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 ص:مخدتالس

 Enterprise Resourceىجف البحث إلى طخح مجخل مقتخح لتكامل نغام السعمؾمات السحاسبية عبخ نغؼ  
Planning (ERP)  مع نغؼ السعمؾمات اإللكتخونية ألعزاء سالسل التؾريج واستخجام تقشياتData Mining 

(DM)  لالستفادة السثمى مؽ البيانات السخدنة بسدتؾدعات البيانات، والبيانات الستبادلة بيؽ األعزاء في سمدمة
 Information Technology (IT)التؾريج، حيث يتحتؼ عمى ليبيا في عل تظؾر بيئة األعسال االستفادة مؽ 

في تجعيؼ صشاعتيا السحمية وكدب مدايا تشافدية ُتسّكشيا مؽ السشافدة في عل عؾلسة األعسال. اعتسج البحث 
عمى السشيج الؾصفي التحميمي لتحقيق أىجاف البحث، أجخي البحث عمى عيشة بيانات فعمية لقاعجة تذغيمية 

في التكامل  DMيا أن استخجام تقشيات بالذخكة محل البحث. تؼ التؾصل إلى عجة نتائج أىس ERPفخعية لشغام 
السقتخح بيؽ نغؼ السعمؾمات قج ساىؼ في تقجيؼ تقاريخ تحميمية لمبيانات السحاسبية، والكذف عؽ عالقات 
وارتباطات في عل تجاخل ىحه البيانات، مسا ساىؼ في تحميل أعسق ليا واستشباط أنساط ججيجة تفيج في تحديؽ 

تبشي بيئة زخورة سل التؾريج وخمق ميدة تشافدية لمذخكة. وقج أوصى البحث بفعالية نغؼ معمؾمات أعزاء سال
تكشؾلؾجية حجيثة إليجاد أرضية متيشة تدتؾعب السعمؾمات وتقشياتيا وتتفاعل معيا، وتسشح الذخكات القجرة عمى 

 السحافغة أو خمق مدايا تشافدية. 

 التؾريج، التشقيب في البيانات، نغؼ تخظيط السؾارد.نغؼ السعمؾمات اإللكتخونية، سالسل الكمسات السفتاحية: 

 اإلطار العام لمبحث -0

فخضت نغؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات نفديا عمى أرض الؾاقع، نغخًا لمحاجة السمحة والذجيجة مقدمة البحث:  1-1
حيث تعتسج عمى نسؾذٍج لمتخظيط والتحكؼ  ،(Anders and Rohde, 2006, pp50-51)لؾجؾدىا 

األمثل والذامل لكافة مؾارد الذخكة وتدخيخ أحجث التقشيات ونغؼ السعمؾمات إلنجاز األعسال واالستخجام 
 والخجمات.

أن نغؼ السعمؾمات تعج مؽ العؾامل إلى ( 672، ص2013و)الذعار،  (Woo, 2007)وُيذيخ كل مؽ 
أعسال تعتسج عمى األساسية التي تعتسج عمييا الذخكات في تدييخ أنذظتيا وأعساليا وذلػ بتحؾيميا إلى 
 .Hassan, et) الحاسؾب ومشغؾماتو وممحقاتو بجاًل مؽ االعتساد عمى الظخق التقميجية الؾرقية أو الشغؼ السجدئة

al. 2012)،  ل يحتاج لمكثيخ مؽ الجيج واالستثسار والسعخفة الكاممة لسا ليحه الشغؼ مؽ مسيداٍت وىحا التحؾُّ
 (.2، ص2009يجب تفادييا والحج مشيا والتغّمب عمييا )السحجؾب، ُيسكؽ االستفادة مشيا وعقباٍت وسمبياتٍ 
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الحي ييجف إلى رفع كفاءة العسل وزيادة اإلنتاجية، وإنجاز كافة األعسال  ERPومؽ أىؼ ىحه الشغؼ نغام 
إنجازه  والسعامالت اإلدارية والسالية ذات اإلجخاءات الظؾيمة بذكٍل سخيٍع وفّعاٍل في وقٍت قياسٍي مقارنةً بسا يتؼ

كحلػ فإن ىحا الشغام ُيداعج عمى االستخجام الكفء  .(Christian and Chu-hua, 2006)بالظخيقة اليجوية 
والفعال لمسؾارد مؽ خالل تؾفيخ حل متكامل لمذخكة ككل بجمج وعائٍف متشؾعٍة مثل السحاسبة، والتسؾيل 

ىؾ ما مؽ شأنو أن يعدز العسميات مؽ حيث البذخي، والعسميات، والسبيعات، والتدؾيق، ومعمؾمات العسالء، و 
وكحلػ خفض مدتؾيات السخدون، وإدارة ماليٍة أفزل، وتحديؽ أداء سمدمة التؾريج، وخفض  الدخعة والقيسة،

 Davide, et. al. 2007, p547) تكاليف الشقل واإلمجاد، وتحديؽ مدتؾى االستجابة لمعسالء، وزيادة السخونة
; Shahin, 2012, p1070) . 

تبدجأ مذدكمة البحدث فدي تظدؾر السشافددة، فبعدج أن كاندت محميدة ةدؼ إقميسيدة، أصدبحت مذكمة وفكرة البحث:  0-8
عالسيددة مددؽ خددالل تحخيددخ التجددارة وفددتح األسددؾاق أمددام الذددخكات، ليديددج ذلددػ مددؽ ضددغط السشافدددة عمددى الذددخكات، 

يا الددبعض فددي سالسددل األمددخ الددحي اضددظخىا إلددى تكددؾيؽ مددا يعددخف بدالسددل التؾريددج، حيددث تتجسددع لددجعؼ بعزدد
تدتظيع مؽ خالليا دعؼ الجؾدة بذكل تفريمي تكاممي، وفتح اختراصات لكل مجال يتيح لكل عزدؾ بالدمددة 

 التسيد في تقجيؼ الخجمة بسا يعؾد بالشفع عمى أعزاء الدمدمة ككل.

بعدج شديؾه ىدحا األسدمؾب فدي الحفداا عمدى الحردة الددؾقية والتيدام حردة الذدخكات الفخديدة، دأبدت الذددخكات 
عمى تكاتف أكبدخ مدؽ خدالل خمدق شدبكات لمتؾريدج تشدتج مدؽ خدالل اتحداد سالسدل تؾريدج متعدجدة، كدل ىدحا الددباق 

يددة، فتبددادل السعمؾمددات بدديؽ لتحددديؽ السيدددة التشافدددية، خمددق ضددغط مددؽ نددؾه مخددخ عمددى نغددؼ السعمؾمددات اإللكتخون
األعزاء ىؾ العامل الحاسؼ لشجاح الدمدمة أو الذبكة، وفي ىحا الدياق يتجاوز البحث قجرة الذدخكة الؾاحدجة فدي 
تؾحيج واجية أماميدة لمبياندات وتحقيدق تبدادل سدخيع وفعدال لمسعمؾمدات بديؽ وحدجات وإدارات الذدخكة باعتبدار الدشغؼ 

قدج حققدت باعدًا كبيدخًا  ERP Microsoft Dynamics, Infor, Oracle/ PeopleSoft, SAPالحجيثدة مثدل 
في ىحا السجال، وإنسا يخكد الباحث عمى إمكانية تحقيق فتح مسدخات تؾاصدل إلكتخوندي بديؽ نغدؼ كدل شدخكة عمدى 
حددجى يدددسح بتبددادل البيانددات والسعمؾمددات السحاسددبية والساليددة بدديؽ األعزدداء بذددكل يحقددق أعمددى فائددجة مددؽ خددالل 

تبددادل السعمؾمددات وتحددجيثيا، وربددط بددخامج اإلنتدداج بالظمبيددات مددؽ السددؾرديؽ، وتحجيددج طددخق ومشافددح التؾزيددع، سددخعة 
وتحجيج شخائح السددتيمكيؽ، والقديؼ التشافددية لاسدعار بسدا يدتح قدجرة أكبدخ لمدمددة عمدى تحقيدق ميددة تشافددية وذلدػ 

 مؽ خالل عجة سيشاريؾىات يظخحيا الباحث لتحقيق ىحا التؾاصل.

اول الباحث مؽ خالل الفكخة مخاعاة تحجيج مخداطخ تبدادل ىدحه السعمؾمدات، كدؾن أن بعدض أعزداء الدمددمة قدج ح
يكؾنؾا أعزاء في سالسل أخخى يتؾاجج بيا مشافددؾن، مسدا يظدخح إمكانيدة تددخب ىدحه السعمؾمدات باعتبارىدا مدؾرد 

 Open Bookلكتخونية أمام األعزاء استخاتيجي لمذخكة، وكحلػ مخاطخ فتح البيانات والدجالت السحاسبية اإل
وعميددددو حدددداول الباحددددث تحجيددددج ضددددؾابط معيشددددة لمتبددددادل بسددددا يحقددددق السشفعددددة ويزددددسؽ السحافغددددة عمددددى البيانددددات ، 

 السحاسبية الخاصة لكل شخكة.

