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  الملخص
وقددد أ أخددن مينددال  ددرابل  البحددري كدراسددة حالددة  ،ودور تطبيددن ن ددي  طدديد مددوارد اتطسسددة و تطددوير اتددوان  البحريددة دراسددة أةيددةيهدددا البحدد  إ  

ام االنفتدا  أمديد  أنده يعداين مدو  جدوو تكنولوجيدة ح ،كنتيجة لضعف أدال اتوان  الليبية عامة ومينال  رابل  البحري خاصدة  اداله وكفالتههبدا حتسني 
ا و مقدر ( إسدتبانة أ توييعهد051حتوت العينة على )إوقد  ،التحليل الوصفي لالستبانة باستخدام اتنهجمتت الدراسة و موان  العامل. والتطور احلاصل 

 (. لقددد توصددلت الدراسددة إ 011وقددد أ حتليددل االختبددارات والفرادديات وااليدددار ا طددي اتتعدددد علددى االسددتبانات ) ،طددرابل ب الشددركة الليبيددة للمددوان 
أنده لنجدا  تطبيدن الدراسدة إ  توصدي ل. و اتيندابعمليات الاتطسسة و بقوية بني تطبين نطي  طيد اتوارد  تباطالعديد مو النتائج ومو أةها وجود عالقة ار 

 ن ي  طيد موارد اتطسسة البد مو توا ر موارد مادية وبشرية مطهله ومناسبة.

 .مينال  رابل  البحري ،اتنهج الوصفي التحليلي ،ن ي  طيد موارد اتطسسة :دالةالكلمات ال

Abstract 

The research aims to clarify the importance and role of the application of enterprise resource planning systems 

(ERP) in order to develop seaports. Tripoli seaport has been taken as a case study with in order to improve its 

performance and overall efficiency. The poor performance of Libyan seaports and Tripoli seaport in particular, 

as it suffers from a technological gap in comparison with the developed seaport in the world. The researcher used 

a descriptive analysis method and questionnaire, while the study sample contains (150) questionnaires that 

distributed in LPC headquarter in Tripoli. Moreover, number of tests, hypotheses and multiple linear regression 

were analyzed in this research to (106(. Among number of study outcomes, there is a strong correlation between 

the application of ERP and port operations. The research recommended that, to a success of application of ERP, 

the available and qualified material and human resources should be adopted.  

Keywords: Enterprise resource planning systems (ERP), Descriptive analytical approach, Tripoli sea port. 
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 . المقدمة1

مع ي الشركات واتطسسات واهليئات مبا  يها هيئات اتوان  تواجه تغريات مستمرو و بيئة األعمال إ  أن ( 9102 ،أشار )ديده
مما يد عها إ  تطوير جهايها اإلداري وتطبين أساليب إدارية حديثة هبدا حتسني أدائها ور ع إنتاجيتها حىت تستطيع مواجهة هنه 

السددو . مددو خددالل توجدده االهتمددام إ  ن ددي اتعلومددات )ن ددي  طدديد مددوارد التغددريات واالحتفددام بعمالئهددا وواددعها التنا سددي و 
اتطسسددة( والددت ادددت اتددورد الرئيسددي للقددوو االقتصددادية و ااتمعددات مددا بعددد الصددناعية، خاصددة بعددد تطويرهددا كاسددتجابة تتطلبددات 

امل يعمل و ن قاعدو بيانات متطورو جداً ( هو ن ام متكERPن ن ام  طيد موارد اتطسسة )أالسو  واتزايا الت تقدمه. حي  
مبا يضمو تنفين خططها وجناحها وتطورها باستمرارية مواكبة بكل  ،تقوم بكل العمليات لإلدارو والتحكي مبوارد الشركة او اتطسسة

