوفي لسaaaaتخدام تلaaaaك البيانت ف مaaaaالت عديaaaaدة، إنر تaaaaوفي العلومaaaaات النتاجيaaaaة يقaaaaدر

التكاليف وزيدة الكفاءة التشغيلية، ما قد يقرق نتائج ملموسة بلنسبة للمشروع ككل.

 تتعلaق هaaذه العلومaaات بلعaaاملي بلؤسسaة وكaaذلك الحتياجaات    ب-معلومات متعلقة بقسم الوارد البشرية:
السaaتقبلية مaaن العمالaaة، وتتaaم هaaذه العلومaaات بتaaوفي البيانت اللزمaaة للحصaaول علaaى العمالaaة والجلل والتaaدريب،

ومكافأة القوى العاملة.

.90"، مموعة النيل العربية، مدينة نصر القاهرة، الطبعة الول، صمبادئ الدارة – أسس ومفاهيم)، "1999علي ممد منصور، ( 18

19 ROBER PEIX :)  1980(TRAITEMENT DES INFORMATION، Édition Foucher، Paris، ، P94

.44 السكندرية، الدار الامعية، صالاسبة الدارية (اتاذ القرارات – بوث العمليات – تقييم الداء )"،)، " 1998 أحد نور و فتحي السوافيي، (20
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

: تعتaaب الاسaaبة جaaزء مaaن نظaaام العلومaaات العaaام للمؤسسaaة، كمaaا     ج-معلومات متعلق>>ة بقس>>م الاس>>بة والالي>>ة
، ويaوفر نظaام التكaاليف الaذي يعتaب جaزء رئيسaيا21تعتب أيضا جزء أساسيا من الال الaذي يغطيaه مفهaوم العلومaات

من النظام الاسب ف الشروع، قدرا كبيا من العلومات اللزمة لتاذ القرارات. لذا ينبغي على ماسaaب التكaaاليف
أن يركزوا على هذه الهمة، وذلك بغيaة تديaaد نوعيaة العلومaaات الaت تتaاج إليهaا السaتويت الداريaة الختلفaة للقيaام

بذه الوظيفة.

 تكaaaون الصaaaادر الارجيaaaة البيئيaaaة مولaaaدات وموزعaaaات العلومaaaات الوجaaaودة خaaaارج نطaaaاق – الص>>>ادر الارجي>>>ة:2
الؤسسة، وتتضمن هذه بعض التقسيمات مثل: العملء والوردين والنافسي، والنشرات الهنية وغيها…

ومثaaaل هaaaذه الصaaaادر تaaaدر الؤسسaaaة بلعلومaaaات البيئيaaaة والتنافسaaaية الaaaت تعطaaaي الaaaديرين قاعaaaدة هامaaaة لaaaا يسaaaتوجب
الدوث، فمثل العلومaaات الارجيaة قaد تثaل بيانت أنشaطة ماثلaة لنفaس نشaاط الؤسسaaaة،وهذه العلومaaات تفيaد ف

.22إجراء دراسات القارنة وتلقي مزيدا من الضوء عن الركز التنافسي

 إن الaaaالت الساسaaaية للوظيفaaaة التسaaaويقية الaaaت تaaaؤدي إل      أ-معلوم>>ات متعلق>>ة بقس>>م التس>>ويق (التوزي>>ع):
تسي النتائج، مaaن خلل أنظمaaة العلومaaات هaaي: التخطيaaط، التنبaaؤ بلبيعaaات، بaaوث السaوق، العلن، معلومaaات

التشغيل والرقابة الطلوبة لدارة الوظيفة التسويقية ومثال ذلك تقارير البيع، وتقارير تكلفة التوزيع.

ثنيا: أنواع العلومات: 

إن نaaوع البيانت والعلومaaات الطلوبaaة تتلaaف مaaن مشaaكلة إل أخaaرى، وذلaaك تبعaaا لنaaوع الشaaكلة وطبيعتهaaا، ومaaدى
إلاحهaaaا ودرجaaaة السaaaرعة الطلوبaaaة للهaaaا، والمكانيaaaات الفنيaaaة والبشaaaرية التاحaaaة لمaaaع البيانت والعلومaaaات وموقaaaع
مصادر البيانت والعلومات الطلوبة، وهل هي قريبة مaaن مراكaز اتaaاذ القaaرار أم بعيaaدة عنهaaا، كaaأن تكaaون ف جهaaات

، إل غي ذلك من العتبارات.23مثل خارجة عن الؤسسة أو جهات خارج التنظيم

21 Commite to prepare a statement of basic accounting theory.american acounting association ,(1966) .P.67

. 51، القاهرة، دار العارف، صنظم العلومات والفاهيم والتكنولوجيا")، "1990ممد السعيد خشبة، ( 22

.134، ص " ،دار الثقافةاتاذ القرارات الدارية ( بي النظرية والتطبيق ))،"1998( ،  نواف كنعان23
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

وقaaد صaaنف بعaaض علمaaاء الدارة أنaaواع البيانت والعلومaaات الaaت يسaaتخدمها الaaدير ف مارسaaة مهaaامه الداريaaة عaaدة
:24تصنيفات أهها ما سنتناوله بياز من أهم هذه النواع

: فغالبا ما تمaaع البيانت والعلومaaات الاصaة بلشaaكلة مaل القaرار مaaن – البيانت والعلومات الولية والثانوية1
مصادرها الولية، والت لا أهية أكثر من الصادر الثانوية، نتيجة لختلف التنظيaaم وخصaaائص الصaaناعة وطبيعتهaaا،
بلضافة إل الالت الوظيفية الختلفة، وذلك عن طريق التصال الباشر بلهة ذات العلقة، وأهم هذه الصادر

.25الولية: اللحظة؛ التجارب؛ البحث اليدان؛ التقدير الشخصي

كمaaا يكaaن لتخaaذ القaaرار، الصaaول علaaى هaaذه البيانت والعلومaaات مaaن سaaجلت الؤسسaaة أو تقاريرهaaا السaaنوية أو
الحصائيات الت تنشرها دوائر الحصاء الركزية….ال.

وتتميaaز البيانت والعلومaaات الوليaaة عaaن غيهaaا مaaن النaaواع الخaaرى ف أنaaا تتصaaل بلشaaكلة مباشaaرة، مaaا يaaوفر علaaى
الaaدير متخaaذ القaaرار الaaوقت والهaaد، ويطمئنaaه إل مصaaادرها والثقaaة فيهaaا نتيجaaة ثقتaaه فيمaaن يكلفهaaم بمعهaaا وإيصaaالا

إليه.

كمaaا قaaد تمaaع البيانت والعلومaaات مaaن مصaaادر ثنويaaة فتصaaبح العلومaaات ثنويaaة وهaaي: معلومaaات الشaaركة، الصaaادر
الارجية، الطبوعات، النشورات، الجهزة الكومية.

 البيانت الكميaaة عبaaارة عaaن بيانت ريضaaية إحصaaائية، تaaبز علقaaات – البيانت والعلوم>>ات الكمي>>ة والنوعي>ة:2
مaaaددة بي عaaaدد مaaaن العوامaaaل أو التغيات، وهaaaي تتميaaaز بaaaدقتها، لنaaaا تقaaaوم علaaaى الرقaaaام والحصaaaائيات والنسaaaب
الددة، أما البيانت والعلومات النوعية فهي عبارة عن أحكام أو تقييمات أو تقديرات غي مaaددة برقaaام، ولaaذلك
فإنا تتميز عن البيانت الكمية بنا تكون معرضة للخطaاء الaت تكaaون ف الغaaالب نبعaة مaaن التقaديرات الشخصaية
للفaaaراد، والaaaت قaaaد يشaaaوبا النسaaaيان أو التحيaaaز أو عaaaaدم الوضaaaوعية أو عaaaدم التوافaaaق واللءمaaaة لحتياجaaaات متخaaaذ

26القرار.

.135نواف كنعان ، نفس الرجع السابق، ص 24

.80الكتب العرب الديث للنشر والتوزيع، السكندرية، ص "،نظم العلومات الدارية ( دراسات ف التاهات الديثة للدارة ))، "1989سونيا ممد البكري، ( 25

.81سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق،ص 26
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

 وهaaي تتمثaaل ف الراء الaaت يقaaدمها خaaباء ومستشaaارو الوحaaدات الستشaaارية، والaaت تتضaaمن – الراء والق>>ائق:3
القتاحات والتوصيات والستشارات الت تقدم للمدير، والت تساهم إل حدر كبي وبعيد ف إلقاء الزيaد مaن الضaوء
على الشكلة مل القرار، من خلل تديaد القaائق التعلقaة بلشaكلة، وربطهaا ببعضaها وبيaان مaaدى ضaaرورتا تهيaدا

.27للوصول إل البديل الذي يقق الدف

بaة بطريقaة تعaaل وسaيلة التصaال (الرسaالة) تمaaة بaدون غمaaوض، سaaهلة – معلومات منظمة:4  وهaaي معلومaaات مركر
.28الرسال بدون أخطاء، بتكلفة أقل، وهذا هو التصال الل الذي ل يعطي فيه النسان قيمة إضافية

 وتaaص العلومaaات الaaت لaaديها قيمaaة معلومaaة، ولكaaن غي منظمaaة وغي مقننaaة، أي أن – معلومات قابلة للتنظي>م:5
.29 قيمتها معروفة ولكن طريقة إرسالا وتطبيقها ليست جيدة

 والت تص الaaثروة الكامنaة للفaaرد، وتكaون العلومaaات غي معروفaة وغي منظمaة وليسaaت – معلومات غي منظمة:6
كميaaaة، راسaaaخة ف عقaaaل ووجaaaدان كaaaل فaaaرد، وإذا ترaaa إرسaaالا كمaaaا هaaaي، فتكaaaون غامضaaaة ومعقaaaدة، فهaaaي خليaaaط مaaaن
الشاعر والحاسيس، أي داخل الفرد، أما بلنسبة للجماعaة والموعaة (الفaرق) فتتمثaل ف الaبة، النتمaaاء، القaaرار،

.30البداع، البتكار، العلم

: مدخل إل النظام.الثانالبحث 

يعتaaaب نظaaaام العلومaaaات ذو أهيaaaة ف الؤسسaaaات القتصaaaادية، لنaaaه يسaaaهل اختيaaaار الهaaaداف، التنسaaaيق بي الهaaaام و
الوظaaائف و تسaaي الaaرد وديaaة ، وكaaذا تسaaهيل عمليaaة اتaaاذ القaaرارات ف الaaوقت والشaaكل الناسaaبي وبقaaل تكلفaaة، و
أيضaaا مواجهaaة التغيات الaaت يعرفهaaا ميaaط الؤسسaaة ف الaaوقت الراهaaن، و التكيaaف السaaتمر مaaع التحaaولت للسaaتفادة

من الفرص و تنب الخطاء.

.الطلب الول: تعريف النظام و مكونته   

27P. Druker, (1967)” the effective executive”, (Harper and Row publishers– New York). (p. 120                    ( 

28  Alain Vincent, (1993) ‘’ Concevoir le systeme dinformation de l’entreprise’’, les editions d’organisation

p120 3

29Alain Vincent   121،نفس الرجع السابق ص. 

30Alain Vincent   121،نفس الرجع السابق ص. 
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

: تعريف النظامأول       

: « هaaو مموعaaة مaaن الكونت الaaت تربطهaaا ببعضaaها البعaaض و بيئتهaا علقaaات تفاعليaaة تكنهaaا مaaن تكaaوين1تعريaaف 
 31كل متكامل »

:« هو مموعة أجزاء أو عناصر أو أقسام ترتبط مع بعضها البعض بعلقات منطقية، أي أنا تتكامل و2 تعريف 
 32تتفاعل مع بعضها البعض ، بغرض أداء أهداف معينة و ذلك عن طريق تويل الدخلت إل مرجات »

:« النظام هو عبارة عن تكامل منظم للجزاء التابطة، و تتأثر هذه الجaaزاء بوجودهaaا ف النظaaام و تتغي3 تعريف 
ف حالة تركها له، كما أن تكامل الجزاء يؤدي إل فعالية و حركية هذه الخية ، و الت قد تكون غالبا غي فعالة

    33و خامدة لو وظفت بفردها»

: مكونت النظامثنيا

تعتaaaaب الaaaaدخلت قaaaaوة الaaaaدفع الساسaaaaية الaaaaت تaaaaزود النظaaaaام بحتياجaaaaاته التشaaaaغيلية،و تشaaaaتمل ال>>>دخلت :.1
مaaaدخلت النظaaaام علaaaي عaaaدة عناصaaaر للمaaaواد الaaaام السaaaتعملة ف العمليaaaات التصaaaنيعية و العلومaaaات السaaaتخدمة. و

 :34تنقسم  إل ثلثة أنواع أساسية هي
: ف حالaaة مaaaا إذا كaaانت مaaaدخلت نظaaام معي هaaaي مرجaaaات نظaaام آخرسaaابق علaaaى النظaaام.الaaدخلت التسلسaaلةأ

العي و تربطهaaا علقaaة تتابعيaaة مباشaaرة و تطلaaق عليهaaا الaaدخلت التتابعaaة و هaaي مثaaل علقaaة نظaaام الشaaتيت بنظaaام
. 35النتاج

: توصaaف الaaaدخلت بنaaا عشaaوائية إذا مaaا تaaوافرت للنظaaام عaaدة بaaدائل للمaaدخلت تلaaكالaaدخلت العشaaوائيةب.
البدائل تضع للتوزيع الحتمال، أي أن النظام ف حالة عدم تكد بشأن أي مaaن الaدخلت سaوف يسaتخدمها و

.49ص  "، الدار الامعة، السكندرية،مقدمة ف نظم العلومات الدارية)، "0200(منال ممد الكردي،  31

.21 عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص32

.17، كلية التجارة، جامعة السكندرية،الدار الامعية،ص"نظم العلومات الدارية")، 2005إبراهيم السلطان،(  33

.151 عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص34

.21إبراهيم السلطان، نفس الرجع السابق، ص  35
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

،و هaي الaدخلت36بلتال يب على النظaام إتaاد قaرار بشaأن تديaد أي مaن تلaك البaدائل سaوف يتaم إسaتخدامها 
التملaaaة لنظaaaام معي. و الaaaدخلت العشaaaوائية عaaaادة مaaaا يكaaaون  تثيهaaaا علaaaي كفaaaاءة عمليaaaات النظaaaام و ليaaaس علaaaي

العمليات ذاتا .