مدا مدجى إمكانيدة تحقيدق ميددة تشافددية لمذدخكة مدؽ خدالل تكامدل نغدام السعمؾمدات السحاسدبية  سؤال البحث: 0-3
فدي دعددؼ  تقشيدات البحدث اإللكتخونيدةواالسدتفادة مدؽ  سعمؾمدات اإللكتخونيدة ألعزداء سمددمة التؾريدج،ليدا مدع نغدؼ ال
 ىحا التكامل ؟

 فرضية البحث: 0-4
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يحقق السدخل السقترح قدرة لمذركة عمى خمق ميزة تشافدية من خالل تكامل نعام معمهماتها السحاسبي بشعم 
 معمهمات أعزاء سمدمة التهريد

البحدث بذددكل أساسدي إلددى تحدديؽ السيدددة التشافددية لمذددخكات مدؽ خددالل خمدق قشددؾات ييددجف  هدد  البحددث: 0-5
تؾاصل الكتخوني لمسعمؾمات السحاسبية عبخ سالسل التؾريج، وتفعيل تقشيات لمبحدث بقؾاعدج البياندات وفدق ضدؾابط 

 تحسي الذخكة.
 تشبع أىسية البحث مسا يمي : أهسيدة البحدث: 0-6
ي إةخاء األدب السحاسبي واإلداري الستعمق بتكامل نغؼ السعمؾمات، مؽ الستؾقع أن يداىؼ ىحا البحث ف 1-6-1

 واالستفادة مؽ ىحا التكامل محاسبيًا في مجال إدارة التكمفة البيشية.
مجى ارتباط ىحا البحث بالججل القائؼ حؾل السحاوالت الستكخرة إلدارة وتخفيض التكاليف وتحديؽ  1-6-2

 سختمفة لمذخكات. السؾقع التشافدي، مؽ أجل تحقيق األىجاف ال
يعتبخ ىحا البحث مؽ البحؾث القميمة في ىحا السجال، خاصًة في البيئة الميبية والتي تفتقخ لسثل ىحا  1-6-3

 .الشؾه مؽ البحؾث
انظالقًا مؽ مذكمة البحث وأىجافو فإن السشيج الُستبع في ىحا البحدث ىدؾ السدشيج الؾصدفي  مشهدج البحدث:  0-7

التحميمي والحي ييجف إلى وصف الغاىخة وتذخريا وإلقاء الزؾء عمى جؾانبيا السختمفدة بغدخض فيسيدا وتحجيدج 
مدؽ الخظدؾات العمسيدة  أسبابيا، فالسشيج الؾصفي التحميمي ييدتؼ بتؾضديح واقدع الغداىخة مدؽ خدالل اشدتقاق أصدؾلو

الجقيقة التي تبحل فييا السحاوالت لإلجابة عمى التداؤالت وفقًا لبعض الستغيدخات والتعبيدخ عشيدا كسيدًا وصدؾاًل لفيدؼ  
 الغاىخة وما تتظمبو مؽ إجخاءات لمتعامل معيا.

 البيانات السظمؾبة: سيتؼ الحرؾل عمييا مؽ:أسمدهب البحدث: 0-8
والتي تتسثل في الجراسات األكاديسية والكتابات ذات العالقة بسؾضؾه البحث مرادر البيانات الثانؾية:  1-8-1

 بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ.
دراسة حالة لشغام معمؾمات مرادر البيانات األولية: والتي تتسثل في الجراسة التظبيقية، حيث أجخيت  1-8-2

يات أمامية تحقق اندياب محاسبية ودمج أدوات بحث معمؾماتية حؾل تكامل نغؼ السعمؾمات مؽ خالل واج
 لمسعمؾمات يزسؽ الدخعة والجقة والتحجيث بسا يداىؼ في خمق أو تحديؽ ميدة تشافدية.

 تسثمت حجود البحث في التالي:حدود البحث:   0-9
تشاول البحث نغؼ السعمؾمات اإللكتخونية ذات القجرة الفائقة لمتبادل مؽ خالل الحدود السهضهعية:  1-9-1

وربظو بتقشية   ERPمؾمات السحاسبية والتحجيث والؾقتية، وذلػ بالتظبيق عمى نغام واجيات أمامية تتيح السع
إلتاحة االستفادة السظمقة مؽ مدتؾدعات البيانات السخدنة وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية في  DMتشقيب مبتكخة 

 مجال تبادل معمؾمات نغؼ السعمؾمات السحاسبية عبخ سالسل التؾريج.
 أجخيت الجراسة عمى شخكة الخميج العخبي لمشفط )دراسة حالة(.الحدود السكانية:  1-9-2
تؼ اختبار إمكانية االترال والتشديق بيؽ الشغؼ السذتخكة لمذخكات األعزاء مؽ الحدود الزمانية:  1-9-3

 .2018خالل عيشة بيانات فعمية لمذخكة محل البحث خالل عام 
العخبي لمشفط والغاز الميبية، وذلػ  تتسثل دراسة الحالة في شخكة الخميج مجتسدع وعيشة البحدث: 0-01

العتسادىا نغام أوراكل لمسعمؾمات حيث تمػ تستمػ شخكات البتخول إمكانيات ضخسة تسكشيا مؽ اعتساد نغؼ 
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السعمؾمات الخائجة التي تسشح واجيات أمامية تدسح بتؾفيخ السعمؾمات وتحجيثيا لكل اإلدارات والفخوه، فزاًل عؽ 
 يا السشتذخة وتكامميا مع أعزاء تؾريج في التشقيب، واإلنتاج، وكحلػ البيع والتدؾيق.ارتباطيا السدتسخ بفخوع

( تشفيح مجسؾعة تخظيط مؾارد السؤسدات (Zarzycka , 2012تشاولت دراسة الدراسات الدابقة:  0-00
ُيؤّةخ  ERPمعخفة ما إذا كان تشفيح إلى وكفاءة ُنغؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى نغام السحاسبة اإلدارية، وىجفت 

 .Abu-Shanab et. al)دراسة عمى تقشيات السحاسبة اإلدارية واألساليب السبتكخة في الذخكة، في حيؽ كانت 
بعشؾان: عؾامل الشجاح الحاسسة لتشفيح تخظيط مؾارد السؤسدات: حالة األردن، وحاولت الجراسة  (2015

ن تحؾل عسمية التشفيح إلى الشجاح. وتشاول كل مؽ استكذاف العؾامل الخئيدة لشجاح ىحه الشغؼ والتي مؽ شأنيا أ
(Segura, et. al. 2011)  ،تؼ استخجام حيث استخجام تقشيات تشقيب البيانات الستكذاف مدتؾدعات التعمؼ
السجسؾعات، سسات التشبؤ،  :.وقج تؼ تظبيق ةالث تقشياٍت رئيديٍة ىيAGORA قاعجة البيانات الؾصفية لشغام

( إلى دراسة فعالية تشقيب البيانات إلعادة الترشيف باستخجام Tewary, 2015دراسة )وىجفت  .التجسيع
الذبكات العربية في عل تظؾر قاعجة بيانات، وحجؼ البيانات السخدنة في قاعجة البيانات والديادة الكبيخة في 

و ُيسكؽ اكتذاف قؾاعج الشتائج إلى أنوأشارت كسيات البيانات وما يشظؾي عمى ذلػ عمى معمؾمات ىامة مخفية. 
 Bastl)ذات جؾدة عالية لسجسؾعات البيانات، وىحه القؾاعج السدتخخجة ىي مؾجدة، ومفيؾمة. وطخحت دراسة 

et. al. 2010)  مجخل التكمفة السذتخكة بيؽ الذخكات، مؽ خالل تدميط الزؾء عمى القيؾد السفخوضة عمى
حؾل  (Fayard, et. al. 2011)سذتخكة، وكانت دراسة السسارسات الُسحاسبية الحالية في سياق الذخكات ال

تأةيخ إدارة التكمفة الجاخمية، وتكامل نغؼ السعمؾمات، والقجرة االستيعابية عمى إدارة التكمفة البيشية في سالسل 
التؾريج. حيث تؼ وضع نسؾذج لمتشبؤ لمسؾارد ذات الرمة الُسذتخكة وبيان كيف تتسكؽ الذخكات مؽ إدارة 

 الُسذتخكة بيشيا. التكاليف
 اإلطار الشعري لمبحث -8

في عل التظؾرات االقترادية واالجتساعية والتقشية اليائمة خالل العقؾد القميمة الساضية، أصبحت السعمؾمات 
. (Hassan, et. al. 2012)أحج أىؼ مؾارد الذخكات، وسالح ميؼ تدتخجمو لتحقيق بعض السدايا التشافدية 

ونغخًا لمحاجة إلى أن يكؾن السشتج دوليًا، أي قاباًل لمترجيخ والتؾزيع إلى كل أنحاء العالؼ، وكحلػ الحاجة إلى 
السشافدة ومخاقبة تظؾرات  استخاتيجياتاخترار الؾقت في إنتاج مشتج ججيج، والحاجة إلى السعمؾمة بيجف فيؼ 

ت الذخكات والسؤسدات التجارية عمى اختالف الدؾق عمى وجو أفزل، وتؾفيخ خجمة أفزل لمعسيل، أصبح
(، وذلػ بالعسل ليذ عمى أتستة ITطبيعتيا وأحجاميا مظالبة بقؾة بالجخؾل في عالؼ تكشؾلؾجيا السعمؾمات )

 أعساليا فقط، وإنسا عمى تقجيؼ السعمؾمات لمسدتيمػ والذخيػ مؽ خالل محتؾى مشاسب ودقيق.