العربيدة قدد خطدت  ( إ  أن العديد مو الددول9102)شوائل،  أشاركما   اتستجدات والقدرو على التنا   الدائي والبقال والتميز.
و السدددنوات األخدددريو خطدددوات جدددادو لتحددددي  موانئهدددا البحريدددة، إال أن عددددم اتبددداحل أسددداليب للتحدددول ا  اإلدارو احلديثدددة مبفهومهدددا 
الواسع و تلك اتوان  يقلل و الكثري مو األحيان مو  رص اتنا سة احلقيقية مع اتدوان  العاتيدة األخدرو. ومل تكدو ليبيدا مبعدزل عدو 

هندا أال إبباقي اتراكدز الو نيدة اتنتجدة، اتوان  الليبية وربطها  ونشطة للر ع مو مستو أريات والتطورات، حي  سعت لتو ري ه اتتغهن
أدي لعددم  والدني ،بات السياسديةار طروا منهدا  د و احلصدار وكدنلك االادوكغريها مو موان  الدول النامية الت عاندت مدو عددو  د

قومدات تطهلده ألن يكدون مبي مو متتع مينال  درابل  البحدري ورات احلاصلة و هنا ااال احليوي. على الراقدرهتا على مواكبة التط
مينال حموري و اتنطقة حي  حي ى بالنصيب األكرب مو اتوان  التجارية الليبية مو حركة السفو التجارية،  ضاًل عو موقعه اتتميز 

مدو تددين  يعداينإال أنده  ،خطوط اتالحة الدوليدةمو وروبا اجلنوبية وقربه نسبياً أوان  اتتوسد ألسوا  وماألبيض على حوض البحر 
وبالتايل  إن اتوقع سيكون له أثره الكبري و تطوير اتيندال ور دع كفالتده وقدرتده التنا سدية، ممدا يزيدد مدو دور وأةيدة  ،مستوو خدماته

 (.9109 ،بورميلة  للتجارو ا ارجية وال انزيت )اتوان

 مشكلة الدراسة. 1.1

 ملحدة، يعاين مينال  رابل  البحري مو  جوو تكنولوجية للحا  بركب اتوان  العاتية وعليه  إن التحول لإلدارو احلديثة هو ادرورو
يل ميكننددا وذلددك باالعتمدداد علددى تطبيددن ن ددي  طدديد مددوارد اتطسسددة لالرتقددال مبسددتوو أدال اتينددال مقارنددة مددع اتددوان  األخددرو. بالتددا

 ما تأثري استخدام ن ي  طيد موارد اتطسسة على سري العمليات باتينال؟ سطال يدور حوله هنا البح : استنتاج

 أهمية الدراسة. 1.1

ما تستمد هنه الدراسة أةيتها ك ( تينال  رابل  البحري،ERPتنبثن أةية الدراسة مو أةية تطبين ن ي  طيد موارد اتطسسة )  
 الفائدو اتستقبلية اتتوقعة الني ميكو أن حتققه وانعكاسه على مجيع اتوان  الليبية.مو 

 هداف الدراسة. أ1.1

ومعر ددة  البحددري،للتطدور اإلداري تينددال  درابل   اتطسسدة كمدددخلاهلددا الرئيسددي مدو الدراسددة هدو دراسددة أةيدة تطبيددن ن دي مددوارد 
 ن ي  طيد موارد اتطسسة على عمليات اتينال. و تطبين  تهومالئم همدي توا ق
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 حدود الدراسة. 1.1

 مينال  رابل  البحري. الحدود المكانية:
 (.9190-9102) الف و الزمنية بني عامي الحدود الزمانية:

 لدراسات السابقةا. 2

وكدددنلك الدراسدددات  القدددومي،يتنددداول هدددنا اجلدددزل الدراسدددات والتجدددار  اتتعلقدددة مبيندددال  دددرابل  البحدددري مدددو حيددد  موقعددده لالقتصددداد 
 والتجار  اتتعلقة حول أةية تطبين ن ي  طيد موارد اتطسسة.