:ينتaaج هaaذا النaaوع مaaن الaaدخلت ف حالaaة وجaaود إنرافaaات ف الخرجaaاتالaaدخلت عaaن طريaaق التغذيaaة العكسaaيةج.
الفعلية عن الخرجات التوقعة أو الستهدفة، ف هذه الالة يعيد النظaaام تشaغيل تلaaك الخرجaات مaaرة أخaaرى. يتمثaل

.37هذا النوع من الدخلت ف إعادة استخدام جزء من مرجات النظام كمدخلت له مرة ثنية

 تتحول الدخلت إل مرجات عن طريق العمليات التحويلية و قد تكaون هaذه العمليaات.العمليات التحويلية:2
.38ف شكل آلة أو إنسان أو حاسب آل أو مهام تؤدى بواسطة أعضاء النظمة

قaaaد تكaaaون مرجaaaات النظaaaام ف شaaaكل منتجaaaات أو خaaaدمات أو معلومaaaات أو طاقaaaة أو غيهaaaا. و.الخرج>>>ات: 3
الخرجات هي نتج العمليات التحويليaaة، و مرجaaات النظaام ترتبaaط ارتباطaا قوي بلaaدف مaaن وجaaود النظaaام، كمaا أن

التمييaز بي عaدة أنaaواع مaaن الخرجaaات، فهنaaاكالخرجات هaي النتaائج الفعليaة و الهaaداف الققaaة لنظaام مaaا، ويكaن 
مرجaaات الaaت يتaaم اسaaتهلكها مباشaaرة بواسaaطة أنظمaaة أخaaرى، كمخرجaaات منظمaaة صaaناعية الaaت يتaaم بيعهaaا للعملء
لسaaتهلكها، أو إجaaراء الزيaaد مaaن العمليaaات التحويليaaة عليهaaا، كمaaا أن هنaaاك مرجaaات الaaت يتaaم اسaaتهلكها داخaaل
نفس النظام ف دورة العمليات الواليaة، كالوحaaدات التالفaة الناتaة عaن إحaدى العمليaaات التصaنيعية حيaث يتaم إعaادة
تصنيعها مaaرة أخaaرى، و ف الخي مرجaات الaت ل يتaم اسaتهلكها داخaaل النظaaام أو بواسaطة النظaم الخaaرى و لكaن

.39يتم التخلص منها ف شكل نفايت
 إن التغذية العكسية جزء من مدخلت النظام، كما تعتب التغذيaة العكسaية مaaن الصaائص و.التغذية العكسية:4

 40الميزات الساسية ف النظم ، خاصة ف النظام الي

.22 إبراهيم السلطان، نفس الرجع السابق، ص36

.22 إبراهيم السلطان، نفس الرجع السابق، ص37

.51 عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص38

.24 إبراهيم السلطان، نفس الرجع السابق، ص39

.52عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص 40
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

     

41 أنواع النظم:    الطلب الثان

Transactionأول:نظ>>>>م تش>>>>غيل البيانت  Processing  Systems : مaaaaaن نظaaaaaوع مaaaaaذا النaaaaaدف هaaaaaيه
العلومaaaaات إل خدمaaaة السaaaaتويت التشaaaغيلية داخaaaل النظمaaaaة، و يعتمaaaaد هaaaذا النظaaaام علaaaى الاسaaaب الل لتسaaaجيل
البيانت الروتينيaaة اليوميaaة الaaت تتaaم ف مaaالت النشaaاط الختلفaaة مثaaل: الجaaور، نظaaم الجaaز الفندقيaaة. و تتمتaaع نظaaم

تشغيل البيانت بناحيتي أساسيتي ها:
  أ a رسaaaم حaaaدود النظمaaaة و بيئتهaaaا مaaaن خلل ربaaaط العملء بلنظمaaaة و إدارتaaaا، و بلتaaaال فaaaإن فشaaaل نظaaaم تشaaaغيل

البيانت يؤدي إل فشل النظام ف الصول على الدخلت من البيئة أو تصدير الخرجات إل البيئة.   

  ب a تعد نظم تشغيل البيانت بثابة منتج للمعلومات كي تستخدم بواسطة أنواع أخرى من نظم العلومات سواء
داخل النظمة أو خارجها.

تaaaدف تلaaaك النظaaaم إل دعaaaم العaaaاملي ف مaaaال العرفaaaة و : Knowledge Systemثني>>>ا: النظ>>>م العرفي>>>ة
العلومaaات داخaaل النظمaaة مaaن خلل ضaaمان وصaaول العرفaaة و الaaبة الفنيaaة بشaaكل متكامaaل. و يقصaaد بلعaaاملي ف
مال العرفة أولئك الفراد الؤهلون بدرجة مهنية كالطباء و الامون و الهندسaaون حيaaث ينصaaرف مaaال عملهaaم إل

خلق معلومات و معرفة جديدة.

.5ص  ،، نفس الرجع السابقإبراهيم سلطان 41
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الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

تعaaد تلaaك النظaaم نوعaaا خاصaaا مaaن نظaaم : Office Automation Systemثلث>>ا: نظ>>م تيهي>>ز الكت>>ب آلي>>ا
تشغيل العلومات و الت يكن استخدامها ف نطaاق أعمaال و أنشaطة الكaاتب، و تهيaaز الكaاتب آليaا ليشaمل كaل
أنaaواع نظaaم التصaaالت الرسaaية و غي الرسaaية التعلقaaة بتوصaaيل العلومaaات الكتوبaaة و غي الكتوبaaة مaaن شaaخص لخaaر

سواء داخل أو خارج النظمة.
و هaaaي نظaaaم معلومaaaات تaaaدف إل ) :Dcission Support System( DSSرابع>>>>ا:نظم دع>>م الق>>رارات

مسaaاعدة الaaدراء عنaaد اتaaاذهم لقaaرارات غي بنائيaaة و غي متكaaررة أي ل يكaaن تديaaدها مسaaبقا، و تعتمaaد نظaaم دعaaم
القaaرارات علaaى مaaا تنتجaaه نظaaم تشaaغيل البيانت و نظaaم العلومaaات الداريaaة مaaن معلومaaات، و كaaذلك معلومaaات مaaن
خارج النظمة،   و يتم تصميم نظaم دعaم القaرارات و تنفيaذها للسaتجابة لحتياجaات غي الخططaة مaن العلومaaات

مثل قرارات النتاج.
بتزايد حجم النظمaaات و:  )Management Informat System(MIS خامسا: نظم العلومات الدارية

مaaaا تتعامaaaل فيaaaه مaaaن معلومaaaات أصaaaبحت نظaaaم معالaaaة البيانت غي قaaaادرة علaaaى تaaaوفي إحتياجaaaات متخaaaذي القaaaرار مaaaن
معلومات و لذلك إتهت النظمات إل تطaبيق نظaم العلومaaات الداريaة العتمaaدة علaى الاسaaب الل، و يكaن تعريaف
نظaaaaم العلومaaaaات الداريaaaaة بنaaaaا نظaaaaم العلومaaaaات البنيaaaaة علaaaaى الاسaaaaب الل و الaaaaت تaaaaوفر العلومaaaaات للمaaaaديرين ذوي

الحتياجات التشابة ف النظمة.
و هaaaي تلaaaك النظaaaم الaaaت يتaaaم ) :Executive Support System(ESSسادس>>>ا: نظ>>>م دع>>>م الدارة العلي>>>ا

تصميمها لساندة الدراء الذين يشغلون الوظائف الدارية العليا ف النظمات و الذين لم تثي ملموس علaى سياسaaات
و خطط و استاتيجيات النظمة،   و تتعامل تلك النظم مع القرارات الت تلعب البيئة الارجيaة دورا ملموسaا و مؤشaaرا

عند اتاذها، أي أنا قرارات ذات درجة عالية من عدم التأكد بشأن العلومات الت يتاجها متخذ تلك القرارات.
تسaaتخدم النظaaم الaaبية لسaaاندة متخaaذ القaaرار ف التعامaaل مaaع القaaرارات : Expert Systemsسابعا: النظم ال>بية

غي الروتينيaaaة و الaaaت ل يكaaaن التنبaaaؤ بطواتaaaا،و تعتمaaaد تلaaaك النظaaaم غي الروتينيaaaة علaaaى نتaaaائج مaaaا يطلaaaق عليaaaه الaaaذكاء
الصطناعي، حيث تقوم تلك النظم على فكرة ماكاة عملية اتاذ القرار الت يقوم با النسaaان أو التخصaaص ف مaaال

معي.

الطلب الثالث: خصائص النظام 
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خسة خصائص الت تيز التفكي الاص بلنظم، وهذه الصائص هي : 42  قدم تشرشان

القصaaود بaaا تلaaك النهايت الaaت يتجaaه إليهaaا النظaaام و قaaد ل تكaaون هنaaاك أي صaaعوبت ف تديaaدأول:اله>>داف: 
أهداف النظم اليكانيكية، لنا عادة ما تدد قبل نشأة النظام ذاته.

يقصaaد بلبيئة كaaل مaaا هaaو خaaارج حaaدود النظaaام العي ،ولكaaن بلرغم مaaن بسaaاطة مفهومهaaا إل انaaه ثنيا: بيئة النظام:
الول و هaaي أن عناصaaر الaaبيئة غالبaaا مaaا يتaaاج إل الزيaaد مaaن اليضaaاح نظaaرا لهيتaaه،و هنaاك خاصaaيتان تيaaزان الaaبيئة:

يaaب إن تشaتمل الaبيئة علaى كaل العناصaaر و ينظر إليها على أنا معطيات عن دراسة مشaاكل نظaام معي، و الثانيaة
الت تدد a و لو جزئيا a طريقة أداء النظام .   