كثيخ مؽ تمػ الذخكات ما تعانيو مؽ اعتسادىا عمى أنغسة معمؾماتية ومسا يداعج عمى تؾفيخ تمػ البيئة في 
متقادمة ال تتؾافق مع التغييخات الدخيعة والسعاييخ السعسؾل بيا، كسا أنيا ال تجعؼ البشية اإلجخائية الفعالة ألداء 

وتجفقيا واستبعاد  األعسال، والتي مؽ شأنيا إزالة العؾائق ونقاط االختشاق واستثسار وسائط انتقال السعمؾمات
الؾعائف التي ال تحقق فائجة إضافية لمعسل في سمدمة اإلجخاءات في أسخه وقت وبأقل تكمفة مع تحقيق مدتؾى 

 عاٍل مؽ الجؾدة.

في سياق التحجيات السحكؾرة يجب رفع كفاءة الذخكة وتؾفيخ قشؾات اترال إلكتخونية حجيثة سؾاء لمذخكاء 
(، وتقجيؼ خجمات إلكتخونية سيمة وسخيعة ومتسيدة، Wen, et. al. 2009( ))خارجيًا( أو السؾعفيؽ )داخمياً 
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، والؾصؾل إلى السعمؾمات بديؾلة وأيزًا خفض لمتكمفة، لحا الذخكةورفع مدتؾى األداء واإلنتاجية لسؾعفي 
(. وقج صسست نغؼ مثل Hsueh, et. al. 2011فالذخكات تحتاج إلى إصالح لمحرؾل عمى مدايا تشافدية )

ERP Microsoft Dynamics, Infor, Oracle/ PeopleSoft, SAP  بشاًء عمى مدح إلجخاءات األعسال
في أحدؽ التظبيقات لتعسل عمى تكامل السعمؾمات واإلجخاءات عمى مدتؾى وعائف وإدارات الذخكة ميسا كانت 

فعالية وكفاءة عؽ طخيق تؾفيخ حل جغخافيتيا، لتتسكؽ مؽ استخجام وإدارة مؾاردىا السعمؾماتية والسادية والبذخية ب
 ,Wen, et. al. 2009, p99 ; Yahiaالستعمقة بسعالجة السعمؾمات )الذخكة شامل متكامل لكافة حاجات 

(. وتتسثل السيسة الخئيدية لتمػ الشغؼ بالجسع بيؽ كل السعمؾمات التذغيمية الالزمة لكل عسمية مؽ 2010
 .Hsueh, et. alمؽ ةؼ يتؼ استخداد السعمؾمات إلى قدؼ السحاسبة )مختمف اإلدارات في قاعجة بيانات واحجة و 

2011. ) 

 
 ERP( األنغسة الفخعية لشغام 1شكل )

 (2011، )الظؾيلالسردر: 

إن كثخة البيانات السؾجؾدة والسخدنة فيسا : Data Mining (DM)تقشيات التشقيب في قهاعد البيانات  2-1
أصبحت مؾضؾه تداؤل مؽ قبل العجيج مؽ الباحثيؽ لالستفادة مشيا، (، Databaseيدسى بقؾاعج البيانات )

(، أصبح مؽ الزخوري Data Warehousesومع زيادة انتذار مدتؾدعات التخديؽ الزخسة أو ما ُيجعى )
إيجاد تقشيات وطخق ووسائل الستخالص السعمؾمات والسعخفة مؽ مثل ىحه البيانات السكجسة واستغالليا في حل 

تخاذ القخارات، ومؽ ىشا جاءت فكخة التشقيب عؽ ىحه البيانات بظخق ذكية لمسداعجة في حل السذاكل السذاكل وا
( ىي عسمية تحميمية تسدج بيؽ عمؼ 53، ص 2010واتخاذ القخارات، فالتشقيب عؽ البيانات كسا يذيخ )دمحم، 

ف السعخفة مؽ قؾاعج الحكاء االصظشاعي واإلحراء وقؾاعج البيانات، وتعتبخ خظؾة مؽ خظؾات استكذا
 :ويسكؽ تسثيل ىشجسة مدتؾدعات البيانات بالذكل التاليالبيانات. 

                                                 

 Online Analytical  Processing (OLAP) ىدي جددء مدؽ أدوات إسدشاد القدخار مدؽ خدالل تسثيددل : معالجدة التحميددل السبا درة
 البيانات في شكل مرفؾفة متعجدة األبعاد تدسى بسكعبات البيانات.
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وفي الؾاقع لؼ تعج الكفاءة ىي السفتاح الؾحيج لشجاح األعسال، بل السخونة واالستجابة ىي ما تسيد السشافديؽ، 

السعمؾمات سيكؾن ليا ميدة تشافدية ىائمة ويتؾقع كثيخ مؽ السحمميؽ أن الذخكات التي لجييا قجرة عمى تدخيخ 
(، وتحقيق ذلػ يتأتى مؽ خالل اإلدارة الفعالة Ranjan and Bhatnagar, 2011, p133عمى مشافدييا )

لمبيانات، واستخاتيجيات تخديشيا، وقجرات تحميميا، وصؾاًل إلى تقشيات التشقيب عشيا في قؾاعج البيانات والتي 
 .  (Zaki, 2011, p773) جة ولكؽ غيخ مكتذفة في البيانات التي تؼ جسعياتيجف إلى إيجاد أنساط مفي

( إلى أن اليجف مؽ عسمية التشقيب ىؾ استخخاج والحرؾل عمى معمؾمات Turner, et. al. 2012ويذيخ )
حؾل العسميات مؽ سجالت السعاممة، مؽ أجل اكتذاف والتحكؼ في نسؾذج العسمية. والذكل التالي يمقي مديج 

 الزؾء عمى مخاحل تشقية وتييئة البيانات، وبشاء الشساذج والتشقيب عشيا مؽ 

 (:59، ص2010تتسثل في نؾعيؽ رئيدييؽ ىسا )دمحم، أنهاع التشقيب في قهاعد البيانات:  8-8
ىؾ عسمية وصف لمبيانات الستاحة ومعخفة  (:Descriptive Data Miningالتشقيب الهصفي ) 2-2-1

( أي human interpretableترشيفاتيا حدب تؾاججىا والعالقات بيشيا مؽ خالل السحاكاة لمخوابط الظبيعية )
بأخح الخوابط مؽ خالل التفاعل الظبيعي لكي يتؼ شخح ىحه البيانات. ويعتسج التشقيب الؾصفي عمى إعادة تشغيؼ 

ي أعساقيا الستخخاج الشساذج السؾجؾدة بيا، كتذابو العسالء بحيث يدسح بإنذاء وصف البيانات، والتشقيب ف
 ( لسثل ىحه البيانات.Targetبديط عؽ مجسؾعة عسالء متذابييؽ، وال يدتؾجب وجؾد ىجف )

يتشاول التشقيب التشبؤي إيجاد أفزل التشبؤات (: Predictive Data Miningالتشقيب التشبؤي ) 2-2-2
سعظيات، كسعخفة السشتج األفزل لعسيل معيؽ، حيث يعتسج ىحا التشقيب عمى استخجام السعمؾمات اعتسادًا عمى ال

 القجيسة لتؾقع ما سيحجث في السدتقبل ويكؾن لسثل ىحه البيانات ىجف.
 : Supply Chain (SC)سالسدل التهريدد  8-3

بذكل متدايج بأىسية الخجمات يجب االعتخاف بأن ىحا السفيؾم اكتدب تأييجًا كبيخًا فالسجيخون قج اعتخفؾا 
قرخ دورة (المؾجدتية التي يقجميا ونجاحاتو في خفض التكاليف، ومؽ أىؼ أسباب التحخك نحؾ سالسل التؾريج 

 (. (Awad and Nassar, 2010حياة السشتجات، تراعج السشافدة محميًا ودوليًا، تراعج في تؾقعات العسالء
ي شخكة، األمخ الحي يتظمب تسييج بديط لدمدمة القيسة قبل التعسق وتسثل سمدمة التؾريج جؾىخ سمدمة قيسة أل

( تدمدل األعسال وفقًا لمسشافع التي تزاف إلي Value Chainفي سمدمة التؾريج، حيث تسثل سمدة القيسة )
السشتج أو الخجمة، حيث تختكد عمي تحجيج األنذظة التي تزيف قيسة وتمػ التي ال تزيف قيسة، وأنذظة 

 ولكشيا ال تزيف قيسة.ضخورية 

 

 في ثالثة أجزاء: (64، ص2009)الديف،  أجزاء رئيديه لدمدمة التهريد: يعرضها 8-3-0
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 ويخكد عمى السؾاد الخام الحي ُيؾرد لمذخكة شاماًل،  كيف، ومتى، ومؽ أيؽ؟ أواًل: التهريد:
 يخكد عمى تحؾيل السؾاد الخام إلى مشتجات تامة الرشع. ثانيًا: الترشيع:

يخكد عمى ضسان أن السشتجات ترل إلى السدتيمػ مؽ خالل شبكة مؾزعيؽ ومخازن وتجار  التهزيع:ثالثًا: 
 تجدئة.  