غيلي لر ع الكفالو االقتصادية دور اللوجستيات و االرتقال مبعدالت األدال التش( و دراسته إ  إبراي 9109حي  بني شوائل )
ارورو استخدام تكنولوجيا و  واح أةية مدو إمكانية ر ع كفالو مينال  رابل  البحريحي   ينال  رابل  البحري.مبللموان  

وإمكانية  حول التجار  الدولية و إنشال اتوان  اللوجيستية( و دراسته 9109كما ذكر بورميلة )  اتعلومات احلديثة إلدارو اتينال.
تزايد أةية النقل البحري عرب اتوان  البحرية و االقتصاد العاتي أمام تزايد إ   االستفادو منها و تطوير مينال  رابل  البحري

بينما بينت  جانب التطورات التكنولوجية واللوجيستية. الكربي إ االندماجيات بني الشركات اتالحية ة و معدالت التجارو العاتي
اتبادئ التوجيهية و تنفين العمليات ولسالسة تشغيل ب باهلند ا  ارورو اإللتزاموهي شركة تشغيل اتوان   KPLسة شركة درا

إسقاط ب( على أدال اتطسسة ERPموارد اتطسسة )ن ام  طيد دور على التعرا ( حول 9102وو دراسة شيخاين ) أعماهلا.
بني  كما  دال اتطسسة.أن ام  طيد موارد اتطسسة له أثر على والت خلصت إ  أن  زائراجلانب التطبيقي و اتطسسة اتصاالت اجل

اتملكة -( على  عالية البيانات احملاسبيةERPالتعرا على أثر تطبين  طيد موارد اتطسسة )( و دراسته حول 9102اجلنباي )
تأثري حمدود على احملاسبة اإلدارية وأ توصل إ  أن هنا الن ام يعترب أداو له لمطسسة لن ام  طيد موارد  إمتالكإ  أن  السعودية

أثر استخدام على لتعرا اكما بينت دراسة  وا اذ القرارات. التقديرقوية مو ناحية سري العمليات ولكو ال يدعي بشكل جيد 
( 9102)  عبد الفتا والت قام هبا  ر)ييو(الشركة السودانية للهاتف السيا-ن ي  طيد موارد اتطسسة على مطسسات األعمال

حيقن اجلودو اتطُلوبة  اتطسسة مباأن هناك أثر إجيايب بتطبين ن ي  طيد موارد اتطسسة يطدي إ  تكامل اتعلومات داخل إ  
إ  ( الت هد ت 9102. وو دراسة السعيد )القرار ا اذربا  واتساةة و األوحتقين الكفالو وتساهي و خفض التكلفة وييادو 

اتطسسة الو نية لألشغال و -ال كيز على اتفاهيي ا اصة بن ام  طيد موارد اتطسسة وو ائف إدارو اتوارد البشرية باتطسسة
شرية و اتطسسة حمل أنه ال توجد عالقة بني ن ي  طيد موارد اتطسسة وو ائف إدارو اتوارد البإ  أنه  اآلبار حباسي مسعود

( و دراسته 9102كما واح ديده ) توجد عالقة  ردية متوسطة بني جودو الن ام وو ائف إدارو اتوارد البشرية.كما أنه   الدراسة
وحدو إدارو  أن ( على حتسني أدال بعض اتطسسات النفطية العاملة باجلزائرERPلتعرا على تأثري ن ام  طيد موارد اتطسسة )ل

عرا على ( و دراستهما حول الت9191بينما ذكر كل مو سليمان وخالد ) رد اتالية لي  هلا أثر و حتسني أدال اتطسسات.اتوا
وجهات ن ر أصحا  اتصاحل حول مستوو تبين ن ام  طيد اتوارد وأثره على جودو ن ي اتعلومات احملاسبية و الشركات 

ي  طيد اتوارد جالت بدرجة مرتفعة، كما خلصت الدراسة إ  وجود أثر ذو داللة مستوو تبين ن إ  أن  الصناعية األردنية
إحصائية الستخدام كل مو ن ام إدارو التوريد على جودو ن ي معلومات احملاسبة، و حني أن ن ي إدارو اتخزون واتوارد البشرية 