تثل الوارد كل الوسائل و المكانيات التاحة للنظام لناز النشaaطة اللزمaaة لتحقيaق أهaaدافه، ثلثا:موارد النظام: 
كمaا أنaا جaزء مaن النظaaام، ففaي النظaام الغلaق عaادة مaا تتaaوفر كaل الaوارد الaت تتاجهaا النظaم مaaرة واحaaدة و ف لظaة

زمنية معينة. أما النظم الفتوحة فإنا تكون نظما أكثر قدرة على البقاء و الستمرار.
تشaaaمل مكونت النظaaaام كل مaaaن مهمaaaة النظaaaام و وظaaaائفه و أنشaaaطته الaaaت يaaaب إنازهaaaا رابع>>>ا: مكونت النظ>>>ام:

لتحقيق أهدافه، و بلتال فإن مقاييس إناز مكونت النظام ترتبط ف حقيقة المر بقاييس إناز أهداف النظام.
فaaالتخطيط يغطaي كaaل إن أي نظام ينطوي على نشاطي أساسيي ها: التخطيaaط و الرقابaaة،خامسا:ضبط النظام: 

العناصaaaر الساسaaية للنظaaaام مثaaل الهaaaداف و الaaبيئة و الaaaوارد و الكونت. أمaaا الرقابaaة فتتعلaaaق بتابعaaة و تقييaaم تنفيaaذ
الطaaaaط، و تطيaaaaط عمليaaaaة التغيي، و تقيaaaaق معوقaaaaات التنفيaaaaذ. و ترتبaaaaط التغذيaaaaة العكسaaaaية ف النظaaaaام ارتباطaaaaا قوي
بنشطة التخطيط و الرقابة، كما أن العلومات الرتدة تعتب إحدى الصائص الامة للنظم، و بدون توافر مثل هaذه

العلومات تصبح عمليات التخطيط و الرقابة مدودة الفائدة.
وفيما يلي نوذجا عاما لنظام العلومات، يوضح كيفية الوصول إل معلومات انطلقا من مدخلت (بيانت):

.53عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص 42
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البحث الثالث: نظام العلومات اللوجيستية
إن أي مؤسسة تسaعى إل تقيaق أهaaدافها و ذلaaك بنتهاجهaaا لسaتاتيجية معينaة و اسaتغلل كaل طاقاتaا و مواردهaaا
بشaaaكل عقلن، و علaaaى هaaaذا السaaaاس أصaaaبح نظaaaام العلومaaaات أحaaaد الaaaوارد الaaaت تعتمaaaد عليهaaaا الؤسسaaaة أثنaaaاء أداء

.43الهام
.اللوجستيةالطلب الول: ماهية نظام العلومات 

 أول:أسباب نشوء نظام العلومات ف المداد:

.53عبد الرحان الصباح، نفس الرجع السابق، ص 43
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: إن جaaوهر الشaaكلة الداريaaة يتمثaaل بختصaaار ف اتaaاذ القaaرارات الaaت تaaدد كيفيaaة توزيaaعالش>>كلة الداري>>ة-1
الaaوارد الaaدودة علaaى أوجaaه السaaتخدام غي الaaدودة بيaaث تaaؤثر العوامaaل الارجيaaة الaaت ل تلaaك الدارة السaaليمة
قدرة السيطرة عليها إل ف حدود التخفيaف مaaن آثرهaaا السaلبية كمaaا أن تلaك القaرارات تتخaذ ف ظaروف تتصaف

. 44بنقص العلومات و عدم التأكد و صعوبة الرؤية الستقبلية بصورة صحيحة و اتاذ القرارات السليمة

: إن تقسaaaaيم العمaaaaل أدى إل ضaaaaرورة تبaaaaادل العلومaaaaات، فالنظمaaaaة تنقسaaaaم إل العديaaaaد مaaaaن- تقس>>>يم العم>>>ل2
الدارات الختلفaaة ( الشaaتيت ، النتaaاج ، التسaaويق...) و حaaت يتaaم أداء هaaذه النشaaطة بشaaكل فعaaال يaaب أن
تتaaم عمليaaة تبaaادل العلومaaات بي هaaذه الدارات و القسaaام، بشaaكل أفقaaي بي الدارات ف السaaتوى الواحaaد، و

.45عمودي بي الدارات ف الستويت الختلفة من أجل تقيق الهداف الرسومة

: إن التطaaaورات العمليaaaة و التقنيaaaة للنتaaaاج تعaaaل العمليaaaة النتاجيaaaة أكaaaثر تعقيaaaدا،- التق>>دم التقن و العمل>>ي3
فالشaaaروعات أصaaaبحت كaaبية الجaaaم، و تتaaaاج إل رؤوس أمaaaوال ضaaaخمة، هaaaذه العوامaaaل أدت إل ازديد مaaaاطر
القaaaرار بيaaaث أن أي قaaaرار خaaaاطئ قaaaد يaaaؤدي إل خسaaaارة كaaaبية لن الجaaaراءات النتاجيaaaة تسaaaيي ف النظمaaaات
الديثة بشكل سريع ما جعل عملية إدارة النظمات الديثة أكثر تعقيدا ، و تتاج إل كم هائل من العلومات

. 46الت يب أن تتدفق بشكل منتظم بي الراكز الدارية التعددة ف النظمة

: إن أهaaم سaaيمة ف القتصaaaاديت الديثaaة أنaaا تقaaaوم علaaaى اقتصaaaاديت السaaaوقالنافس>>ة الدولي>>ة و اللي>>ة- 4
حيaaث يوجaaد تنaaaافس كaaبي بي النظمaaaات علaaى الصaaعيد الaaدول و اللaaي بلضaaافة إل ذلaaك فaaإن القتصaaaاد هaaو
اقتصاد عرض ما يلقي على عاتق إدارة النظمة أعباء إضافية من أجل ضمان بقائها ف السaaوق و اسaaتمرارها ف
العمaaaل ف ظaaaل هaaaذه الظaaaروف و هaaaذا يتطلaaaب بعaaaض البيانت الامaaaة، كمaaaا أن ثaaaورة التصaaaالت تaaaؤدي إل تغي
مسaaتمر ف أذواق السaaتهلكي مaا يلقaي علaى عaaاتق النظمaaة أعبaaاء متابعaة أذواق السaتهلكي و رغبaاتم مaن أجaل

 . 47تطوير النتاج و الدمات با يتلءم مع التغيات

.15سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق، ص 44

.15  سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق، ص45

 .15 سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق،  ص46

 .15سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق، ص47
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ثنيا: تعريف نظام العلومات اللوجستية
 يكن تعريف نظم العلومات على أنaaا مموعaة منظمaة مaaن الفaراد و العaaدات و البامaaج و شaaبكاتالتعريف الول:

التصaaaالت، و مaaaوارد البيانت، و الaaaت تقaaaوم بتجميaaaع، و تشaaaغيل، و توزيaaaع العلومaaaات اللزمaaaة لتaaaاذ القaaaرارات و
. 48التنسيق و الرقابة داخل النظمة

 نظام العلومات يكن تعريفه على أنه مموعة من الجراءات الaت تقaaوم بمaaع اسaaتجاع و تشaaغيل والتعريف الثان:
تزين و توزيع العلومات، لتدعيم اتاذ القرارات و الرقابة ف التنظيم، بلضافة إل ذلaaك يكaن لنظaام العلومaaات أن

49.يساعد الدراء و العاملي ف تليل الشاكل و تطوير النتجات القدمة و خلق النتجات الديد

.50 هو مموعة من الجزاء أو الكونت الت تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق غرض معيالتعريف الثالث:
 هو إطaار يتaم مaن خللaه تنسaيق الaaوارد البشaرية و الليaة لتحويaل الaدخلت "البيانت" إل مرجaاتالتعريف الرابع:

.51"العلومات" لتحقيق أهداف الشروع
 هaaي نظaaام مصaaمم لداء وظaaائف الدارة اللوجسaaتية الختلفaaة، هaaي نظaaام يaaوفر العلومaaات لتخaaذالتعريaaف الaaaامس:

.52القرار هي نظام يعال البيانت بواسطة الاسب الل
 عرفه دافز: " بنه عبارة عن نظام متكامل من العنصر البشري و اللت لغرض تقaدي معلومaاتالتعريف السادس:

.53لدعم عملية صنع القرار ف النشأة بستخدام الاسب الل"
 بنه مموعة من الوسائل الت توفر العلومات عaaن الاضaي و الاضaaر و تتوقaع السaتقبل فيمaaا يتعلaقالتعريف السابع:

54بنشطة و أعمال النظمة مثل التخطيط و التنظيم و الرقابة بدف توفي العلومات لتخذي القرار" 

.21 منال ممد الكردي ، نفس الرجع السابق، ص48

.14 سونيا ممد البكري، نفس الرجع السابق، ص49

.24ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق، ص 50

.24ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق، ص  51

.104"، عمان، دار السية للنشر و التوزيع، ص إدارة العمال اللوجستية)، "2012  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، (52

.106  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 53

.107، 106  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 54
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 و يثل الشكل اللمح الساسية العامaaة لنظaaام العلومaaات اللوجسaت حيaث يكaن ملحظaة أن هaذا النظaام
يتكaaون مaaن ثلثaaة عناصaaر أو أجaaزاء رئيسaaية هaaي الaaدخلت،و قاعaaدة البيانت و العالaaة اللزمaaة لaaا، و الخرجaaات.

كما يوضح الشكل رقم تفاصيل أكثر حول هذا النظام.
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  :ثلثا:مصادر الصول على معلومات التعلقة بوظيفة المداد

يكن تقسيم الصادر الرئيسية الت يكن من خللا على العلومات الت نتاج إليها ف إدارة متلفة أنشaaطة
 إمداد إل:

: كمaaا ذكaaر سaaابقا أن طلبيaaات (أوامaaر) الaaبيع و الشaaراء أحaaد أهaaم مصaaادر العلومaaاتأوامaaر الaaبيع و أوامaaر الشaaراء- 1
الاصaaة بوظيفaaة المaaداد حيaaث شaaل جيaaع البيانت و العلومaaات الساسaaية الاصaaة بلعملء و بحجaaام البيعaaات،
فمن أوامر البيع يكن تديد مكaaان العملء و النaaواع و الكميaaات الطلوبaة و السaaعار و تواريaخ إرسaaال الطلبaات و
بيانت الشaaحن (مثaaل أحجaaام الشaaحنات و أنaaواع وسaaائل النقaaل السaaتخدمة و تواريaaخ الشaaحن و التسaaليم). و تتaaوفر

 ! نفس هذه العلومات و البيانت بلنسبة للوامر الشراء فيما يتعلق بلوردين و الشتيت نفسها

: يكaaaن الصaaaول علaaaى أنaaaواع عديaaaدة مaaaن العلومaaaات مaaaن خلل سaaaجلت الؤسسaaaة مثaaaلالسaaaجلت الداخليaaaة- 2
بيانت التكلفaaة و البيانت الاصaaة بلعaaاملي و الحصaaائيات الاصaaة بلوردين و يلحaaظ أنaaه علaaى الرغaaم مaaن أهيaaة

 هذا الصدر إل أنا ل تنظم بكل يكن أن يساعد إدارة المداد.

: يكن الصول على البيانت و العلومات اللزمة لتاذ متلaف القaرارات ف وظيفaة المaدادالصادر الارجية- 3
من بعض الصادر الارجية مثل اليئات الكوميaة و الaوردين و النافسaaي و اللت و الصaaحف التخصصaaة ... و

 هذا النوع من البيانت يكون له طابع عمومي مقارنة بلبيانت التحصل عليها من الصادر الداخلية للمشروع.

: يثل العاملي ف النظمة نفسها مصدرا هاما من مصادر العلومات فالتوقعات عaن البيعaات السaتقبليةالدارة- 4
و التنبؤات عن نط و قوة النافسة و عن مدى توفر الوارد و الجaaزاء اللزمaaة للنتaاج تثaaل نوعaaا مaن البيانت الامaة
الت تضع  للحكم الشخصي، حيث ل يتم احتفاظ با ف اللفات و ف السبان اللية و إنaaا يتaaم الصaaول عليهaaا

 مبارة من مصادرها أي الديرين التخصصي داخل النظمة.

: 55 أسباب تبن النظمات لنظم العلوماترابعا:
أصبحت نظم العلومات تثل ضرورة حيوية لبقاء النظمة.-أ

 تطوير و تسي عملية صنع القرار.-ب

.101إبراهيم سلطان، نفس الرجع السابق، ص 55
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الزاي التنافسية الت يكن الصول عليها من خلل نظم العلومات.-ت

على الرغم من إرتفاع تكلفة النظم إل أنا تكن النظمة من السيطرة و الرقابة على أجزائها.-ث

التاه البتكاري لبعض النظمات بغض النظر عن النافع القتصادية للنظم.-ج

الظروف البيئية الارجية مثل الفرص التاحة و عدم التأكد.-ح

عوامل خاصة بلنظمة مثل القيم و الثقافة التنظيمية.

الطلب الثان: عموميات حول نظام العلومات اللوجستية

 مكونت نظام العلومات اللوجستية:  أول:

هي عبارة عن الفردات و العطيات الت تصف الحداث و الوجaودات الaت تaدخل ف   :Inputالدخلت.1
.56النظام

و تشaaمل بيانت الزبئن، سaaجلت الشaaركة، بيانت الدارة، البيانت النشaaورة، وهaaي كaaذلك كaaل مaaا يaaدخل و يت
مaaن مصaaادر داخليaaة و خارجيaaة و تتبaaاين الaaدخلت بسaaب نaaوع النظaaام فمaaدخلت النظaaام النتaaاجي مaaواد خaaام و

.57مدخلت نظام العلومات بيانت و مدخلت النظام التعليمي للطلبة و الساتذة
و هaaي تثaaل النتaaائج الaaت يعمaaل النظaaام للوصaaول إليهaaا، و هaaي عبaaارة عaaن العلومaaات الaaت :Outputا لخرجات .2

تفيد 
. و تشaمل نتaائج التحليaل، تقaارير عaن الالaة، اللخaض، أوامaر الشaراء، الفaواتي، الوثئق الهaزة،58مستخدمي النظام

59و هي كل ما ينتج عن النظام كنتيجة أنشطة عمليات العالة من معلومات، منتجات، خدمات.