 
 ( أجداء سمدمة التؾريج3شكل )

 (08، ص8100، )فاتحالسردر: 

وأحيانًا يكؾن مؽ غيخ السسكؽ تؾافخ إمكانية لخفض التكمفة لجى الذخكة األخيخة في سمدمة التؾريج، لحلػ يتؼ 
المجؾء إلى إدارة التكمفة عبخ سمدمة التؾريج لخمق مجاالت أخخى لخفض التكمفة والسداىسة في إعادة ترسيؼ 

. حيث في سمدمة التؾريج (Wieder, et. al. 2006)وىشجسة السشتج بالذكل الحي ُيسّكؽ مؽ تخفيض التكمفة 
السثمى تكؾن التكاليف الخأسسالية مثل تكاليف تذغيل السرانع والسخازن عشج حجىا األدنى. فإذا كانت أوامخ 
الظمب أكثخ مؽ التشبؤ بالسبيعات والحي يكؾن األساس في اإلنتاج والترشيع، فإن اإلنتاج سيكؾن متدامؽ برؾرة 

. ومؽ ةؼ السخدون تحت الظمب يكؾن عشج حجه األدنى، األمخ الحي يخفض مؽ عجد أكبخ مع طمب العسيل
السخازن الالزمة لخجمة العسيل، باإلضافة إلى أن اإلدارة الفعالة لدمدمة التؾريج سؾف تعغؼ رأس السال العامل 

 سة الدؾقية لمذخكة.لمذخكة وذلػ مؽ خالل سخعة تحؾل السخدون إلى نقجية مسا يؤةخ تأةيخًا إيجابيًا عمى القي

أن التشؾه والتؾاصل الحي تتستع بو فمدفة سالسل التؾريج ُيسّكؽ الذخكة مؽ أن يكؾن لجييا السشتج  الباحثويخى 
السشاسب في السكان السشاسب، وبالدعخ السشاسب، في الؾقت السشاسب، وبالحالة الدميسة أيزًا، وتحقيق ذلػ ال 

خل حجود الذخكة فحدب، وإنسا يدتمدم ويدتؾجب أيزًا تبادل السعمؾمات يتظمب فقط التجفق الحخ لمسعمؾمات دا
في الؾقت السشاسب مع شخكاء األعسال، لحا فإن السحجد الخئيدي لشجاح سالسل التؾريج لمذخكة سؾف يعتسج 

 بذكل أساسي عمى دقة وسخعة السعمؾمات التي تؾفخ لكل شخيػ تجاري.

والتخظيط ألنذظة ومؾارد الذخكة مؽ أجل استغالليا أفزل استغالل  أن سخعة تجفق السعمؾمات الباحثويعتقج 
مسكؽ، ومشع أي ىجر سيشعكذ عمى سالسل التؾريج، مؽ خالل تخفيض الؾقت، سؾاًء وقت تدميؼ السشتجات 
لمعسالء أو وقت تدمؼ السؾاد مؽ السؾرديؽ، فعشج قيام الذخكة بديادة ندبة تؾصيل مشتجاتيا في الؾقت السحجد إلى 

لعسالء، وكحلػ في حالة زيادة ندبة استالم السؾاد مؽ السؾرديؽ في الؾقت السحجد، سيؤدي ىحا في الحالة ا
األولى إلى زيادة رضا العسيل واقتشائو لمسشتجات، وفي الحالة الثانية سيؤدي إلى تخفيض السخدون بالشدبة 

 ات، وزيادة األرباح مؽ خالل تخفيض التكاليف. لمعالقة مع السؾرد، وبالتالي زيادة اإليخاد مؽ خالل زيادة السبيع
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، ألنيسا عمى حج سؾاء يعتسجان عمى SCمذابو لد  ERPأنو مؽ الشاحية التكشؾلؾجية يعتبخ نغام  الباحثويشؾه 
ُأطخ متذابية ججًا مثل اإلنتخانت واإلكدتخانت والتبادل االلكتخوني لمبيانات، األمخ الحي ُيذجع عمى تكامميسا، 

، وتعديد السديج مؽ التعاون عبخ األنذظة الستعجدة، األمخ الحي SCىؾ في تحديؽ كفاءة  ERPنغام فسدتقبل 
الذخكات في تعغيؼ العؾائج السحققة عؽ طخيق  ERPيشعكذ بذكل حتسي عمى أداء الذخكة، حيث يداعج نغام 

كسا أنو يذسل  ؾلؾجيا السعمؾمات.تعغيؼ استخجام تمػ الذخكات لمسؾارد الثابتة الالزمة لمتؾريج وذلػ بسداعجة تكش
 أيزًا التدؾيق، مخاقبة السخدون، أوامخ الشقل، خجمات العسيل، التسؾيل والسؾارد البذخية.

ُتقّمدة تكشؾلؾجيدا آلية السدخل السقترح وانعكاس تطبيقه عمدى العسميدات واإلجدراءات الداخميدة والخارجيدة:  8-4
ميميا، بسا يددسح لمذدخكة مدؽ تقمدية التكداليف اإلجساليدة، ألنيدا السعمؾمات تكاليف الحرؾل عمى السعمؾمات وتح

تديل عمى السجيخيؽ مخاقبة عجد أكبخ مؽ العامميؽ واإلشخاف عمييؼ. ومؽ الشاحية الشغخية تؼ وضع عجد ال بدأس 
بو مؽ الشغخيات لمحرؾل عمى فيؼ لكيفية وجدؾد عالقدات بديؽ الذدخكات ومدا يشبغدي القيدام بدو إلعدجادات مذداركة 

يؽ الذددخكات عمددى نحددؾ أفزددل، فددبعض ىددحه الشسدداذج الشغخيددة ذات صددمة بددإدارة التكدداليف البيشيددة بدديؽ الذددخكات بدد
إن  (Uddin and Hassan, 2011, p299)وتدؾفيخ األسداس الشغدخي إلدارة التكداليف البيشيدة بديؽ الذدخكات 

مؾمات، كسا أن تحالفات الدخبط ىدي تكؾيؽ شبكة اترال مباشخ بيؽ الذخكاء ُيسّكؽ مؽ تقاسؼ السؾارد وانتذار السع
شدددخاكة بددديؽ الذدددخكات يدددداىؼ فييدددا األعزددداء بقدددجرات مختمفدددة، األمدددخ الدددحي يديدددج مدددؽ فدددخص تعمدددؼ األعزددداء مدددؽ 
السذاركة في التحالفات عمى نظاق واسدع، خاصدًة فدي مجدال البحدث والتظدؾيخ ومددتؾى اإلنتداج، فالذدخكات التدي 

عمى مؽ التعاون مسدا يعددز مددتؾيات أعمدى مدؽ الفؾائدج السمسؾسدة وغيدخ لجييا خبخة تعاونية أكبخ تحقق مدتؾيات أ 
والتدي قدج  Bبدالتغيخ التكشؾلدؾجي الدحي يحدجد قدجرات أداء الذدخكة الذدخيػ  Aالسمسؾسة. كسدا قدج يتدأةخ أداء الذدخكة 

 يكؾن عفا عمييا الدمؽ بدبب التغيخ التكشؾلؾجي أو رفع كفاءتيا التكشؾلؾجية. 

التدي لدجييا الذدخكات بشجداح فدي  السدخل السقتدرحعبخ  IOCM إدارة التكمفة البيشية ؽ تشفيحأنو ُيسك الباحثويخى 
مدددتؾى عددداٍل مددؽ االسدددتعانة بسردددادر خارجيددة، وتؾاجدددو مددددتؾيات متدايددجة مدددؽ السشافددددة، كسددا يسكدددؽ اسدددتخجاميا 

اسددتخجام عددجة أسدداليب بجسيددع أنحدداء سمدددمة التؾريددج، حيددث يسكددؽ الذددخكات لتشددديق خظددط خفددض التكدداليف فددي 
حدددب الحاجددة ومتظمبددات تمبيددة رغبددات العسددالء، فسددثاًل إذا كانددت التغييددخات فددي الترددسيؼ بددديظة يسكددؽ اسددتخجام 
السفاضددمة بدديؽ الؾعيفددة والدددعخ والجددؾدة، أمددا إذا كانددت التغييددخات جؾىخيددة يسكددؽ اسددتخجام إدارة التكمفددة الستدامشددة 

حيددث يددتؼ لتعدداون واالترددال بدديؽ فخيقددي الترددسيؼ لمسددؾرد والسذددتخي، حيددث تددؾفخ األخيددخة مدددتؾيات مختفعددة مددؽ ا
المجددؾء إلددى إدارة التكمفددة الستدامشددة فددي الحدداالت التددي تحتدداج إلددى إعددادة ترددسيؼ لمعشاصددخ ذات القيسددة العاليددة فددي 

 السشتج مؽ خالل أسمؾب اليشجسة الستدامشة.