ثر العالقة بني تطبين ن ام  طيد موارد اتنشأو يمية أليلتق( و دراسته ا9191كما خلص  ار  )  واتوارد اتالية مل يكو هلا أثر.
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(ERPوقيمة اتن مة )-على ثقا ة اتنشأو ومدو دعي تعتمد جنا  وجودو ن ي  طيد موارد اتطسسة إ  أن  صريةاتشركات بال
 Sislian & Jaeglerلية الت قام هبا وو الدراسة التحلي قناحل العاملني بأةية تطبين ن ي تكنولوجيا اتعلومات.إاإلدارو العليا و 

كيف يطثر استخدام اتينال ألن مة  طيد موارد اتطسسات على اتن ورات اتختلفة لبطاقة األدال البحرية اتتواينة ( حول  9191)
جنًبا إ  جنب   ن رال( حيسو مجيع وجهات ERPأن استخدام  طيد موارد اتطسسات )إ   وروبيةأمخسة موان  و  اتستدامة

أةية تطبين ن ام و  أةية موقع مينال  رابل  البحريإ  لدراسات السابقة اوبالتايل نستخلص مو استعراض  مع هنج االستدامة.
 ما مييز هنه الدراسة عو الدراسات السابقة اتتعلقة بالن ي  طيد موارد اتطسسة. واجلدير بالنكر أن أهي  طيد موارد اتطسسة

حي  اتفقت او توا قت تلك  ،مل تتطر  تلك الدراسات إ  استخدام ن ي  طيد موارد اتطسسة كوسيلة للتطوير اتوان  أنه إ 
بعض اآلخر. وو اول ذلك تأيت هنه الدراسة تكملة لتلك التطبين واختلفت معها ىف الالدراسات على بعض العوامل لنجا  

 ن ور ن ي  طيد موارد اتطسسة.الدراسات لتطوير مينال  رابل  البحري، مو م

 منهجية الدراسة. 1

مو  ونتُعد هنه الدراسة مو الدراسات اتيدانية والت تعتمد على اتنهج الوصفي التحليلي،  يما يتعلن باجلانب الن ري قام الباحث 
تمثل واتخالل مراجعة الدراسات السابقة اتتعقلة باتتغريات اتستقلة والتابعة بتطوير أداو مجع البيانات، أما مو اجلانب العملي 

عدو ع البيانات األولية مو خالل يمأ جتالدراسة ومتغرياهتا و مجع البيانات مو اتصادر األولية، حي  هنه بالتطبين اتيداين ألداو 
شركة ال)واتتمثلة و  ، وحتديد جمتمع الدراسة(051وكان عدد ) ستبياناال استماروخالل توييع  الت الشخصية، وذلك مومقاب

 صدقها.ودراسة ، الليبية للموان (

 متغيرات الدراسة. 1.1
 .كالتايل:  منوذج الدراسة اتتغريات اتستقلة واتتغريات التابعةيتضمو 

 ةالمستقل اتالمتغير . 1.1.1
االمكانيات  ،االمكانيات التقنية ،مثلة و )دعي اإلدارو العلياتاتو  العوامل اتطثرو على جنا  ن ي معلومات اتطسسةوتشتمل على 

 امكانية إعادو هندسة العمليات(.  ،االمكانيات البشرية ،اتالية
 ةالتابع اتلمتغير . ا1.1.1

 ين ن ام  طيد موارد اتطسسات(.  معلومات اتطسسة )اعتماد تطباستخدام ن ي وتتمثل و 
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 نموذج الدراسة . 1.1
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصدر: إعداد الباح . ، الدراسةمنوذج  .1 شكل

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. 1.1

( وعلددى  ددرض أهنددا تسددري مددع التوييددع الطبيعددي )ذلددك سدديتي أثنددال SPSSبدددل التحليددل اإلحصددائي باسددتخدام الربنددامج اإلحصددائي )
 البياندات الختبدارات الدت تتوا دن مدع الطبيعدة توييدعالتحليل(، وعلى ذلك يتي احتسا  اتتوسطات مع االيراا اتعيداري. وإجدرال ا