.18،19)، نظم العلومات الاسبية الاسوبية،عمان a دار الثقافة ،ص1998 عبد الرزاق ممد قاسم ،( 56

.114و 105  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 57

.19 18 عبد الرزاق ممد قاسم، نفس الرجع السابق، ص58

.114و 105  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 59
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و هaaي عبaaارة عaaن الaaانب الفن مaaن النظaaام و الaaت تتمثaaل ف مموعaaة مaaن العمليaaات :Processingالعال>>ة .3
، تعن كل النشطة الaت تتaول تويaل60السابية والنطقية، الت ترى على الدخلت بغرض الوصول إل الخرجات

الaaaدخلت إل الخرجaaaات فهaaaي العمليaaaات السaaaابية و النطقيaaaة لعالaaaة البيانت و تويلهaaaا إل العلومaaaات ف نظaaaام
.61العلومات و العمليات النتاجية لتحويل الواد الولية إل سلع ف النظام النتاجي

هaaaي مموعaaaة مaaaن الجaaaراءات و القواعaaaد تaaaدف إل التحقيaaaق مaaaن أن النتaaaائج الaaت ت:  Contrllingالرقاب>>ة .4
.حيaaaaث تتكaaaaون مaaaaن كافaaaة الوسaaaaائل، و السياسaaaaات،62الوصaaaaول إليهaaaaا تتماشaaaaى مaaaaع الهaaaaداف و الطaaaaط الوضaaaaوعة

.63والجراءات للتأكد من أمان أصول النظمة، و دقة السجلت الاسبية، و مطابقة العمليات لعايي الدارة
و تaaدف إل تaaوفي أداة إرشaaادية لنشaaطة النظaaام، و تعمaaل علaaى تقaaوي نتaaائج :Feed backالتغذية العكسية .5

، وتقتضaي عمليaة ضaبط النظaام وجaود رقابaة علaى جيaع64عمaل النظaام و تصaحيح الهaداف إذا كaانت هنaاك عيaوب
عناصaaر النظaام و هaي عبaارة عaن ردود الفعaال السaلبية أو اليابيaة عaن مرجaات النظaaام، و يكaن التأكaد مaن وجaود
مرجات النظام من خلل مقارنة الخرجات بعايي مددة مسبقا للداء ث تغذيaة النظaaام بنتaائج هaذه القارنaة، و إن
الدف من عملية التغذية العكسية هو الفاظ على مستوى أداء النظام و معالة النرافات، ما يساهم ف وصaول

.65النظام إل حالة من التوازن و الستقرار
و يكن إظهار مكونت نظام العلومات و علقتها ببعضها البعض من خلل الشكل التال:

.19 18 عبد الرزاق ممد قاسم، نفس الرجع السابق، ص60

.114علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص  61

.19 18عبد الرزاق ممد قاسم، نفس الرجع السابق، ص  62

.398إبراهيم سلطان، نفس الرجع السابق، ص 63

.19 18 عبد الرزاق ممد قاسم، نفس الرجع السابق، ص64

.114  علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص65

24



الفصل الثاني: نظام المعلومات اللوجستية

ثنيا:أنواع أنظمة العلومات اللوجستية:

يكن تصنفها إل النواع التالية: 

أي ليستهي النظم الت ل تتصل بلبيئة الارجية و ينحصر عملها فيما يوجد بداخلها فقط،: 66.النظم الغلقة1
لا علقة أ و عطاء مع البيئة الارجية و هذه النظم وجدت لغراض الدراسة النظرية فقط و يوضح الشكل النظaaام

الغلق:

.115،ص نفس الرجع السابقعلي فلح الزعب و زكري أحد عزام، 66
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هaaي تلaaك النظaaم الaaت تتفاعaaل مaaع الaaبيئة الارجيaaة أي هنaaاك علمaaة تثييaaة تبادليaaة بينهaaا و بي 67.النظم الفتوحة:2
الaaبيئة الارجيaaة، أي يسaaتقبل هaaذا النaaوع مaaن النظaaم مaaدخلته مaaن الaaبيئة اليطaaة بaaه ث يعيaaدها بعaaد معالتهaaا إل هaaذه
البيئة على شكل سلع أو خدمات أو معلومات و تتاز هذه النظم بنعدام السaaيطرة الكليaة علaى مaaدخلتا و ذلaaك
لغياب عملية الرقابة على الدخلت لذلك تكون الدخلت بعضها معروفة و البعaض الخaaر غي معروفaة، و تكaون

هذه النظم معرضة دائما للضطراب و تعيش حالة من عدم التوازن الشكل يوضح ذلك:

تكaون مaaدخلت هaذه النظaم مaن الaبيئة الارجيaة مaددة و معروفaة مسaبقا و ذلaك لوجaود 68.النظم الشبه الغلقة:3
عملية سيطرة و رقابة الدخلت فتكون مرجاتا معروفة لaذلك تكaون هaذه النظaم أكaثر إسaتقرارا و تعيaش حالaة مaن

التوازن، و حت إذا واجهت عملية الضطراب تستطيع الوصول إل حالة التوازن أسرع من النظم الفتوحة.

.116 ، 115،ص نفس الرجع السابقعلي فلح الزعب و زكري أحد عزام،  67

.116،ص نفس الرجع السابقعلي فلح الزعب و زكري أحد عزام،  68
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: 69ثلثا:ميزات نظم العلومات اللوجستية

 نظام العلومات اللوجست نظام مفاهيم و نظام تريب عملي.-
إنه نظام من صنع النسان أي أنه نظام إبتدعه النسان.-
إنه نظام إجتماعي و نظام إنسان- ماكينة. -
 إنaaه نظaaام مفتaaوح لن معظaaم أنظمaaة العلومaaات الداريaaة تسaaتخدم لغaaراض التخطيaaط و إتaaاذ القaaرارات و الaaت-

تستلزم بلضرورة تفاعل مع ميط العمل الارجي.
إنه نظام مرن لنه يراجع و يدث بستمرار و تري عليه تغييات.-
إنه نظام مستقر لنه مت ت تصحيحه يفتض بذا النظام التعامل مع أصaناف معينaة مaن الشaاكل بيaث يaaزود-

الدارة بلعلومات تبعا لبنمج معي.
إنه نظام ثنوي و ذلك لنه يثل جزءا من النظام الكلي للمنظمة.-
إن نظم العلومات اللوجستية أداة لتحقيق العلقة التبادلة من أجaل تسaaهيل التصaaالت بي أنظمaaة العلومaaات-

الختلفة و النشأة نفسها و ميطها الارجي. 

.112  اعلي فلح الزعب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 69
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القaaرارت الصaaائبة تعتمaaد علaaى العلومaaات الدقيقaaة عaaن فعاليaaات النشaaأة و أ، أنظمaaة العلومaaات اللوجسaaتية تقaaق-
ذلك. 

تعتب أنظمة العلومات اللوجستية هي الركز العصب للتنظيم داخل الشركة.

رابعا: خصائص نظام العلومات: 

إن أهaaم الصaaائص الaaت يaaب أن تتaaوافر ف نظaaام العلومaaات الaaديث و الaaت تكaaون بثابaaة معaaايي تسaaاعدن ف الكaaم
  70على مدى كفاءة و فعالية نظام معلومات معي نوجزها فيما يلي:

 أجلهaaا أنشaaئ و صaaمم نظaaام العلومaaات لدمaaة البحaaث ومaaن: تتمثaaل ف الهaaداف الaaت الوجهaaة النفعيaaة مaaن النظaaام.1
التطaaوير ف ميaaدان علمaaي مaaدد أو ف إطaaار مؤسسaaة معينaaة. و هaaذا الفهaaوم يكaaن أن يضaaمن نظaaام العلومaaات جعaaل
البيانت و العلومات و التكنولوجية الرتبطة بيادين البحث و التطaaوير الaت تسaاعد السaaتخدمي ف تلبيaة حاجيaاتم

من العلومات، و خدمة الكوادر الدارية ف مال الرقابة و الشراف و التنفيذ.
 ل يكن إنشاء أو تطوير نظام العلومات إل بشاركة مستخدميها النتفعي بدماتا من حيaaثالشاركة ف التطوير:.2

النوع و درجة التفصيل و توقيت التقارير و الجابت التاج إليها. و لتحقيق مبaدأ الشaاركة ف تطaوير النظaaام يaب
عدم اقتصاره على فتة زمنية مددة، بل يب إخضاعه لعتبaaارات الراجعaة السaaتمرة و الدائمaaة للتأكaaد مaaن مطaaابقته

للمواصفات الددة له.         
و قد يتمثل مبدأ الشاركة ف لنة أو ملس يثل فيهaا قطاعaات الدارة العليaا بلؤسسaaة، لتحديaد أولويت التنفيaذ و

الشراف و الرقابة و الدارة.
: يعتaaب خاصaaية أساسaaية و جوهريaaة لي نظaaام معلومaaات فعaaن طريaaق التكامaaل يكaaن ربaaط نظaaامالتكامaaل أو الaaتابط.3

معلومaaات التطبيقaaات الوظيفيaaة معaaا لنتaaاج معلومaaات يكaaن تقبلهaaا و تفهمهaaا بسaaلوب أحسaaن للمؤسسaaة، و يتصaaل
مفهaaوم التكامaaل بفهaaوم الوحaaدة التكامليaaة، حيaaث أنaaه إذا ل يتواجaaد نظaaام وصaaل بي الجaaزاء ل يكaaن إيaaاد وحaaدة

متممة، و بذلك يعن التكامل النظرة الشمولية لكل عناصر و مكونت النظام و ترابطها معا.            
: مفهaaaومه أنaaaه يسaaاعد ف بنaaاء و اسaaaتخدام ملفaaaات البيانت الرئيسaaية، الaaت تنبaaaع منهaaaامسaaaار البيانت الشaaaتكة.4

التقaaارير و الخرجaaات الaaت تصaaمم للجابaaة علaaى احتياجaaات السaaتخدمي، فطلبaaات الزبئن ف مؤسسaaة تاريaaة مثل،

.19، ص عبد الرزاق ممد قاسم، نفس الرجع السابق 70
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تعتaaaب السaaaاس الaaaذي يتحكaaaم ف إعaaaداد الفaaaواتي و دراسaaaة مؤشaaaرات النتaaaاج و تليلهaaaا و التنبaaaؤ بلبيعaaaaات، فهaaaذه
البيانت تمaaع و تسaaجل مaaرة واحaaدة و كaaذلك يaaب أن تتبaaع مسaaارات مشaaتكة حaaت نتمكaaن مaaن تنaaب التكaaرار ف

التوزيع و التخزين.  
: تشتمل نظم العلومات على عدة نظم فرعية، تتابط و تتكامل معا ف إطار نظام العلومات، و لaaذاالنظم الفرعية.5

يaaaب تديaaaد أهaaaم النظaaaم الفرعيaaaة الكونaaaة لنظaaaام العلومaaaات ف تطaaaويره، و الaaaت يتسaaaن لaaaا خدمaaaة الaaaالت الوظيفيaaaة
بلؤسسaة أو خدمaaة أصaناف معينaة مaaن السaaتخدمي وفقaaا لهتمامaaات كaل منهaم، أو التعمaaق ف العلومaaات الخرجaة

الت تلب طلباتم. 
 بجرد التفكي ف إنشaاء أو تطaوير نظaaام معلومaات داخaل الؤسسaة يaب البaدء ف التخطيaط لaه، و ذلaaكالتخطيط:.6

لكون هذه الاصية من السمات الساسية لنظم العلومات و من مقومات ناحها.
:إن الكيفيaaaة الaaaت تصaaaل بaaaا العلومaaaات الaaaت يتضaaaمنها النظaaaام و وقaaaت السaaaتجابة للجابaaaة علaaaىوقaaaت السaaaتجابة.7

الستفسaaارات مكaaن أن تكaaون تيaaب فaaورا علaaى الستفسaaارات، مaaن خلل الجهaaزة التصaaلة بلكمبيوتر الaaت تفaaظ
البيانت، أو يكaaaaون وقaaaaت السaaaتجابة بطيئا نسaaaaبيا، و علaaaaى أي حaaaال يaaaaب أن تتصaaaaف النظaaaم بلسaaaaرعة ف وقaaaaت

الستجابة.
: لقaaد صaaارت طريقaaة نظaaم إدارة قواعaaد البيانت طريقaaة شaaائعة لتaaداول كميaaات كaaبية مaaننظaaم إدارة قواعaaد البيانت.8

البيانت ف نظaaم العلومaaات الديثaaة، ويسaaمح هaaذا النظaaام للعديaaد مaaن السaaتخدمي مaaن النتفaaاع بaaا ف وقaaت واحaaد
بيث يكون كل واحد مستقبل عن الخaaر، و يصaaل إل مسaaتودعها الركaaزي بطريقaة متزامنaة، و هaaي تسaتبعد التكaرار

و يدخل سجل البيانت فيها مرة واحدة. 
: مaaaن أهaaaم الصaaaائص الديثaaaة لنظaaaم العلومaaaات التطaaaورة، اسaaaتخدام نظaaaم الكمaaaبيوتر، و الaaaتتطaaaبيق نظaaaم الكمaaaبيوتر.9

تساهم ف زيدة الفعالية و الكفاءة، فالاجة لتوفي نظم كمبيوتر تساهم يا يلي:
-توفي القدرة على أداء عمليات تساعد ف التحليل الحصائي و معالة البيانت و عرض مؤشراتا بيانيا.