جما يذتخك أعزاء الدمدمة في ترسيؼ السشتج كسا يسكؽ تحقيق أقل تكمفة مسكشة ألعزاء سمدمة التؾريج عش
حيث يؤةخ التحديؽ السدتسخ عمى إدارة التكمفة البيشية مؽ خالل تبادل معمؾمات التكاليف لديادة كفاءة الترشيع، 

بيؽ السؾرديؽ والعسالء في التأةيخ عمى التكمفة أةشاء مخاحل اإلنتاج، خاصًة في عل عجم قجرة األعزاء عمى 
السدتيجفة. حيث يسكؽ تحقيق أقل تكمفة مسكشة ألعزاء سمدمة التؾريج عشجما يذتخك أعزاء  تحقيق التكمفة

الدمدمة في ترسيؼ السشتج لديادة كفاءة الترشيع، ففي اليابان مثاًل يبجأ التحديؽ السدتسخ مؽ قبل الذخكة مؽ 
ريؽ عمى تحقيق التكمفة قسة سمدمة التؾريج خاصًة عشجما يكؾن كل أو بعض أعزاء سمدمة التؾريج غيخ قاد

ججاول التكمفة تداعج في تحقيق إدارة التكمفة البيشية مؽ خالل ما  ومؽ ناحيٍة أخخى، ىحا مؽ ناحية،السدتيجفة 
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تحتؾيو مؽ قؾاعج بيانات فعمية وتقجيخية عؽ تكمفة السشتج، حيث زيادة مدتؾى تبادل السعمؾمات في مخاحل الذخاء 
وباقي أعزاء سمدمة التؾريج سيشعكذ إيجابًا عمى دقة وتؾقيت بيانات ججاول  واإلنتاج والتظؾيخ بيؽ الذخكة

 التكمفة، ومؽ ةؼ زيادة فعالية إدارة التكمفة البيشية.

بتفعيميا مؽ ضسؽ أدوات إدارة التكمفة  السدخل السقترحوتعتبخ سياسة الكتب السفتؾحة مؽ األساليب التي يداىؼ 
، بسعشى مخخ يسكؽ اعتبارىا تعبيخًا عؽ كؾن  (Kulmala, 2004)كمفة"البيشية حيث يقرج بيا "شفافية الت

شخكتيؽ تتقاربان مؽ خالل زيادة الذفافية. واليجف مؽ ىحه الدياسة ىؾ قيام السذتخي بسداعجة السؾرد عمى 
خفض التكاليف عؽ طخيق تحجيج السشاطق الحخجة، خاصًة مؽ خالل تحديؽ أنذظة البحؾث والتظؾيخ، 

مع األخح في االعتبار  الدياسة أن يؾفخ السؾرد لمسذتخي إمكانية الؾصؾل إلى بيانات التكاليف لجيووتتظمب ىحه 
وما قج يتختب عؽ ذلػ مؽ مةار ضارة بالسؾرد. عميو يسكؽ اعتبار سياسة  مخاطر تذارك بيانات التكاليف،

عالقات تعاون في بيانات التكاليف،  أساسًا مالئسًا إلقامةسؾاء كانت مفتؾحة تسامًا أو جدئيًا الكتب السفتؾحة 
ووسيمة لتحديؽ فعالية إدارة التكاليف عبخ سمدمة التؾريج بؾصفيا أداة لتحديؽ الثقة في العالقة بيؽ العسالء 

 والسؾرديؽ.    

 خطهات تطبيق السدخل السقترح: 8-5

 :Preparing Data Warehouse: إعداد مدتهدع البيانات 8-5-0

 مدتؾده البيانات مؽ خالل التالي:ويسكؽ تشاول إعجاد 

 Operational Systems vs. Data Warehouseأواًل: الشعم التذغيمية مقابل نعم مدتهدع البيانات 
Systems : يدتشج نغامERP  عمى قاعجة بيانات مخكدية مذتخكة وىحه القاعجة السخكدية لمبيانات يسكؽ أن

 ERPلؾقت السشاسب، حيث تؼ ترسيؼ قؾاعج البيانات لشغؼ تدسح لكل قدؼ تخديؽ واستخجاه السعمؾمات في ا
لتحديؽ األداء، وسخعة السعامالت، والحفاا عمى البيانات وتبادليا، وبالتالي فيي تفتقخ إلى اليياكل واألساليب 

في الالزمة لتحميل البيانات وذكاء األعسال. ويكسؽ الفخق األساسي بيؽ الشغؼ التذغيمية وأنغسة تخديؽ البيانات 
كؾن الشغؼ التذغيمية صسست لجعؼ معالجة السعامالت، في حيؽ تؼ ترسيؼ أنغسة تخديؽ البيانات لجعؼ 

(. والشغؼ التذغيمية مرسسة عسؾمًا لجعؼ معالجة السعامالت كبيخة OLAPالسعالجة التحميمية عبخ اإلنتخنت )
و تحخكيا عسمية معيشة، وىحا يعشي الحجؼ مع حج أدنى لمتقاريخ، حيث عادًة ما تكؾن مؾجية نحؾ عسمية ما أ

أنيا تخكد عمى عسمية تجارية أو ميسة محجدة )عمى سبيل السثال الفؾاتيخ، والرشاعة التحؾيمية، التدجيل، 
(، وتؾليج OLAPالخ...(، ومؽ ناحية أخخى، نغؼ تخديؽ البيانات مرسسة لجعؼ ورفع حجؼ السعالجة التحميمية )

اإليخادات قج تكؾن بسدتؾده البيانات الحي يجمج البيانات مؽ أنغسة التذغيل  وكسثال عمى ذلػ: ،تقاريخ مفرمة
ارتباط  الباحثبشاًء عمى ما سبق يخى التي تحتؾي عمى بيانات السبيعات وبيانات التدؾيق، وبيانات التكاليف.  

بيشيا، لحلػ صسست وعالقة الشغؼ واألقدام التذغيمية، وما يتختب عمى ذلػ مؽ بيانات مختبظة ومتجاخمة فيسا 
وعميو، فإن الشغؼ التذغيمية لتتعامل مع ىحه البيانات ذات العالقات السختبظة، دون وجؾد قاعجة بيانات مخكدية. 

يجب أن يدبقو تحسيل  DMأو  OLAPباستخجام السعالجة التحميمية  ERPتظبيق ذكاء األعسال في نغؼ 
 ى مدتؾده البيانات.إل ERPالبيانات مؽ قاعجة بيانات السعامالت لشغام 
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تبيؽ  :Creating ERP Data Warehouseثانيًا: إنذاء مدتهدع البيانات لشعم تخطيط مهارد السشعسة 
أو  DMمسا سبق أن مدتؾده البيانات يسثل مرجر البيانات الخئيذ ألنغسة وتقشيات األعسال الحكية مثل 

OLAP لحا يتظمب ربط تقشية ،DM  مع نغامERP  إنذاء وترسيؼ مدتؾدعات البيانات السشاسبة، ىشاك نؾعان
 :(Sammon, 2003, p155)مؽ الترشيفات األساسية لسدتؾده البيانات ىسا 

 مدتؾده بيانات الذخكةEnterprise Data Warehouse (EDW)  حيث يتسحؾر مدتؾده البيانات ىحا :
 حؾل البيانات ألغخاض التحميل وإعجاد التقاريخ. 

 ت مارتالبيانا : Data Mart  تؼ ترسيؼ ىحا السدتؾده حؾل احتياجات التظبيق لغخض التحميل وإعجاد
 التقاريخ. 

إن مدتؾده بيانات الذخكة فزاًل عؽ مخونتو لمتكامل والشسؾ لمبيانات السحاسبية إال أنو يراحبو الكثيخ مؽ 
فيؾ يكؾن سياًل في البجاية ولكؽ ال  السذاكل فيؾ يحاول أن يكؾن كل شيء لمجسيع، أما ترسيؼ مارت البيانات

ووفقًا  الباحثيسكشو تمبية طمبات مختمفة، وفي الذخكات الكبيخة ىشاك حاجة ليسا عمى حٍج سؾاء. لحلػ يخى 
 Data Martمع  EDWىؾ باستخجام وتكامل  ERPلمسجخل السقتخح أن ترسيؼ مدتؾده ضخؼ متكامل لشغؼ 

 عمى مدتؾى التقخيخ/التحميل.