تطسسة ا علوماتاتلغرض دراسة العوامل اتطثرو على تبين ن ي ا طي, وذلك  (، ومعامل االرتباط بريسون وااليدارT-testمثل )
 وجه االيت:الينال وذلك على باتلتحسني العمليات 

 تبين ن ي اتعلومات اتطسسة لعمليات اتينال.حتديد إ  أي مدو تدعي االدارو العليا قرار 

 حتديد إ  أي مدو تدعي االمكانيات البشرية قرار تبين ن ي معلومات اتطسسة.

 دعي االمكانيات التقنية قرار تبين ن ي معلومات اتطسسة.تحتديد إ  أي مدو 

 ينال.باتيات دعي االمكانيات اتالية ن ي اتعلومات اتطسسة للعملتحتديد إ  أي مدو 

 ينال.اتو تبين قرار ن ي معلومات اتطسسة لعمليات  إعادو هندسة العملياتدعي تحتديد إ  أي مدو 

 ينال.اتدعي استخدام ن ي اتعلومات اتطسسة وتوا قه لعمليات تحتديد إ  اي مدو 
 

 

 

 االمكانيات التقنية

 االمكانيات البشرية االمكانيات المالية

 إعادة هندسة العمليات دعم اإلدارة العليا

استخدام نظم 

المعلومات في اعمال 

 عمليات الميناء
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 والمناقشةنتائج ال. 1

 ن ددي  طدديد مددوارد اتطسسددة(حمددور اسددتخدام ن ددي اتعلومددات اتطسسددة ) أنيل ت الدراسددة إاألسدداليب اإلحصددائية توصددل سددتخدامبا
 و قاً لآليت: شركة الليبية للموان (العالية اتستوي مو وجهة ن ر أ راد عينة الدراسة ) 

 )اعتماد تطبيق نظم تخطيط موارد المؤسسة( استخدام نظم المعلومات المؤسسة. 1.1

( حيد  2.29، 2.29حملور اسدتخدام ن دي اتعلومدات اتطسسدة، تراوحدت مدا بدني  ) توسد احلسايباتأن  (9) يتضح مو اجلدول
( علددى أعلددى 2(، وقددد حددايت الفقددرو رقددي )21وبالنسددب اتئويددة للمتوسددد ) ،(2821) إمجددايلحدداي احملددور علددى متوسددد حسددايب 

 ات(، وهددو مددو اتسدددتو 0805(، وبددايراا معيدداري )2287وبالنسددب اتئويدددة للمتوسددد ) ،(2829متوسددد حسددايب حيدد  بلدد  )
داريدة و الدتحكي مدو خفدض تكداليف ( و حتسني قدرو اتدو فني اإلERPعالية، وقد نصت الفقرو على ما يلي: )يساهي ن ام )ال

( 2787( وبالنسددبة اتئويددة للمتوسددد )2829( مبتوسددد حسددايب )5وو اتقابددل، وو اترتبددة األخددريو جددالت الفقددرو رقددي ) العمددل(.
( تسداعد ERPعالية، حي  نصت الفقدرو علدى مدا يلدي: )اتعلومدات و ن دام )ال يات(، وهو مو اتستو 0800معياري )اا وباير 

عاليددة اتسددتوو مددو وجهددة ن ددر أ ددراد عينددة  توهددنا يفسددر علددى أن حمددور اسددتخدام ن ددي اتعلومددات اتطسسددة كاندد و ا دداذ القددرار(.
 شركة الليبية للموان .الالدراسة و 

 

استخدام ن ي اتعلومات  اتتوسطات احلسابية وااليرا ات اتعيارية والنسب اتئوية للمتوسد للمحور السادس:يواح  .2جدول 
 (011)ن =  (ERPاتطسسة )اعتماد ن ام  طيد موارد اتطسسات 