-إعداد تقارير خاصة مبنية على التساؤلت من قبل الستخدم. 
 تخي.بدون-تليل البيانت الختزنة ف قاعة البيانت بقل صعوبة و

    -استخدام أساليب برمة سهلة و مباشرة.
خامسا:ميهام نظام العلومات:
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تتلaaaف نظaaaم العلومaaaات بدرجaaaة كaaaبية ف أوعيaaaة مaaaدخلتا و مرجاتaaaا، و ف وسaaaائل التشaaaغيل و ف النظaaaم الفرعيaaaة
النبثقaaة منهaaا. و علقaaة هaaذه النظaaم ببعضaaها البعaض و لكaaن هنaaاك مموعaة مaaن الوظaaائف الساسaaية تشaتك فيهaا كaaل

71نظم العلومات و هي:

جaaaaaaaع البيانت و تبويبهaaaaaaا و فهرسaaaaaaaتها، -تزيaaaaaaن البيانت، -تشaaaaaaaغيل البيانت، -نقaaaaaaل و إيصaaaaaaaال العلومaaaaaaaات إل-
مستخدميها.

وظائف نظام العلومات اللوجست:: سادسا

     يقوم نظام العلومات بعدة وظائف تتمثل فيما يلي:

: تبaaدأ وظيفaaة تميaaع البيانت ف نظaaم العلومaaات بتحديaaد البيانت الaaت سaaتعتب الaaدخلت-تميaaع البيانت1
الساسaية للنظaaام، وت تميaaع هaaذه البيانت مaaن مصaaادرها الختلفaة وإدخالaا إل النظaام وإعaaدادها لتشaaغيل مaن

: التسجيل والصر، التميز والتصنيف، التدقيق 72خلل مموعة من الطوات يكن تلخيصها ف

: تتم معالة البيانت خلل مموعة معينة من العمليات الساسية لتحويلها إل معلومaaات-معالة البيانت2
ذات معن مفيaaaaد لتخaaaaذي القaaaaرارات ، وتتمثaaaaل العمليaaaaات الساسaaaaية لتشaaaaغيل البيانت ف عملaaaaة التصaaaaنيف،

:73الساب الفرز والتتيب التلخيص و فيما يلي ت شرح هذه العالات

  أ - السaaaaاب: و يشaaaaمل السaaaaاب العمليaaaaات النطقيaaaaة الساسaaaaية مثaaaaل المaaaaع، الطaaaaرح ،و القسaaaaمة و حسaaaaاب
التوسطات.

ب- الفرز و التتيب: يعن وضع البيانت ف تسلسل منطقي أو حساب معي مثال ذلaaك: الaaتتيب التصaaاعدي أو
التنازل للبيانت مثل ترتيب رجال البيع تنازليا على أساس حجم البيعات الاص لكل منهم.

ج- التصaaaaaنيف: و يشaaaaaي إل وضaaaaaع البيانت ف قطاعaaaaaات أو فئات طبقaaaaaا لصaaaaaائص مشaaaaaتكة لصaaaaaورة ذات معن
لستخدم مثل تصنيف البيعات على أساس نوع النتج   أو الستهلك أو منطقة البيع. 

.17"، القاهرة، دار الذكر العرب، صالاسبة الدارية ف مالت الرقابة و التخطيط)، "1980 (،عبد النعم عوض ا 71

 .31،32ص  مكتبة الشعاع الفنية السكندرية، مصر، "،نظم العلومات الاسبيةأحد حسي علي حسي، " 72

37منال ممد الكردي و جلل ابراهيم العميد ، نفس الرجع السابق، ص  73
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د- التلخيص: يقصد به جع كم كبي من عناصر البيانت بث تصaبح أكaaثر قابليaة لسaaتيعاب بaaا يقaaق السaaتفادة
الطلوبة للمستخدم .

: يتaaaaaم بلحتفaaaaaاظ بميaaaaaع البيانت الaaaaaت ت الصaaaaaول عليهaaaaaا سaaaaaواء ت اسaaaaaتخدامها أو لتزيaaaaaن البيانت- 3
تسaaaتخدم، و تتaaaم هaaaذه العمليaaaة بطريقaaaة تسaaaهل الرجaaaوع إليهaaaا عنaaaد الاجaaaة و تتوقaaaف طريقaaaة الفaaaظ علaaaى نaaaوع

.74التكنولوجيا التاحة

: الaدف مaن هaaذه الوظيفaة هaaو تفaaادي الوقaaوع ف الخطaاء أثنaاء تشaغيل البيانت ورقابaة و أمaن البيانت- 4
.75حايتها من التلعبات و التأكد من صحتها ومن ثة الدقة ف العلومات

: و هaaي أخaaر وظيفaaة لنظaaام العلومaaات حيaaث يقaaوم بيصaaالإنتaaاج العلومaaات و توصaaيلها إل مسaaتخدميها- 5
العلومaaaات السaaaتخرجة مaaaن البيانت العالaaaة و بلشaaaكل الطلaaaوب و ف الaaaوقت الناسaaaب لحتياجaaaات مراكaaaز

76القرار بلؤسسة

.77سابعا: دعائم نظام العلومات

تدد النظم الساندة لنظام العلومات الدارية على النحو التال :

: هaaذه النظمaaة الaaت تعمaaل علaى تزويaد متلaaف النشaطة للمعلومaaات،  و تكaون علaىالنظمة الدعمة للعمليات-1
ثلثة أشكال:

: إن أي مؤسسaaaة تaaaري عaaaدة معaaaاملت ( الشaaaراء، الaaaبيع اللaaaوائح، القaaaaواني)، إذاأنظمaaaة معالaaaة العaaaاملت-أ
لتحضaaaي هaaaذه العaaaاملت لبaaaد مaaaن إتaaaام عaaaدة عمليaaaات متعلقaaaة بعالaaaة العلومaaaات و غالبaaaا مaaaا تكaaaون هaaaذه

العمليات مادية.

.37 منال ممد الكردي و جلل ابراهيم العميد، نفس الرجع السابق ،ص74

.37 منال ممد الكردي و جلل ابراهيم العميد، نفس الرجع السابق ،ص75

.37 منال ممد الكردي و جلل ابراهيم العميد، نفس الرجع السابق ،ص76

. 38،39 " ، مصر ،ص" أنظم العلومات الدارية)، 2000حسي السيد طه معال فهمي حيدر،(77
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 ف أغلب النشaaطة الصaناعية ، يتaم مراقبaة تشaغيل الجهaaزة و اللتدعم و مراقبة العماليات الصناعية :ب-
النتاجية عن طريق حواسيب تطبق نوذج الراقبة ، هذا التشغيل بدوره ينتج العلومaaات مثaل الكميaaات النتجaaة
الواصفات، مشاكل و معوقات التشغيل و الت يكن أن تزن و تستعمل من  طرف أنظمaaة معلومaaات متلفaaة
، و أيضا إل جانب النظمة النتاجية الدعمaة بلواسaaيب نaaد أنظمaة التعميaم مدعمaaة بواسaaيب نaد أنظمaة

رسم مدعمة كذلك بواسيب و هذا ف مصلحة الدراسات .

 تت مصطلح الكتبية، ت تطوير أنظمة مدعمaaة للمعلومaaات، هaaدفهادعم عمليات الكاتب و التصال:ج- 
يسي و لو جزئيا أنشطة الكاتب و بصفة عامة أنشطة التصال.

: نظام بنك العلومات هو مموعة من البامج لفظ السجلت  علaى الاسaوب لaدف حفaaظبنك العلومات2 -
البيانت و العلومaaات و جعaaل هaaذه العلومaaات متاحaaة للمسaaتخدمي عنaaد الاجaaة إليهaaا، و يعتaaب كaaذلك شaaكل مaaن
أشكال العالة اللية للمعلومات يهaدف مaaن خلل وسaaائله التقنيaة و التنظيميaة إل الوصaaول إل التسaجيل و تزيaن
و إعaaادة إيaaاد العلومaaات بشaaكل عقلن و مرجaaح، و بلتaaال فaaان بنaaك العلومaaات هaaو مموعaaة مaaن التقنيaaات الaaت

تستخدم كأداة لتطوير و تعميم نظم العلومات بكافة أنواعها .

: يعتمaد الaدف الساسaي لتaاذ و تaدعيم القaرار عaن طريaق جaع العلومaaات الناسaبة والنظمة الدعمة للتسaيي-3
يكننا التمييز بي:

 ف معظaم النظمaaات و الؤسسaaات يتaم إيصaaال العلومaaات الضaaرورية بسaاعدة تقaaاريرأنظمaة وضaaع التقaaارير:أ - 
ودورية كجداول البيعات ف السبوع تبعا للقسام أو تبعا لطبيعaة الزبئن، الوازنت الشaهرية مaaع النرافaaات. 

:كما يلي اف أغلب الحيان يشكل النظام الاسب الركيزة لثل هذه التقارير الت يكن أن نوضحه

.بطريقة نظامية تبعا لفتة دورية مددة سابقة

.بناءا على طلب الستعملي

.إذا بررتا الظروف كوجود الرافات مهمة

تسaتخدم هaaذه التقaaارير النتaaائج الصaaل عليهaaا مaaن متلaaف  أنظمaaة معالaaة العaaاملت و الصaaفقات ، ويكaaن لaaا
تقديها بشكال متلفة تتلءم مع وظيفة مستعمليها و كذا موقعهم ف التدرج الرمي .
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 و هaaي نظaaم تفاعليaaة تعتمaaد علaaى الاسaaوب و نaaاذج القaaرارات و قواعaaد) :DSS  أنظمaaة دعaaم القaaرار (ب - 
البيانت التخصصة لساعدة عملية مشاعة القرارات و حaل الشaaكلت الشaaبه اليكليaة و غي اليكليaة بطريقaة

هؤلء الديرين و أسلوبم الشخصي.

) : يكaaن إيادهaaا ف مطaaات العمaaل, مaaن خللSIAD  النظمaaة التحاوريaaة السaaاعدة لتaaاذ القaaرارات (ج- 
ما يعرف بلتحاور إنسان و آلة، معطيات و ناذج للمعالة الساعدة لتاذ القرارات..

) : تتلءم مaaaع احتياجaaaات السaaaيين ف السaaaتويت العليaaaا ، ميزتaaaاEIS  أنظمaaaة معلومaaaات الدارة العليaaaا (د- 
الستقبال السريع و البسيط للمعطيات ذات الطابع الستاتيجي.

 تسaaاعد متخaaذي القaaرار الaaذين يعملaaون ف إطaaار مشaaكلو واحaaدة، سaaواء:  أنظمaaة السaaاعدة للقaaرار المaaاعيه- 
وجدوا ف مكان واحد و ف نفس الوقت، أو ف أماكن متلفة و حت أزمنة متلفة.

 هaaو نظaaام قaaائم علaaى العرفaaة، و يسaaتخدم معرفتaaه حaaول الaaال الطبaaق لaaه ف تقaaدي):SE  النظمaaة الaaبية (و- 
النصح و الشورة للمستخدم النهائي، و هو يتوي على قواعaد بيانت و نaاذج اتaاذ القaرار إضaافة إل قاعaaدة

العارف و آلية الستغلل و النظمة البية تمع بي ذكاء اللة و خبة النسان.

و فيما يلي شكل يثل نوذجيا شائعا للستعمال لتقسيم دعائم نظام العلومات:
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 78ثمنا: أهية و شروط نظم العلومات اللوجستية:

أصبحت نظم العلومات اللوجستية مهمة و ملحة لعموم الؤسسات لعدة أسباب، منها: 
أ-تسارع التطور التكنولوجي ف الداء و النتاج و الساليب و وسائل التصال.

ب-النافسaaة الشaaديدة بي الؤسسaaات مaaا يaaوجب سaaرعة إتaaاذ القaaرارات البنيaaة علaaى العلومaaات الدقيقaaة الaaت تشaaمل
على كافة العوامل الؤثرة على بيئة العمل.

ج-أصبحت موردا مهما ما زاد من أهية الصول عليها
د-إزديد التعقيدات ف مهام إدارة الؤسسات و ذلك للتقدم التقن و العرف.

ه-إزديد التأثيات و التغيات السياسية و القتصادية و الجتماعية الت تؤثر على سي العمل على الصعيد اللي
أو الدول.

و-ساهم تطور وسائل التصaال ف سaرعة جaaع و تليaل و معالaة و تزيaن و إخaراج و نشaر البيانت و تويلهaا إل
معلومات ذات قيمة لدعم و ترشيد عملية صناعة القرار.

ر-تقليaaaل الaaaوقت و الهaaaد للمaaaديرين ف إنaaaاز العمaaaال و البحaaaث و تليaaaل العلومaaaات و تaaaوفي وقaaaت أكaaaثر علaaaى
التخطيط.

ن-القدرة على تقييم إحتمالت الستقبل.
ي-مواجهة تغيات البيئة عن رؤية الجراءات اللزمة لواجهتها.