ُتقجم بجون استثشاء تقاريخ فخعية مسا ال يدسح إلدارة الذخكات تقييؼ األداء  ERPعمى أن نغؼ ويؤكد الباحث 
العام لتحجيج السشتجات والخجمات األكثخ ربحية، وتحميل التكاليف، والحمؼ السجيشة والجائشة، وما إلى ذلػ. وعميو 

مؽ فيؼ  ERPلتجارية فيي تدسح لسدتخجمي نغام مؽ تحميل السعمؾمات ا OLAPبتسكيؽ تقشية  الباحثيشرح 
مؾقف األعسال الحالية، والعؾامل التي تديؼ في ذلػ السؾقف، مؽ خالل تحميل مفرل لمسعمؾمات األساسية، 
كسا تدسح أيزًا مؽ تحجيج االتجاىات والفخص التجارية اليامة مؽ خالل تحميل البيانات التاريخية والتؾقعات 

ال بج مؽ تظبيقيا لشغام مدتؾده البيانات وال  OLAPسيشاريؾىات "ماذا لؾ". وعميو فإن  السدتقبمية في مختمف
 يسكؽ تظبيقيا عمى قاعجة البيانات التذغيمية. 

كسجخل لحكاء األعسال يقجم العجيج مؽ الظخق DM إن تشقيب البيانات  :ERPفي أنعسة  DMتطبيق  8-5-8
يسكؽ استخجاميا في نغام  DMفإن  OLAP، وبالسقارنة مع ERPالتي يسكؽ أن تؤدي ميام مختمفة في نغام 

ERP  إلجخاء تحميل متقجم لمبيانات بسا في ذلػ وصف البيانات الحالية مؽ خالل اكتذاف األنساط والعالقات
يسكؽ استخجاميا لمخد عمى  DM، كسا إن طخق (Maggioni and Ricciardi, 2012)والتشبؤ بالسدتقبل 

مجسؾعة مؽ األسئمة حؾل البيانات الحالية مثل ترشيف العسالء، والعالقة بيؽ السشتجات، واألسئمة حؾل 
 السدتقبل مثل التشبؤ بالسبيعات، والتجفق الشقجي...إلخ. 

إن نغؼ السعمؾمات (: SC( مع نعام السعمهمات السحاسبي لتعزيز سمدمة التهريد )ERPتكامل  ) 8-5-3
التقميجية ومشيا السحاسبية تسثل نغؼ مقفمة عمى ذاتيا بسعشى أنيا نغؼ تعتسج عمى بيانات الذخكة بسعدل عؽ أي 
تكامل أو اترال مع أي بيانات خارج حجود الذخكة، فزاًل عمى أنيا تدتشج عمى بخمجيات وتظبيقات تكؾن 

اسق بيؽ ىحه األنذظة مؽ جية، ويفقج محجده لكل نذاط رئيدي داخل الذخكة بسعدل عؽ اآلخخ مسا يفقج التش
أيزًا التكامل مع بيانات البيئة الخارجية مؽ جية أخخى، األمخ الحي يشجؼ عؽ تمػ الشغؼ معمؾمات ال يسكؽ 

أن تخكيد استخجام نغام  الباحثالتعؾيل عمييا في اتخاذ أي قخار استخاتيجي يرب في صالح الذخكة. ويخى 
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ERP نحؾ أن تغظي  الباحثو، وبالتالي يجفع داخل الذخكة يقمل مؽ مشافع(ERP)  ،شخكاء في سمدمة التؾريج
 ومعمؾمات البيئة الخارجية : CRMو  SCMمع بيانات  ERPلخبط نغام  ويظخح الباحث الشسؾذج التالي

 
 :ERP مشهجية  الربط واالترال وفق السدخل السقترح من خالل تطبيقات  8-6
يخى الباحث أن التظبيقات الخئيدية تسثل تظبيقات  :Core Applicationالرئيدية  التطبيقات 2-6-1

مع نغام السعمؾمات السحاسبي ERP عسمية تجعؼ أنذظة األعسال يؾم بيؾم، وتكامل التظبيقات الخئيدية لشغام 
 سيعدز مؽ سمدمة تؾريج أي شخكة وفق ما يمي :

لشغام السعمؾمات السحاسبي والتي تيتؼ تتكامل مع دورة اإليخادات ERP تظبيقات السبيعات والتؾزيع لشغام  أواًل:
بأمخ اإلدخال وججولة تدميؼ البزائع والتأكج مؽ البزائع الستاحة لمبيع وحجود ائتسان العسيل، وىحا ما يعدز 
أنذظة الشقل والتخديؽ في سمدمة التؾريج، وبسؾجب ذلػ التكامل سيتسكؽ جسيع السدتخجميؽ مؽ الجخؾل إلى 

 .ERP خاصة بشغام قاعجة البيانات العامة ال
تظبيقات تخظيط األعسال تتكامل مع دورة السذتخيات في نغؼ السعمؾمات السحاسبية لتذسل التشبؤ  ثانيًا:

بالظمبات، وتخظيط اإلنتاج، وكحلػ السعمؾمات الخوتيشية السفرمة التي ترف تتابع مخاحل عسميات اإلنتاج 
 ارة السخدون والتشبؤ بدمدمة التؾريج. الفعمية، وىحا ما يعدز فاعمية أنذظة السذتخيات وإد

التظبيقات الخاصة بالخقابة اإلنتاجية تتكامل مع دورة اإلنتاج في نغؼ السعمؾمات السحاسبية والتي تذتسل  ثالثًا:
ججولة اإلنتاج التفريمية وتكاليف أنذظة األوامخ اإلنتاجية وىحا ما يعدز أنذظة ججولة اإلنتاج وأمخ العسل في 

 ريج .سمدمة التؾ 
التظبيقات المؾجدتية تتكامل مع دورتي السذتخيات واإليخادات في نغؼ السعمؾمات السحاسبية والتي تيتؼ  رابعًا:

بتدميؼ السشتجات إلى العسيل في الؾقت السحجد، وتيتؼ كحلػ بأمؾر الذحؽ وإدارة السخازن وىحا ما يعدز مؽ 
 أنذظة الشقل وخجمو العسيل في سمدمة التؾريج.

تسثل التظبيقات الثانية :  ERP (Analytical Processing)لشعم  التحميمية السعالجات تتطبيقا 2-6-2
وسيمة دعؼ القخار اإلداري بالتكامل مع السعمؾمات التي ترل بالؾقت السظمؾب والتي يؾفخىا نغام  ERPلشغؼ 

السعمؾمات السحاسبي مؽ أجل تظؾيخ األداء وتحقيق ميدة تشافدية، وىحه الشغؼ تذسل دعؼ القخار، صياغة 
 سمدمة التؾريج. واستخجاه السعمؾمات وتكؾيؽ التقاريخ التحميمية الخاصة والسدتشبظة مؽ أنذظة 

 الدراسة التطبيقية -3
 تهصيف الهضع الحالي لمذركة )الحالة السدروسة(: 3-0
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مؽ خالل الديارة السيجانية لمذخكة وإجخاء العجيج مؽ السقابالت الذخرية مع مؾعفي ومدؤولي الذخكة، أكج 
فزاًل عؽ عجم دقو ومالءمة  ،معغسيؼ عمى ارتفاه تكاليف مشتجات الذخكة مقارنًة بالذخكات األخخى 

كسا أكج مؾعفي الذخكة عمى أن تحميل بيانات التكمفة الزال يتؼ  السعمؾمات الستعمقة بالتكاليف التخاذ القخارات.
بذكل تقميجي وأن ىشاك العجيج مؽ بيانات ومعمؾمات التكمفة ال يتؼ تزسيشيا في التحميل لرعؾبة الؾصؾل إلييا 

أرجع السؾعفيؽ ذلػ إلى أن الحرؾل عمى بيانات التكمفة السخدنة في قؾاعج البيانات  وتحجيج السالئؼ مشيا، وقج
يحتاج إلى وقت وجيج كبيخيؽ، لحلػ يتؼ االكتفاء بالبيانات الستؾفخة األمخ الحي يحج مؽ قجرة متخح القخار عمى 

 اتخاذ قخارات صحيحة.

لسظبق بالذخكة غيخ مدتغمة حيت يتؼ التخكيد ا ERPوقج تؼ التأكيج عمى أن الكثيخ مؽ مدايا وخرائة نغام 
فقط عمى قجرة الشغام عمى تؾفيخ البيانات والسعمؾمات ألقدام ووعائف الذخكة وإىسال السدايا األخخى، كسا 
أعيخت السقابالت أن تقاريخ تحميل نتائج بيانات التكمفة ال تتشاول في الغالب دراسة وتحميل ارتباط السشتجات أو 

زيا البعض مسا ُيغفل العجيج مؽ السعمؾمات اليامة التي تشذأ مؽ دراسة العالقات بيشيا، كسا تيسل السؾاد مع بع
تقاريخ التحميل أيزًا إدخال أبعاد متعجدة في التحميل كالؾقت والكسيات والجؾدة والسخازن وإعيارىا بأشكال 

لحي يشعكذ عمى إدارة بيانات ومخظظات تداعج متخح القخار عمى استشباط مؾاطؽ الزعف والقؾة، األمخ ا
 التكمفة بالذخكة أو التي يتؼ تبادليا مع شخكاء األعسال.