االنحراف  المتوسط استخدام نظم المعلومات المؤسسة م
 المعياري

 %
 المتوسط

 الترتيب التقدير

1 
وحدو التقنية بالشركة تو ر احللدول للمشداكل الدت تواجده مستشدفى 

 و الوقت اتناسب ERPن ام 
 . عالية 3.47. 1.11 3..4

2 
مو اتتوقع إعادو هيكلة هندسة العمليدات الدت تقدوم هبدا اتطسسدة، 

 مبا يتاللم مع متطلبات التطوير
 4 عالية 1.37. 1.74 4.42

 6 عالية 6.17. 1.12 4..4 يساهي و حتسني ادال الشركة ERPمو اتتوقع تطبين  4
 . عالية 3.47. 1.12 3..4 يزيد مو كفالو الشركة ERPمو اتتوقع تطبين  3
 9 عالية 3.37. 1.11 2..4 تساعد و ا اذ القرار ERPاتعلومات و ن ام  6
 1 عالية 6.27. 1.12 1..4 ميتاي باترونة تليب كل معلومات داخل الشركة ERPن ام  1

. 
و حتسدددددددني قددددددددرو اتدددددددو فني االداريدددددددة و  ERPيسددددددداهي ن دددددددام 

 التحكي مو خفض تكاليف العمل
 1 عالية 4.37. 1.16 4.92

4 
بأن مدددددة اتعلومدددددات االخدددددرو داخدددددل  ERPيسدددددهل ربدددددد ن دددددام 

 الشركة مما يطدي إ  ييادو الفاعلية
 3 عالية 6.47. 1.14 9..4

9 
ومدددوردي الن دددام للمطسسدددة ماديددداً  تدددو ري الددددعي الكامدددل تصدددممي

 2 عالية 4.77. 1.16 4.97 ومعنوياً 

  عالية 1.77. 1.71 4.47 االجمالي 
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 وأثره عند استخدام نظم المعلوماتعالقة كل المحاور . 1.1

عالقة ارتبا ية  ردية دالة  تأثره عند استخدام ن ي اتعلومات اتطسسة حيت توجدمأن كل احملاور  (2) نالحظ مو خالل اجلدول
باتائة وهنا 0دالة على مستوو  توكان 18119سون = ري مكانية اتالية واستخدام ن ي اتعلومات اتطسسة وعامل ارتباط باإلبني 

رتبداط مكانية البشرية واستخدام ن دي اتعلومدات وعامدل ااإلعالقة ارتبا ية  ردية دالة بني  يشري ا  ارتباط  ردي قوي، كما توجد
بينما وجد أن هناك عالقة ارتبا ية  باتائة، وهنا يشري إ  ارتباط  ردي متوسد. 0، وكان دالة على مستوو 18721سون = ري ب

 رديدة دالددة قويددة بددني دعددي االدارو العليددا واالمكانيددات التقنيددة واهلندددرو مددع اسددتخدام ن ددي اتعلومددات اتطسسددة.  وهددنا يفسددر أن كددل 
 ا تتأثر على ن ي اتعلومات اتطسسة.أهنثبتت أاحملاور بفراياهتا 

 
 (011يواح العالقة بني احملاور: )ن= .3جدول 

 الهندرة اإلمكانيات التقنية دعم االدارة العليا اإلمكانيات البشرية اإلمكانيات المالية المحاور
استخدام نظم 
المعلومات 
 المؤسسة

      1 اإلمكانيات اتالية
     1 **7.121 اإلمكانيات البشرية
    1 **.7.13 **74..7 دعي االدارو العليا
   1 **43..7 **7.162 **7.144 اإلمكانيات التقنية

  1 **7.149 **7.136 **7.177 **7.121 اهلندرو
 1 **7.174 **7.166 **7.144 **7.397 **7.112 استخدام ن ي اتعلومات اتطسسة