.79النية، الدقة، الثبات، الياز ، الكمالأما الشروط الت يب توفرها ف العلومة اللوجستية فيهي: 
80تسعا: فوائد نظم العلومات اللوجستية

إن التحaaaaدث عaaaaن فaaaaوائد نظaaaaم العلومaaaaات اللوجسaaaaتية يؤكaaaaد بن الشaaaaركة فعل تتaaaaاج إل هaaaaذه النظaaaaم لغaaaaرض القيaaaaام
بنشaaطتها و فعاليتهaaا بغيaaة الهaaداف الaaت ترغaaب تقيقهaaا مسaaتويتا الداريaaة كافaaة و تقيaaق وظائفهaaا ف التخطيaaط و

.108، 107 علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 78

.108 علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 79

.113، 112 علي فلح الزعب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، 80
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الرقابة و التنظيم و إتاذ القرارات لكونا تتاج بشكل دائم و مستمر للمعلومات لغرض تنفيذ هذه الوظائف و أن
هذه النظم تفيد النظمة ف الالت التالية: 

 تقدي العلومات إل متلف الستويت الدارية عند الاجة لغaaرض مارسaة وظائفهaا ف التخطيaaط و التنظيaم و-
السيطرة. 

 تديaaaaaaد و توضaaaaaيح قنaaaaaaوات التصaaaaaaال أفقيaaaaaaا و عمودي بي الوحaaaaaaدات الداريaaaaaة ف النظمaaaaaaة لتسaaaaaaهيل عمليaaaaaة-
الستجاع.

 تقييم نشاطات النظمة و تقييم النتائج بغية تصحيح النرافات.-

 تيئة الظروف لتاذ قرارات فعالة عن طريق تهيز العلومات بشكل متصر و ف الوقت الناسب.-

إتaاذ الحتياطaaات اللزمaة ف حالaة وجaaود الساعدة على التنبؤ بسaتقبل النظمaة و الحتمaaالت التوقعaة بغيaة -
خلل ف تقيق الهداف.

إمكانية الستفادة من هذه النظم بصدار تقaارير سaواء كaانت تميعيaة أو تفصaيلية آنيaا أو شaaهري أو فصaليا أو-
سنوي عن نشاطات النظمة.

حفظ البيانت و العلومات التالريية الضرورية الت تعتب أساس ف عملها.-

 البث النتقائي للمعلومات و تزويد الستفيدين و الباحثي بلعلومات الت يرغبون بaا بشaكل فaaردي أسaبوعيا-
و شهري.

 الحاطaaة السaaتمرة بلعلومaaات الaaت تaaدم السaaتفيدين عaaن التطaaورات الديثaaة ف مaaا يaص نشaaاطات الشaaركة أو-
الستفيد.

 الرد على الستفسارات و تكون عن طريق التحاور بي الستفيد و النظام.-

عاشرا: أهداف نظام العلومات اللوجست:

:81 تنحصر الهداف العامة لنظام العلومات ف ما يليالهداف العامة:. 1

. 97"، جامعة الكويت ،  ص نظم العلومات و الاسب اللكتون)، "1985 شوقي سال، (81
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يكaaن لنظaaام العلومaaات حصaaر مصaaادر البيانت و العلومaaات و هaaذا مaaن أجaaل التعaaرف علaaى الفجaaوات الناقصaaة،-
الaت يكaaن اسaaتكمالا، و سaaوف تaaتكز عمليaة الصaaر علaaى متaaوى نظaم العلومaaات التaaوفرة و طaaرق تناولaaا بaaدف

التنسيق ف الداء.   
إنشاء نظام معلومات متكامل ف مال تصصه و تكون له القدرة على تناول البيانت و العلومات التوفرة. -
نظaaaام العلومaaaات التكامaaaل يكaaaن أن يقaaaدم خaaaدمات العلومaaaات الختلفaaaة ف مaaaال تصصaaaه وذلaaaك عaaaن طريaaaق-

العلن عن هذه الدمات بطريقة من الطرق العلمية.
يكaaن أن ينشaaئ نظaaام العلومaaات ملفaaات رئيسaaة و فرعيaaة لميaaع النشaaطة التصaaلة بaaه و ذلaaك عaaن طريaaق تديaaد-

البيانت و العلومات الختلفة الستعملة و غي الستعملة.
يكن ضمان صيانة مستمرة للنظام و التكفل بوضع الطط و ذلك من أجل مواكبة التطورات التجددة.-
يكaaaaن لنظaaaaام العلومaaaaات القيaaaaام بلتقaaaaارير الحصaaaaائية للمؤسسaaaaة مaaaaن أجaaaaل مرافقتهaaaaا مaaaaع التقaaaaارير الحصaaaaائية-

التخصصة ف مالا.
يكaaaن لنظaaaام العلومaaaات القيaaaام بعaaaدة دورات تدريبيaaaة للعaaaاملي، و رفaaaع أدائهaaaم و هaaaذا مaaaن أجaaaل مaaaواكبتهم مaaaع-

التطورات الديثة و خلق كوادر دائمة للعمل ف مال التخصص.
يكن لنظام العلومaات أن تنعكaس فعaاليته و طريقaة تنaاوله علaى مسaتوى الداء علaى عمليaات اتaاذ القaرار، كمaا-

يعمل على التأثي ف النتاج العملي للمسaتفيدين ف مaaال البحaaوث و حaل الشaاكل و العقبaات الaت تصaaادف
أوجه النشاط.

يكaaن لنظaaام العلومaaات التكفaaل بسaaهولة إجaaراءات تنaaاول العلومaaات و يسaaهل عمليaaات التصaaال بي النظaaام و-
مستعمليه، و يتكفل بتلبية احتياجات و متطلبات الستفيدين.   

82.الهداف التفصيلية:2

أهداف تتعلق بعمليaة اتaاذ القaaرار: و تتمثaل أساسaا ف تليaص الدارة مaن عمليaات صaنع القaرار الروتين، وزيدة-
فعالية اتاذ القرار و كذا التكفل بلنظم التخذة للقرار و ذلك من أجل مراقبة سليمة للعمليات.

أهaaaداف تتعلaaaق بaaaaدمات العلومaaaaات: و تتمثaaaل ف متابعaaaة نظaaaaام العلومaaaaات للنمaaaaو الرتقaaaaب ف نوعيaaaة خaaaدمات-
العلومات و تميع و توفي كافaة الوثئق و الطبوعaaات و العلومaaات الصaaادرة ف مaال تصصaaه و أن يقaaوم بنشaر

.97 شوقي سال، نفس الرجع السابق، ص82
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كل العلومات الارية عن طريق الطبوعات، و الخرجaaات الدوريaة  و يقaدم جيaع الaaدمات التعلقaة بaaه، و يقaوم
بلجابة عنها.

أهداف تتعلق بتطوير النظام: و تتمثل أساسا ف وضع الطط الضرورية اللزمة، للمحافظة الدائمة على النظaaام-
و صaaaيانته و مراعaaaاة جيaaaع التغيات الaaaت قaaد تنشaaaأ بعaaaد إقامaaaة النظaaaام و تaaaدف إل تaaوفي عمليaaaة فحaaص مسaaaتمر

للتطبيقات الضرورية ف مال أنشطته و متابعة تطوير برامه.
أهداف تتعلق بلسaaتفيدين: تتمثaل ف التaول بعمليaات تطaوير السaتفيدين ف فعاليaة النظaaام، و العمaaل علaى زيدة-

القaaaaدرة النتاجيaaaة للقaaaaوى العاملaaaة التاحaaaة للعمaaaaل،و أن يفaaaض مaaaaن حجaaaم معaaaaدلت الخطaaaاء نتيجaaaة تفيضaaaaه
لعدلت التدخل البشري ف النظام. 

أهaaداف تتعلaaق بلعaaaاملي بنظaaaام العلومaaaات: و تتمثaaل بلتكفaaل التaaaام بتطaaوير العaaاملي و رفaaaع مسaaaتوى أدائهaaم و-
تديد الطط الوضحة لدى معرفة العاملي به لتفاصيل النظام و أهدافه.

أهaaداف تتعلaaق بلتكلفaaة: و تتمثaaل ف التخفيaaض مaaن تكلفaaة وحaaدة العلومaaات بقaaدر المكaaان و توضaaيح فعاليaaة-
التكلفة الرتبطة به و التخفيض من متطلبات التخزين الادي التقليدي.

أهaaداف تتعلaaق بلعلقaaات والتبaaادل: و تتمثaaل ف تaaوفي عمليaaة التصaaال مaaن و إل السaaتفيدين و التصaaال بنظaaم-
العلومaaات التشaaابة و إنشaaاء نظaaام لتبaaادل الطبوعaaات و الaaواد بينaaه و بي غيه و تقaaدي خaaدمات العلم الل

لعمال الؤسسة، الت يتيحها و تقني الرموز و الصطلحات الستخدمة. 
أهداف تتعلق بوضع سياسة العلومات: و تتمثل ف القيام بوضaaع و تليaaل و تنفيaaذ سياسaaة العلومaaات ف الؤسسaaة،
و مراجعتها و تطوير سياسة العلومات و اقتاح سياسات جديدة و إعداد كتيبا  عن سياسة العلومات الaaت يتبعهaaا،
و إعلن سياسaaة العلومaaات الاصaaة بaaه، و متابعتهaaا بسaaتمرار للتفaaاق مaaع أنشaaطة الؤسسaaة الaaت يبيعهaaا و مواكبتهaaا

للتطور التقن الديث.

 أشكال تزين العلومات ف المداد: الادي عاشر:

إن طبيعة العلومات تتوقف على القرارات الت يتم اتاذها ف مال إدارة المداد ، و هذه القرارات تتلف
من حيث معدل تكرارها و أيضا من حيث احتياجاتا إل معلومات سريعة ، و يلحظ أنه كلما كaaانت العلومaaات
متاحة للسaتخدام بسaرعة و سaهولة ، كلمaا ارتفعaaت تكaاليف التخزيaن و السaتجاع لaذلك فaإن اسaتخدام الاسaب
الل ف هaaذا الaaال يصaaلح ف حالaaة الشaaاكل التخطيطيaaة التكaaررة مثaaل التنبaaؤ لطلaaب والرقابaaة علaaى الخaaزون و إعaaداد
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فaaواتي الشaaحن و جaaدول النقaaل و الشaaحن و غيهaaا مaaن أنشaaطة المaaداد الaaت تتaaاج إل معلومaaات بشaaكل متكaaرر و
.83يومي أو شهري على أقصى تقدير

 :84ونذكر على سبيل الثال بعض أنظمة العلومات  الت يستخدم العلم الل ف سلسة المداد

:(EDI(ادل ومعال>>>>>>>>ة البيانت بلس>>>>>>>اليب العلوماتي>>>>>>>ة تب>>>>>>>-1  "les  échanges  de  données

informatisé"

هو عبارة عaن تقنيaة لنقaل العلومaات بي الشaaركاء-الورد والزبaون عaaادة-بطريقة آليaة وبكميaة كaبية حيaث تتميaز هaaذه
 )1التقنية بلمان, السرعة, الدقة ف نقل العلومات. أنظر اللحق رقم:  (

  "ERP): "entreprise ressource planifica(-نظام تطيط موارد الؤسسة 2

نظام تضعه الؤسسة من اجل استجابة الفعالة لتطلبات السوق وضمان اللتصaاق بaaه وهaaو مرتبaaط بميaع العمليaات
(الت تقوم با الؤسسة كتقليص من النقطاعات ف الخزون كما يساعد على تسي الوفاء بوعود تسaليم للزبئن. 

 )1أنظر اللحق رقم:  

 "APS): "advance planning systems (-نظام تطيط النتاج3

وهو نظام يبحث ف كيفية تسي النتاج التكامل و يلعب فيaه المaداد دور أساسaي لaا لaه علقaة وطيaدة مaع وظيفaة
)  1.( أنظر اللحق رقم:  النتاج ف الؤسسة

الطلب الثالث: العوامل الؤثرة ف نظام الععلومات و الشاكل الت تعيقيها
:85أول: العوامل الؤثرة ف تطوير نظم العلومات المدادي

.18", جامعة ابو بكر بلقايد, وهران، صبث حول نظام العلومات ف سلسلة المداد)، "2007 ( بن سبع الياس، 83

84http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-52.rar

.100 علي فلح الزغب و زكري أحد عزام، نفس الرجع السابق، ص 85
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ل تظهر نظaم العلومaات مaaن فaراغ و إنaا جaاءت نتيجaة متغيات جذريaة و نوعيaة و وليaدة عوامaaل موضaوعية
شaaaكلت قaaaوى مفaaaزة لتطaaaوير نظaaaم و تقنيaaaات جديaaaدة تaaaواكب التحaaaديت الكaaaبية الaaaت أفرزتaaaا الaaaبيئة الجتماعيaaaة و
القتصaaaادية. و إذا كaaaانت نظaaaم العلومaaaات وليaaaدة تلقaaaي علaaaوم الاسaaaوب و تكنولوجيaaaا العلومaaaات بقaaaول الدارة و
التنظيaaم و بaaوث العمليaaات و السaaاليب الكميaaة و العلaaوم الخaaرى فaaإن هaaذه النظaaم هaaي أيضaaا وليaaدة عوامaaل عaaدة

ساهت ف صياغة العال الذي نعيش فيه و هذه العوامل هي:

: نaaن نعيaaش ف عصaaر إنفجaaار العلومaaات و يعaaب عaaن هaaذه الثaaورة بلنمو.إنبثaaاق ثaaورة العلومaaات العرفaaة1
الستمر ف تكنولوجيا العلومات و شبكات التصaaالت و تaول العaaال إل قريaة صaaغية حيaaث تتaدفق العلومaaات مaaن
خلل شaaبكة النaaتنت متجaaاوزة الaaدود الغرافيaaة و قيaaود الكaaان. و كaaان مaaن نتaaائج هaaذه التحaaولت إنبثaaاق إقتصaaاد

العرفة و متمع العرفة حيث إنتقال مفاتيح القوة من الادة إل العلومة و من اللة إل العرفة.