 اختبار السدخل السقترح: 3-8

يتشاول ىحا الجدء دراسة الحالة العسمية التي تيجف إلى تكامل نغام السعمؾمات السحاسبية لمذخكة محل الجراسة 
مؽ  ERPفي نغؼ  DMالسقتخح إلى االستفادة مؽ بشغؼ معمؾمات أعزاء سمدمة التؾريج، حيث ييجف السجخل 

لتحقيق ميدة تشافدية لمذخكة،  ERPخالل التغمب عمى بعض نقاط الزعف في مجال األعسال التجارية ألنغسة 
 (Association Rule)، وقاعجة الخبط Decision Treesوذلػ مؽ خالل تظبيق تقشيات شجخة القخار 

 . ERPلشغام  OLAPبالتكامل مع 

 مشهجية دراسة الحالة: 3-3
 . OLAPإنذاء مكعب بيانات التكمفة بذكل مجدأ مؽ خالل تظبيق أساليب  3-3-1
 . ERPتظبيق تقشية التشقيب في البيانات )قاعجة الخبط( عمى بيانات التكمفة لشغام  3-3-2
 OLAPحفظ مخخجات التشقيب في البيانات إلى قاعجة بيانات متعجدة األبعاد )مكعب( لتؾضيح قجرة  3-3-3

 .خمق وتشسية ميدة تشافدية لمذخكةفي مجال  ERPلتحقيق استفادة أكبخ مؽ نغام  DMل مع بالتكام
 ERPتؼ تظبيق ىحه الجراسة عمى جدء مؽ قاعجة بيانات تذغيمية لشغام قاعدة البيانات التذغيمية:  3-4

 قيج التذغيل، والججاول التالية ترف ىحه البيانات :

 ( وصف قاعجة بيانات تذغيمية1ججول رقؼ )

 2014 -4- 27 التدجيل
 2014-4- 26إلى  2014 -1- 8 الفتخة

                                                 

  قاعجة الخبط(Association Rule) .تحاول اكتذاف العالقات واالرتباطية بيؽ مجسؾعة مؽ العشاصخ 
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 2147 عجد األصشاف
 140371 عجد الفؾاتيخ

 917938 عجد الدجالت
 81 رقؼ العالقات

 كسا تؼ تشاول عشاصخ وبشؾد البيانات وكحلػ وصف العالقات بيشيا كسا يغيخ بالججول التالي: 

 لبيانات قاعجة تذغيمية( وصف البشؾد و العالقات 2ججول رقؼ )

 Description الؾصف  Relationالعالقة 

 العشاصخ
ججول يحتؾي عمى معمؾمات مفرمة حؾل مشتجات الذخكة بسا في ذلػ الخمد، 

 االسؼ، األسعار، الذخكة السرشعة وغيخىا مؽ البيانات ذات العالقة

 فئات البشج
، ويختبط ججول )فئات ججول يتشاول وجؾد عالقة لبشاء ىخمي لفئة مؽ السشتجات

 البشج( مع ججول العشاصخ بعالقة أو أكثخ.
 ججول يحتؾي عمى وحجات القياس السختمفة لكل مشتج وحجات البشج
 ججول يحتؾي جسيع السعمؾمات التفريمية عؽ السؾرديؽ السؾردون 

 فئات السؾرد
فئات ججول يتشاول وجؾد عالقة لبشاء ىخمي لفئة مؽ السؾرديؽ، ويختبط ججول 

 السؾرد مع السؾرديؽ بعالقة أو أكثخ
 ججول بحث يحتؾي عمى قائسة مؽ فخوه الذخكة مع السعمؾمات ذات الرمة الفخوه

 الؾةائق
بسا في ذلػ السذتخيات  ERPججول أساسي يحتؾي عمى جسيع وةائق نغام 

والسبيعات ووةائق السخدون، يختبط الججول بسعغؼ ججاول البحث بعالقة أو 
 أكثخ بسا في ذلػ السؾرديؽ والفخوه، أنؾاه السدتشجات.

ججول يحتؾي تفاصيل الفاتؾرة، حيث يذسل السشتج والدعخ، التكمفة، والكسية  عشاصخ الؾةيقة
 وغيخىا مؽ البيانات ذات الرمة.

 نؾاه السدتشجاتأ
ججول بحث ألنؾاه السدتشجات مثل فؾاتيخ السذتخيات والسبيعات ومخدودات 

 السبيعات، وغيخىا
 ججول بحث لسخازن الذخكة والسعمؾمات ذات الرمة لكل مخدن  السخازن 

 يتشاول ججول حخكة السخدون الجاخل / الخارج الشاتجة عؽ الفؾاتيخ والسذتخيات معامالت السخدون 

 

 

 خطهات التطبيق:  3-5
مثل  DMحيث تؼ تحجيج قائسة بالستظمبات التي يشبغي تشفيحىا باستخجام تحديد متطمبات العسل:  3-5-0

إجسالي تكاليف ومبيعات السشتجات ككل لفتخة زمشية، وعمى مدتؾى كل فئة مؽ السشتجات، أيزًا تحجيجىا وفقًا 
بيؽ السشتجات وبيؽ فئات السشتجات، مؽ حيث لفخه معيؽ لمذخكة خالل فتخة زمشية معيشة، تحجيج االرتباط 

 الكسيات، التكمفة، الدعخ، التاريخ.
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مؽ خالل نساذج  ERPتؼ تحجيج متظمبات التشفيح لمتغمب عمى نقاط الزعف لشغؼ متطمبات التشفيذ:  3-5-8
DM:وذلػ مؽ خالل التالي ، 

 أو مرادر البيانات الخارجية. ERPالقجرة عمى التكامل مع أي قاعجة بيانات  أواًل:

 مجى قجرة الشغام عمى مقابمة األعسال الستدايجة. ثانيًا:

 .DMالقجرة عمى تظبيق أي تقشية أو خؾارزمية لد  ثالثًا:

 إلى مجسؾعة بيانات محجدة. DMيجب أن يكؾن السدتخجم الشيائي قادرًا عمى تحجيج وتظبيق تقشية  رابعًا:

 لتعديد القجرة عمى تحميل نتائج بيانات التكمفة. DM & OLAP تسكيؽ التكامل بيؽ خامدًا:

 السحجدة. DMوتقشيات  ERPتؾفيخ رابط بيؽ متظمبات العسل في أنغسة  سادسًا:

تؼ تحجيج مجسؾعة مؽ الستظمبات الؾعيفية لسحاولة تفديخ متظمبات العسل الستطمبات الهظيفية:  3-5-3
 والتشفيح إلى شكل أكثخ مالئسة لمتشفيح:

 بالذخكة. ERPالقجرة عمى اختيار قاعجة أو أكثخ مؽ قؾاعج البيانات التذغيمية لشغام  أواًل:
 تكؾيؽ مخظط لتجسيع البيانات. ثانيًا:
 التحقق مؽ صحة البيانات وتشغيفيا تمقائيا قبل تحسيميا إلى مدتؾده البيانات. ثالثًا:
 .OLAPالقجرة عمى تحجيج تقاريخ  رابعًا:

 خائط مؽ قاعجة بيانات السعامالت إلى مدتؾده البيانات.إنذاء خ خامدًا:
 ججيجة. DMالقجرة عمى إضافة تقاريخ  سادسًا:
 في التقاريخ. OLAP  &DMالقجرة عمى دمج  سابعًا:
في مخخجات مجسعات البيانات ذات العالقة في مدتؾده البيانات إلجخاء السديج مؽ  DMحفظ نتائج  ثامشًا:

 التحميل.
 لشتائج تشقيب البيانات لسجسعات البيانات OLAPرة عمى تظبيق القج تاسعًا:

 :Decision Treesتطبيق تقشية  جرة القرارات  3-5-4

 مؽ خالل: Decision Treesتدتخجم  بعض الخؾارزميات لتؾليج شجخة قخار 

 تحجيج كؼ سيكؾن عسق نسؾ شجخة القخارات. أواًل:

 معالجة القيؼ السدتسخة. ثانيًا:

 معالجة البيانات )التكمفة( السختبخة. ثالثًا:

 تحديؽ الفعالية الحدابية. رابعًا:

يتؼ الحداب كسا يمي:  (P1,P2,……,Pk)ليا احتساالت  K والقيؼ السسكشة  Xحيث بفخض وجؾد الستغيخ      

J

PjPjXH )(2log*)(   :حيث أنj=1 --> k 
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إلى عجة  Tبحيث تقدؼ مجسؾعة البيانات  (S)معيؽ  ومؽ ةؼ يتؼ حداب تحميل احتساالت تكاليف مادة أو مشتج
 Iفي السجسؾعة الفخعية  (S)تسثل احتسال أن بيانات  Pi، وبافتخاض أن (T1,T2,…..,Tk) مجسؾعات فخعية 

بالشدبة لعجد البيانات اإلجسالية، عميو تكؾن السعادلة كسا يمي:         



k

i
TiHsPiXH

1
)(*)( 

Hs(T)-H(T)Gain(S)ومؽ ةؼ يسكؽ حداب الخبح وفق العالقة التالية:     

حيث تكخر ىحه العسمية لكل مادة أو صشف حتى يتؼ تحجيج أييا تحقق ربح أكبخ، و عميو يشذأ نسؾذج      
الجحر  ترشيف عمى شكل شجخة قخار، ومؽ ةؼ يسكؽ استعسال الذجخة الشاتجة لترشيف بيانات التكمفة بجءًا بعقجة