 7.71**: دال عند    7.76*: دال عند 

 تفاعل العوامل(معادلة االنحدار الخطي المتعدد ). 1.1

 ةهندداك تددأثري بددني احملدداور واسددتخدام ن ددي اتعلومددات اتطسسددة حيدد  يتضددح أن مسددتوو اتعنويددأن ( 7اتالحددظ مددو خددالل اجلدددول )
، حيدد  يتضددح مددو اجلدددول أن ترتيددب القددوي و التددأثري عنددد اسددتخدام ن ددي 18199جلميددع احملدداور جيددد ونسددبة حتقددن و اتسددتقبل 

 مكانيدات اتاليدة، ويتضدحمكانيدات البشدرية ي يليهدا اإلهدا اإلو اترتبدة االويل يلي إعادو هندسة العمليداتاتعلومات اتطسسة وكانت 
ن تأثريةدا متسداوي. ويفسدر مدا سدبن تفاعدل العوامدل مدع ن دي اتعلومدات أارو العليا واالمكانية التقنية( ي اإلديضاً أن احملوريو )الدعأ

 %، ويعترب مقبول إحصائيا.19اتطسسة، حي  يُعترب النموذج ميكو حتقيقه  علياً بنسبة 
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 حتليل االيدار ا طى ل العوامل اتطثرو على جنا  ن ي اتعلومات اتطسسة .4جدول 

 المحاور
 اختبار "ف"

R2 
ثابت 
 المعادلة

 Tاختبار 

 قيمة "ف"
 مستوى
 المعنوية

معامل 
 الداللة Tقيمة  Bاالنحدار 

 اإلمكانيات اتالية

 7.626 7.122 دال **.42.43

 دال *2.136 7.111
 دال *2.396 7.246 البشريةاإلمكانيات 

 اري دال 1.421 7.119 دعي االدارو العليا
 اري دال 7.9.4 7.741 اإلمكانيات التقنية

 دال **4.771 7.211 اهلندرو
 7.71 عند دال ** :     7.76دال عند  * :

 . اإلستنتاجات5

ميددع جل ةعنويدداتهددنه الدراسددة أن هندداك تددأثري بددني احملدداور واسددتخدام ن ددي اتعلومددات اتطسسددة حيدد  يتضددح أن مسددتوي بينددت نتددائج 
و اترتبة  إعادو هندسة العملياتو التأثري عند استخدام ن ي اتعلومات اتطسسة كانت مو نصيب  واحملاور جيد وأن ترتيب القو 

(  مكانيدات التقنيدةدعدي اإلدارو العليدا واإل) يضداً أن حمدوريأمكانيات اتاليدة, كمدا يتضدح ليها اإلمكانيات البشرية ي ياالويل يليها اإل
وا ددن بددني إمكانيددة ون ددي اتعلومددات اتطسسددة )ن ددي  طدديد مددوارد لددك تالدراسددة أن هنانتددائج ثبتددت كمددا أ  كددان تأثريةددا متسدداوي.

شددركة الليبيددة للمددوان  أن تراعيهددا الجيددب  أن العوامددل اتددطثرو الددتثبتددت كمددا ا اتطسسددة( ومالئمتهددا مددع عمليددات اتينددال و التطبيددن.
 التقنيددةو  طسسددة )ن ددي  طدديد مددوارد اتطسسددة( هددي دعددي اإلدارو العليددا، واالمكانيددات اتاليددةلنجددا  تنفيددن تطبيددن ن ددي اتعلومددات ات

والددت جيددب أن تطخددن بعددني االعتبددار مددو قبددل  سددتنتاجاتالوالنتددائج ل و قدداً لددنا توصددي الدراسددة  البشددرية, وإعددادو هندسددة العمليددات.و 
أنده لنجدا  تطبيدن ن دي  ليبيا بشكل خاص ومجيع الشركات البحريدة األخدرو بشدكل عدامبالشركة الليبية للموان  العاملة و  رابل  

لزيدادو قددرهتا علدى  اً ومسدتمر  ، وتددريبها تددريب مكثفداً هدا طيد موارد اتطسسة البد مو توا ر موارد مادية وبشرية قدادرو علدى تطبيق
أن إجدرال الدراسددات واألحبدايت الددت تركدز علددى معر ددة العوامدل اتددطثرو و جندا  تطبيددن ن دي  طدديد مدوارد اتطسسددة ومددو كمددا  ،التغيدري

 مرجعيات ووجهات ن ر خمتلفة هو ارورو لتطبين الن ام.