: هي أكب تقدم تكنولوجي. حيث أدى ذلك إل ظهور نادج أعمالتكنولوجيا النتنت و الشبكات.2
جديaaaaد مثaaaaل التجaaaaارة اللكتونيaaaaة و العمaaaaال اللكتونيaaaaة إضaaaaافة إل ظهaaaaور مفهaaaaوم الشaaaaركات الرقميaaaaة و السaaaaواق
الفتاضaaية، حيaaث سaaاهم النaaتنت قaaي تسaaي جaaودة الدمaaة و تقليaaل كلفaaة أدائهaaا، حيaaث دفعaaت الشaaركات  إل

إعادة النظر ف الكيفية الت تدار با أعمالا.

: أفaaرزت تكنولوجيaا العلومaات نaادج ل تكaن معروفaة سaابقا مaن حيaثإنبثاق نادج العمال اللكتونية.3
مضمون النشaaاط و هيaaاكله فكaل مكaان سaائدا سaابقا مaaن نaادج أعمaaال تقليديaة ف دنيaا العمaال يaaري الن إعaaادة
تشaaaكيله و ف بعaaaض الحيaaaان يaaaري تفكيكaaaه بaaaدف إعaaaادة تشaaaكيلة و هندسaaaته مaaaن جديaaaد، و يثaaaل النaaaتنت و
الشaبكات الرقميaaة أهaم وسaaيلة تكنولوجيaaة تسaaاهم اليaaوم ف خلaaق و تطaaوير نaaادج أعمaaال جديaaدة، حيaaث تعتaaب نaaاذج

العمال هذه عامل رئيسيا ف تطوير نظم العلومات الدارية.
 تتضaaح ظaaaاهرة العولaaة ف بعaaaدها القتصaaaادي مaaن خلل ظهaaaور الشaaaركات الكونيaaة و تزايaaaد تثيالعولaaaة:.4

الشaaركات التعaaددة النسaaية و النaaدماج التزايaaد لقتصaaaاديت العaaال التقaaدم. و إذا أخaaذن ظaaاهرة الشaaركات الكونيaaة
سنجد أنا تتوجه إل العال كسوق واحد و تعمل ف ضوء إسaaتاتيجيات كونيaة تشaمل التصaنيع، التسaaويق، التمويaaل،
و تستخدم هذه الشركات نظم معلومات عالية من خلل شبكة النتنت لدارة و تaaوجيه عمليaة توزيaaع منتجاتaا و

خدماتا. 
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: نعيش ف عال متغي ف كل نواحيه و مظاهره و يتسارع التغي فتسارع التغيات كميا و نوعيا ف بيئة العمال.5
هaaذا العaaال إل الaaد الaaذي تتلشaaى فيaaه الaaدود الفاصaaلة للزمaaان و الكaaان، أي تتلشaaى الفواصaaل بي مaaا هaaو قaaدي و
بي ما هو جديد، و يظهر هذا التغي بوضوح ف البنية التكنولوجية و القتصادية و الجتماعية التغية ف العaaال. و
ف ظل هaذه التعيات فaإن جaوهر النافسaة و اليaزة التنافسaية يكمaaن ف قيمaة العلومaaات الضaaرورية الaت يقaوم بنتاجهaا
نظام العلومات الداريaة ف عaال النافسaة و التطaaور، و إن قيمaة العلومaات ل تعaد كافيaة لوحaدها إذا تتaاج إل مزيaج
من عناصر و مكونت لنتاج قيمة مضافة أخرى هي العرفة، فالعرفة ضرورية و وجود نظم العلومات ف منظمaaات

العمال هو تعبي عن الوعي بذه الضرورة. 

:86ثنيا: أهم التحديت الت تواجه نظم العلومات

عدم إمكانية إستيعاب النظام لكل العلومات الامة.-1.1

حاجة العلومات إل سياق يكن تفسيها من خلله.-1.2

تناقص قيمة العلومات برور الزمن.-1.3

تثي الحتياجات من العلومات بلتغيات البيئية.-1.4

التغي السريع ف تكنولوجيا الاسب الل.-1.5

نقص العمالة الفنية التخصصة.-1.6

التغي الستمر ف الحتياجات التدريبية للمشتغلي بتكنولوجيا العلومات.-1.7

التحديت الستاتيجية.-1.8

التوجه نو الكيانت العملقة.-1.9

تدي بناء هيكل للمعلومات.-1.10

تدي الستثمار ف نظم العلومات.-1.11

.33 ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق، ص  86
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تدي السئولية و الرقابة.-1.12

:87ثلثا: مصادر مشاكل نظم العلومات

-التصميم: فقد ل يقدم النظام العلومات بسرعة كافية تكaن مaن إسaتخدامها أو قaد يقaدمها ف شaكل يصaaعب1
معه إستخدامها أو قد يقدم بيانت خaاطئة غي مطلوبaة، و قaد يكaون النظaام معقaaد بدرجaة ل تسaمح للمسaaتخدم
غي الفن بلتعامل معه و إستخدامه أو قد ل يشجع على إستخدامه كأن يكaaون تصaaميم الشاشaaات غي مناسaaب
للمستخدم بطريقaة تسaمح لaه بلتحرك خلل الشاشaة مaا يaؤدي إل توقaف السaتخدم عaن إسaتخدام الهaاز، كمaا

قد يفشل التصميم إذا كان غي متوافق  مع التقييم و الثقافة و الهداف التنظيمية.

-البيانت: فإذا كانت البيانت غي دقيقة و غي متسقة فإنaا تكaون غي ملئمaaة لهaداف النظمaة و تaؤدي إل2
غموض العلومات.

-التكاليف: قد يعمل النظام بصورة فعالة، إل أن تكلفة تنفيذه و تشغيله قد ل تكون عالية كما هو مقaaدر لaaا3
ف الوازنة الخصصة للنظام و بيث أن النافع التحصل عليها من النظام تعادل تلك التكلفة.

-التشaaغيل: ف هaaذه الالaaة ل يعمaaل النظaaام بصaaورة جيaaدة كaaأن تصaaل العلومaaات بكaaثرة كنتيجaaة لتعطaaل النظaaام أو4
لفقدان بعض البيانت.

و ل يكن إعزاء تلك الشاكل إل الوانب الفنية فقط بل يكaaن إعزاؤهaaا إل الصaaادر غي الفنيaة و الaaت تنشaaأ عaaن
عوامل تنظيمية، حيت الشكل التال يثل ذلك:

.287، 284ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق، ص 87
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: 88رابعا: الؤثرات و الددات لنظم العلومات

): الؤثرات و الددات لنظم العلومات2الدول رقم(

الدداتالؤثرات
-على الداء: 1

     أ-تيل إل توفي الال
    ب-كلها عامة تيل إل تسي الداء.

-على هيكل النظمة: 2
    أ-تنشأ وحدة منفصلة للرقابة على نظام العلومات

   ب-تصaaaaaaبح النظمaaaaaaة أكaaaaaaثر تلقaaaaaaا و نفاقaaaaaaا لن عaaaaaaدد الaaaaaaديرين
الطلوبي سيقل.

-تطويرهم يكون مكلفا.1
-قد يكون من الصعب تعليمهم.2
-معلومaaaaaaاتم يكaaaaaaن أن تصaaaaaaدر بلزيدة أو3

بلفراط.
-ل يسaaaaaaaaaتطيعون تنaaaaaaaaaاول كaaaaaaaaaل الشaaaaaaaaaاكل4

العقدة.
-التعاملون يكن أن يسيؤا إستخدامهم.5

.294ممد إساعيل بلل، نفس الرجع السابق،ص 88
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-على الشخصية:3
    أ-بعض الوظفي سيشعرون بلعزلة

إثراء البات الوظيفية الخرى-ب
البعض يكن أن يؤدي عمله بلنزل-ت

-التعaaaaaaaaaaaaاملون يكaaaaaaaaaaaaن أل يشaaaaaaaaaaaaجعونم و6
يرفضونم.

-هaaaaaaaم يعتمaaaaaaaدون علaaaaaaaى مصaaaaaaaادر الطاقaaaaaaaة7
الكهربئية.

’’ )،6 2005 محمد إسماعيل بلل، (الصaaaدر: ،كلية التجارة- جامعة السكندرية، دار الجامعةنظ�م المعلوم�ات الداري�ة’’ 

 .294الجديدة ص 

خاتة الفصل:

لقد تناول الفصل الثالث موضوع نظaم العلومaaات اللوجسaتية حيaaث تطرقنaaا أول إل مفهaaوم العلومaaات و خصائصaaها
ومصaaaادرها و انواعهaaaا، و هaaaي العرفaaة الaaت يتaaم إستخلصaaaها مaaaن البيانت، و ثنيaaaا مفهaaaوم النظaaaام و هaaaو عبaaaارة عaaaن
مموعaaة مكونت الaaت تربطهaaا ببعضaaها البعaaض و بببيئتهaaا علقaaات تفاعليaaة تكتهaaا مaaن تكaaوين كaaل متكامaaل،و أخيا
نظaaaaام العلومaaaaات اللوجسaaaaت و هaaaaو نظaaaaام مصaaaaمم لداء وظaaaaائف الدارة اللوجسaaaaتية الختلفaaaaة، و هaaaaو  نظaaaaام يaaaaوفر
العلومaaaات لتخaaذ القaaرار و هaaو كaaذلك نظaaaام يعال البيانت بواسaaطة الاسaaaب الل. قaaد أصaaبحت نظaaم العلومaaaات
اللوجستية من أنح الوسائل الت تستخدمها الشركة و تابه با تديت العصaaر، و توضaaح القيaaاس القيقaaي للتقaaدم

أو التخلف، و يعن ذلك معالة البيانت و تويلها إل معلومات تساعد القائد أو الدير على ترشيد القرار.
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اللهم إن نشكرك على نعمتك ونمدك عليها،

اللهم إن نشكرك على كل طريق صعب يسرته لنا.

إن واجب الوفاء والخلص يدعون أن نتقدم بلشكر الزيل والتقدير إل كل من ساعدن

بن زيدان يسيف هذا العمل ونص بلذكر الستاذ الفاضل التم: 

الذي أفادن بنصائحه وإرشاداته القيمة وكان لنا نعم الشرف. 

وإل كل من يعرفن من قريب أو بعيد.

المد ل الذي أنر ل طريقي وكان ل خي عون



إل من جعل الرحان النة تت أقدامها

إل الت أنن لا بكل جلل وتقدير، إل نبع النان الفياض.

إل الت أرجو أن أكون قد نلت رضاها، إل أمي "نعيمة"أطال ا ف عمرها.

 إل من أدين له بيات، إل من ساندن وكان شعة تتق لتضيء طريقي إل من أكن له

كل مشاعر التقدير والحتام والعرفان أب "رشيد" أطال ا ف عمره.

إل كامل أفراد عائلت الكرية:

رمز البة والتضامن: مروة و أرصلنلعزاء إل أخوت ال

إل أصدقائي و صديقات الذين عشت معهن أفضل أيم حيات 

إل كل من أحبهم قلب ونسيهم قلمي.

إل كل من وضعوا مصلحت فوق كل اعتبار.

إل كل هؤلء أهدي ثرة جهدي هذا.



الخاتمة العامة

الاتة العامة

 اللوجستيك حيث أصبح اللوجستيك ع��امل حاس��ا لتنظي��م متل��ف النش�طةف موضوع هذا البحث ت التكيز على

 داخل الؤسسة و ذلك لتسهيل غزو السواق و كذلك لستمراريتها.

تط��ويره وتس��ي الق��درة التجاري��ة للمؤسس�ة و ركزن كذلك على دور نظام العلومات ف المداد ومدى مس�اهتها ف

الناس���ب لتحقي���ق فعالي���ة أك���ب لوظيف���ة الم���داد وذل���ك ف ظ���ل ظه���ور ف الس���وق ودراس���ة مش���كلة اختي���ار النظ���ام

أرضيات المداد الذي يشهده هذا الال.

إن الهتم����ام بعملي���ة العلوم����ات م���ن ش���أنه أن يرف���ع م���ن ج���ودة ال����دمات اللوجس���تية وه���ذا عل���ى اعتب���ار أن نظ���ام

العلومات يدخل ضمن العديد من النشطة المدادية.

تقدم واحد من أهم النش��طة وقد استهدف الزء التطبيقي من هذا البحث دراسة مؤسسة ميناء مستغان بعتبارها

اللوجس��تية و ه��و عنص��ر النق��ل البح��ري ال��ذي يخ��ذ أك��ب نس��بة ف العتم��اد علي��ه ف جل��ب البض��ائع بق��ل خط��را و

بكمية كبية .

وكيفية القي��ام ب�ا بعتباره�ا وقد كان التكيز على عملية العلومات الت تقوم با الؤسسة وماولة دراسة هذه الوظيفة

تدخل ضمن سلسلة المداد للعديد من الؤسسات.

إختبار صحة الفرضيات:

   -  بلنسبة للفرضية الول المداد هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والعلومات والوارد الخرى

ت إثباته ف الانب النظري كالنتجات والدمات وحت البشر من منطقة النتاج إل منطقة الستهلك. وهذا ما

ومنه الفرضية صحيحة.

    - تقوم الؤسسة بعالة العلومات بعدة أنظمة و بعد ذلك تتار النظام الناسب و بلتال الفرضية صحيحة.
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الخاتمة العامة

   -  من خلل الدراسة التطبيقية مؤسسة ميناء مستغان تعمل الؤسسة على  إستعمال العلومات بدخلت و و

صحيحة الرور بعمليات لتصبح مرجات تعمل با لتسيي العملية اللوجستية داخل اليناء وبلتال الفرضية

نتائج البحث:

يلي: من خلل ما ت تناوله ف الانبي النظري والتطبيقي يكن تقدي مموعة من النتائج كما

 النتائج النظرية:1-

على امتداد سلسل الفهوم الديث للمداد يبز تعقد نشاطاته وصعوبة التحكم فيها، وف تدفق العلومات -  

هذه السلسل. المداد، كما تتاج إدارة اللوجستيك إل كفاءات واعية بدورها ف

والقتصاد الدمات اللوجستية وخاصة جع العلومات من أهم النشاطات الت تلق قيمة ف الؤسسات-  

الوطن.

والكانية. يكن للمعلوماتية من إضافة قيمة للمؤسسة من خلل تقيق النفعة الزمنية- 

عامة وأهداف يعد بناء عملية جع العلومات بكامل مراحلها، أداة مهمة تساعد على تقيق أهداف الؤسسة- 

وزيدة حصتها منه. المداد خاصة والت من بينها تدعيم الركز التنافسي للمؤسسة ف السوق

- أرضية المداد هي الوجه الكثر تقدما لكاملة الدمات اللوجستية وتسي الداء.

- يعتب المداد العكسي من التاهات الديثة ف المداد والذي يعمل على أن تكون

الدمات اللوجستية صديقة للبيئة

-النتائج التطبيقية: 2

- عدم وجود ثقافة وفكر لوجست ف الؤسسات القتصادية.

- تواجد ضعيف لقدمي الدمات اللوجستية نتيجة حداثة هذا الفهوم ف القتصاد الوطن.

- عدم استخدام تكنولوجيا العلومات ف الؤسسة.
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الخاتمة العامة

- ضعف ف إستخدام العلومة اللوجستية.

القتاحات:

اللوجستيك والناهج الدارية - توفي اليد العاملة الؤهلة وذلك عن طريق التكوين اليد للموارد البشرية ف مال

الديثة، ويكون التكوين على كل الستويت الدارية.

 .papier 0وتطبيق مبدأ  - استخدام تكنولوجيا العلومات والتصال والندماج ف الياة الرقمية العاصرة

للمعلومات با ف ذلك - إنشاء مواقع انتنيت والسعي إل جعلها أكثر حيوية عن طريق التجديد الدوري

اللوجستية .

- مسايرة التطورات العلمية ف كل ما يص اللوجستيك من مفاهيمه، تقنياته وأدواته.

دوليي، هذا يساعد على - تشجيع الستثمار ف الدمات اللوجستية عن طريق جذب متعاملي لوجستيي

جذب الستثمارات الجنبية ف متلف الالت.

البيئة. - إدماج العتبارات البيئية ف اتاذ القرارات، وإتباع معايي عالية للمحافظة على

العلقات مع العملء؛ -التنسيق بي التعاملي والعمل ببدأ اللوجستيك التكامل والشتك، وتطوير

بلؤسسات القتصادية، وبقاء هذه - الشراكة مع الامعات وذلك لسد الفجوة بي الامعة الزائرية وواقع الشغل

الخية على اتصال دائم مع ما هو جديد.
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المقدمة العامة

لقدمة العامةال

يعتب موضوع المداد من الواضيع الام�ة والديث�ة س�واء عل�ى الس��توى التط�بيقي أو الك�اديي حي�ث ل يب�دأ الهتم��ام ب�ه
إل أثن��اء ال��رب العالي��ة الثاني��ة أي��ن ت تط��بيقه ف ال��ال العس��كري وه��ذا بت��وفي متطلب��ات ال��رب وال��اربي بزيدة س��رعة

التخطي��ط النقل، وتوزيع الواد الغذائية بطريق�ة ووق��ت مناس�بي ول يقتص��ر عل�ى ه��ذا فق��ط إذ أص��بح يق��تن أيض��ا بلتنظيم،
ونقل الذخائر وقطع الغيار. هذا ف الال العسكري أما اقتصادي فقد بدأ الهتمام بلمداد للضرورة اللحة الت تفرضها
النافس�ة الناج��ة ع��ن تط��ور الؤسس��ات وال��ت تتطل��ب تقلي�ص التك��اليف وتس��ي ال��دمات للزبئن م��ن نحي�ة الك�م والن��وع
م��ن أج��ل تقي��ق مردودي��ة عالي��ة وتوس��يع نش��اطها وفت��ح م��الت أوس��ع للتب��ادل إل ج��انب حص��ولا عل��ى مكان��ة داخ��ل

السوق.
فالمداد أصبح وظيفة مهمة من وظائف الؤسسة النتاجية والتجارية فيما يتعلق بلحتياجات الادية التضمنة التم��وين،

النتاج، التوزيع، وكذلك تدفق العلومات.
وم��ن بي أنش��طة الم��داد الرئيس��ية ن��د نظ��ام العلوم��ات  ال��ذي يعت��ب عنص��ر حي��وي للم��داد حي��ث يس��اعد عل��ى ات��اذ

القرارات الفورية و الستاتيجية للمؤسسة.
وف ال��وقت الراه��ن و ف ظ��ل ال���تنافس ال��دول ال��اد أص��بحت العلوم��ات و العلوماتي��ة ال��ادة الولي��ة لي نش��اط إنس��ان ،
فنج�د معظ�م دول الع�ال التق�دم تتس�ابق فيم�ا بينه�ا لوض��ع اس�تاتيجياتا و خط��ط لتط��وير تكنولوجي�ا العلوم��ات و ه�ذا م�ا
ص��احبه ظه��ور و انتش��ار الواس��ب الل���ية ال��ت أض��حت ب���ثابة ض��رورة حتمي��ة تتاجه��ا جي��ع الؤسس��ات ل���ميزتا القوي��ة ف
معال���ة و تزي���ن ك���م ه���ائل م���ن ال����معلومات بطريق���ة م����نظمة و س���ريعة و دق�ي�ق����ة بلض���افة إل ت����طور أجه���زة التص���ال و
الق���مار الصناع��ية ، ف��أصبح ف م�ق���درة ال��باحث مهم��ا بع�د ع��ن مص��در العلوم��ات م�ن ال���وصول إل��يها و إع��ادة ت��شكيلها
ل����يستثمرها ف أب���اثه ، و ك���ان له����مية ال����معلومات و ت����قنياتا أك����ب الث����ر ف ب����روز ل�ف����ظ " ال�مع����لوماتية " و غيه���ا م���ن

الصطلحات الخرى " كعلم العلومات "
و " ت�����كنولوجيا ال�����معلومات " ال�����ت ت�����درس ك����ل وظ����ائف و تقني����ات ال�معلوم�����ات و إسهامات�����ها ف ال�����بحث و الدارة و
الق�ت����صاد و ال����علم بص���فة عام���ة ، وم���ع ظه���ور م���دخل ال����نظم أص���بح ي����ستخدم مص���طلح " نظ���ام العلوم���ات " كأس���لوب
معاصر من الس�اليب الداري�ة الديث�ة ال�ت تس�اعد ف ترش�يد العملي�ة الداري�ة لواجه�ة التح��ديت ف عص��ر يتس�م بلتغيي
الس��تمر تس��يه ال�معلوم���ة بع���تبارها م���وردا أساس���يا ، ل���ذلك أض���حى ل�مف���هوم نظ��م ال���معلومات دورا جوهري���ا و حيوي���ا ف

الفكر الداري و العلومات ال�معاصر يب الل�مام ب�ه و ال�تعرف على سات�ه و تطورات�ه الخ�تلفة .
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المقدمة العامة

إشكالية البحث:

بلنظر إل أهية العلومات ف المداد ودوره الكبي فيه جاءت إشكالية البحث كما يلي:

كيف يساهم نظام العلومات ف العملية اللوجستية داخل الؤسسة؟
التساؤلت الفرعية:

- ما هو المداد ف الؤسسة؟

- ما هي أنواع أنظمة العلومات الوجودة؟

- كيف تساهم العلومات اللوجستية ف ناح عملية المداد داخل الؤسسة؟

فرضيات البحث:

    من أجل معالة الشكالية السابقة ت وضع عدة فرضيات سيتم اختبار مدى صلحيتها من عدمه من خلل

الدراسة:

- المداد هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والعلومات والوارد الخرى كالنتجات والدمات وحت البشر من

منطقة النتاج إل منطقة الستهلك.

- اختيار نظام العلومات الناسب يرفع من الداء اللوجست.

-للمعلومات اللوجستية مساهة فعالة ف تقيق ناح عملية اللوجستية داخل الؤسسة

أهية الدراسة:

ترجع أهية الدراسة لهية الوضوع وذلك للعتبارات التالية:

علينا معرفة هذا النظام ودراسته. -  عرف المداد تطورا كبيا، ونظرا لهيته ف منظمات العمال العاصرة وجب

-  كون نظام العلومات من الالت الامة ف الياة العملية ودوره الكبي ف تطوير و تسي نشاط الؤسسة.
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منهج الدراسة:
البعض و لدراسة موضوعنا    بناءا على طبيعة الوضوع ت العتماد على مموعة من الناهج العلمية الكملة لبعضها

الدقيق و التفصيلي للظاهرة أو موضوع الدراسة بطريقة جيدة استخدمنا النهج الوصفي الذي يرتكز على الوصف
وصفا كميا و وصفا نوعيا كما ت العتماد على النهج التحليلي و ذلك من اجل تليل العطيات التوفرة عن الوضوع

مل الدراسة.
سيكون للنتنت دورها وكذلك لعالة مشكلة البحث ت العتماد على مموعة متنوعة من الراجع، فضل عن ذلك

والتجددة. ف إثراء الدراسة استنادا إل مواقع وصفحات غنية بلعلومات الادفة
أهداف الدراسة:

تقيق        يكن القول أن هذه الدراسة تدف إل توضيح العلقة بي نظام العلومات والمداد وتسعى كذلك إل
الهداف التالية:

-  ماولة اللام بختلف الفاهيم الت لا علقة بلمداد نظام العلومات.
للمؤسسة من خللا كسب -  ماولة إبراز أهية العلوماتية ف المداد، من خلل تديد الوانب الت يكن

العلومات.
-  التعريف بلمداد ودوره ف تسي الداء.

تقسيم الدراسة:

الفرعية واختبار الفروض      من اجل اللام بوانب الوضوع والجابة على إشكالية الدراسة والحاطة بتساؤلتا
الفصل الول مدخل للوجستيك وت دراسة ذلك من الصاغة سابقا ت تقسيم الدراسة إل ثلثة فصول حيث تناولنا ف

وأهدافه، أما يستعرض الول فيها ماهية اللوجستيك من خلل دراسة تطوره مرورا بتعريفه وأهيته خلل مبحثي
العمل اللوجست. البحث الثان يتناول إدارة اللوجستيك من خلل التعرض لكيفية تطيط وتنظيم

الفصل الثان يتناول مكانة نظام العلومات ف اللوجستيك وت تقسيمه إل مبحثي الول يدرس مفهوم نظام
وإخراج النشطة الثان يتناول أرضية نظام العلومات ف اللوجستيك ودورها ف تسي الداء العلومات ، أما البحث

المدادية. 
تعريف بلشركة و فيما يص الفصل الثالث يتمثل ف دراسة ميدانية الت قمنا با، ومقسمة إل مبحثي الول يتناول

مل الدراسة أما البحث الثان يتناول دراسة لنظام العلومات ف الشركة.
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