 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية

كليدة   ،رسدالة دكتدوراه، جامعدة كداي .ةيعلدى  عاليدة البياندات احملاسدب ERPأثدر تطبيدن  طديد مدوارد اتطسسدة  .(2714) عبد اتاجد ،اجلنباي
 االقتصاد، اجلزائر.

 شر  األوسد، األردن.الرسالة ماجستري، جامعة  .العوامل اتطثرو و جنا  ن ي  طيد موارد اتن مة .(2714)  ار  ،احللته
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دكتددوراه، جامعددة أ روحددة  .(، علددى حتسددني أدال اتطسسددة االقتصدداديةERPأثددر اسددتخدام ن ددام  طدديد اتطسسددة ) .(2719) كمددال  ،ديددده
 قاصدي مربا ، اجلزائر.

أ روحدة  .التجدار  الدوليدة و انشدال اتدوان  اللوجسدتيات وإمكانيدة االسدتفادو منهدا و تطدوير ميندال  درابل  الغدر  .(2712)بورميلدة، سدعد 
 .، مصرسكندريةاإلدميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، األكادكتوراه، 

جامعدددة قاصددددي  ،رسدددالة ماجسدددتري .أثدددر تطبيدددن ن دددام  طددديد مدددوارد اتطسسدددة علددى و دددائف إدارو مدددوارد البشدددرية .(2714) قددددوري ،السددعيد
 زائر.اجل ورقلة، مربا ،

وأثددددره و حتقيددددن جددددودو ن ددددام اتعلومددددات  ERPمسددددتوو تبددددين ن ددددام  طدددديد مددددوارد اتطسسددددة  .(2727)  ددددار  ،خالددددد ؛خدجيددددة ،سددددلمان
 (.2)37 ،االة العربية لإلدارو، AISاحملاسيب

رسدددالة ماجيسدددتري، األكادمييدددة العربيدددة للعلدددوم والتكنولوجيدددا  .دور اللوجسدددتيات و ر دددع الكفدددالو االقتصدددادية للمدددوان  .(2712) محددددأ ،شدددوائل
 .، مصرسكندريةاإلوالنقل البحري، 

رسددددالة ماجسددددتري، كليددددة العلددددوم االقتصددددادية التجاريددددة، جامعددددة  .علددددى أدال اتطسسددددة ERPدور مددددوارد اتطسسددددة  .(.271) شدددديحاين, إهلددددام
 ، جزائر.مربا  قاصدي

وقيمدة اتن مدة، مقالدة، جامعدة عدني  د ،  ERPتقيديي أثدر العالقدة بدني تطبيدن ن دام  طديد مدوارد اتنشدأو  .(2727) و ين ابدراهيي ، ار 
 القاهرو.

، جامعدددة دكتدددوراه أ روحدددة .أثدددر اسدددتخدام ن دددي  طددديد مدددوارد اتطسسدددة علدددى الشدددركة السدددودانية للهددداتف )ييدددو( .(2714) أمحدددد ،عبددددالفتا 
 دراسات العليا.لاالسودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية 

، جملدددة العلددوم اإلداريددة واالقتصدددادية .ERPالعوامدددل احلرجددة اتددطثرو و جندددا  تطبيددن ن ددي  طددديد مددوارد اتطسسددة  .(2717) حممددد ،تشدداقبةا
 .)ديسمرب(1
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