مخورًا بالسدارات، وصؾاًل إلى عقجة ورقة. وتعتسج خؾارزمية بشاء شجخة القخار لسجسؾعة بيانات التكاليف لمذخكة 
T  عمى ةالث حاالت أو خؾاص لسحتؾى السجسؾعةT حيث تحتؾي ،T  عمى بيانات تكمفة تشتسي إلى مجسؾعة

 إلى مجسؾعات جدئية. T مختمظة مؽ األصشاف عميو فيي تسثل تشقية أو تجدئة السجسؾعة

مكؾنة مؽ ةالث خؾاص أو مجؾعات، األولى تكاليف إجسالية  Tوبالتظبيق عمى مجسؾعة مؽ البيانات      
، كسا صشفت البيانات إلى  (True, False)، والثالثة (A, B, C)( )القيؼ باآلالف(، والثانية 87إلى  35)

ائج السعمؾمات قبل التقديؼ، حيث بمغت ىحه القيسة ، وباحتداب قيسة ربح أو عClass2أو  Calss1نؾعيؽ 
0.891 bits وبتجدئة بيانات السجسؾعة ،T  باستعسال السجسؾعة أو الخاصية الثانيةX1  إلى ةالث قيؼ أو

اختيار أحج قيستيؽ  x2وإذا كان االختبار مبشيًا عمى الخاصية الثالثة، يسثل  ،(A, B, C)مجسؾعات جدئية 
(True or False) قج أعيخ الستغيخ ، و(x1)  قيسة عائج أو ربح أعمى مؽ(x2)  ومؽ ةؼ يتؼ البجء بو في تقديؼ
السسثل لمسجسؾعة األولى فقج تؼ تشاولو بقيؼ مدتسخة ألنو  (x3)وبشاء الذجخة، أما الستغيخ  Tبيانات السجسؾعة 

 يعكذ خاصية رقسية، كسا في الذكل التالي:

 
 ( شجخة القخار5شكل رقؼ )

 :  ERPونعام  (DM & OLAP)تطبيق التكامل بين  3-5-5

 ، وكسا يمي:ERPتؼ إتباه الخظؾات التالية لتظبيق تشقيب البيانات في نغام      

 : حيث يتؼ تشقية البيانات وإزالة الشاقرة مشيا وغيخ الرالحة.أواًل: تجهيز البيانات

 استخخاج، نقل، وتحسيل البيانات.: ETL ثانيًا:
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 .DMوتقشيات  OLAP: وىؾ مرجر البيانات لتظبيق البيانات مدتهدع ثالثًا:

 لتحقيق السيام السظمؾبة. DMحيث مؽ خاللو يتؼ تظبيق  :DMمذغل  رابعًا:

أو مدتؾده  DMإلعيار تحميل متقجم لمبيانات فيسا يتعمق بشتائج  OLAP: تظبيق تقشيات  OLAPخامدًا:
 البيانات.

 
 ( مخاحل التظبيق6شكل )

لزسان جؾدة البيانات مؽ حيث الجقة،  DMإعجاد البيانات ىؾ جدء أساسي مؽ عسمية أواًل: إعداد البيانات: 
 واالكتسال، واالتداق، وقابمية التذغيل البيشي، حيث تؼ تظبيق العجيج مؽ ميام إعجاد البيانات كالتالي:

 وإزالة الؾةائق التي تحسل عالمة باطمة. عؽ طخيق إزالة الفؾاتيخ غيخ الكاممة   التحقق من االكتسال والدقة .1
، حيث بعض الفؾاتيخ تكؾن معجة لمجسمة مسا قج تؤةخ عمى صحة نتائج البحث إزالة البيانات غير الرحيحة .2

 عؽ السشتجات السختبظة. عميو فإن إعجاد البيانات يديل فؾاتيخ الجسمة.
حيث إن بعض السشتجات يتغيخ الكؾد الجولي ليا في بعض األحيان، فالسشتجات ىي  ضسان االتداق،  .3

نفديا ولكؽ كؾد السشتجات ىؾ الحي يتغيخ ولحل ىحه السذكمة فإن إعجاد البيانات يقارن اسؼ العشرخ والتكمفة 
 والذخكة السرشعة ةؼ يتؼ تؾحيج رمد العشرخ وتعسيؼ التغييخ.

ات السشتجات تكؾن زائجة مسا يدبب مذاكل في األداء، في ىحه الحالة يتؼ إزالة ، حيث بعض بيانإزالة التكرار .4
 ىحا التكخار مؽ ججول السشتجات. 

، حيث تجشب ىحه الخظؾة حجوث خظأ في DMإعجاد البيانات خظؾة أساسية لعسمية ثانيًا: تجهيز البيانات: 
 ة. ، خاصًة إذا كانت تعتسج عمى بيانات تاريخية غيخ صالحDMنتائج 

ىي السدؤولة عؽ استخخاج ونقل  ETLتعتبخ عسميات :  (ETL)ثالثًا: استخراج، نقل، وتحسيل البيانات 
 وتحؾيل البيانات إلى مدتؾده البيانات.

بعج أن تؼ إعجاد البيانات، استخخاجيا، تحؾيميا، وتحسيميا إلى مدتؾده البيانات، : OLAP رابعًا: نتائج تطبيق 
( مخظط متعجد األبعاد لقاعجة بيانات 7عمييا، حيث يبيؽ الذكل ) OLAPسميات يربح باإلمكان تظبيق ع

 .OLAPلبيانات الذخكة والتي تسّكؽ مؽ تظبيق عسميات  ERPتذغيمية محجدة لشغام 
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 ( نسؾذج متعجد األبعاد لبيانات الذخكة7شكل رقؼ )

حيث يتزسؽ الذكل ارتباط بيانات متعجدة بعجة أبعاد ذات عالقة مثل السشتجات، السبيعات، الترشيف،      
التاريخ، السخازن، والتخويج، حيث يفيج ربط بيانات ىحه األبعاد في إيجاد أنساط وارتباطات ومعمؾمات ججيجة 

لتكاليف في ضؾء ىحه األبعاد، مسا يديج مؽ تجعؼ إدارة التكمفة البيشية مؽ حيث تؾسيع نظاق تبادل معمؾمات ا
مدتؾى  التشديق والتعاون بيؽ أعزاء سمدمة التؾريج، ويسكؽ ترؾر البيانات السخدنة وفق ىحا التجاخل بيؽ ىحه 

 األبعاد كسكعب مع خسدة أبعاد، وفي الذكل التالي مكعب لثالةة أبعاد السشتج، التاريخ والسخدن:

 
 بالذخكة ERPتعجدة لبيانات نغام ( مكعب أبعاد م8شكل رقؼ )

مؽ خالل تحميل ىحه العشاصخ والعسميات تغيخ عجة تقاريخ تحميمية يسكؽ إعيارىا في الذكل التالي، والحي      
 لبيانات الذخكة:  ERPفي نغام  OLAPيعخض بعض ميام 
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 لبيانات الذخكة  ERPفي نغام  OLAP( تظبيقات 9شكل رقؼ )

 : Association ruleتطبيق تقشية التشقيب )قاعدة الربط(  3-5-6

ىؾ تقجيؼ البيانات بذفافية إلى السدتخجم الشيائي، حيث األخيخ ال يشبغي أن  DMيتسثل اليجف الخئيدي لسكؾن 
السشاسبة وإنسا فقط بتحجيج متظمبات العسل، وتعتبخ تقشية قاعجة الخبط واحجة مؽ  DMيكؾن ممؼ بتقشية وخؾارزمية 

 الفاعمة لمعثؾر عمى االرتباطات بيؽ العشاصخ أو السشتجات. قاعجة الخبط ىي تعبيخ عؽ قاعجة DMتقشيات 
yx  حيث ،X)&Yتخض القاعجة أن ( ىي مجسؾعة مؽ العشاصخ ال تحتؾي عمى محجدات مذتخكة، تف

 . (TD)حيث  Dتشتسي إلى  T، وكل معاممة Dقاعجة بيانات السعامالت 

xy قاعجة  يجل عمى أن كل صفقة أو معاممة ،T  تحتؾي عمىX  و ىشاك احتسال أن تحتؾي عمى ،Y 
 أيزًا.

التي تحتؾي  Tىي ندبة مئؾية ٪ مؽ السعامالت  C، حيث Cبثقة  Tتحتسل في السعاممة Y      X  قاعجة 
 ، وتبيؽ الججاول التالية ذلػ: Yوتحتؾي أيزًا عمى  Xعمى 

 ( تظبيق تقشية )قاعجة الخبط( عمى قاعجة بيانات عالئقية 3ججول رقؼ )

 
 ( نتائج تظبيق تقشية )قاعجة الخبط(4ججول رقؼ )
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قاعجة الخبط ىي تقشية تشقيب واقعية وةابتة لتحميل بالخغؼ مؽ أن : DMالقيهد السفروضة عمى نتائج  3-5-7

 العالقة بيؽ السشتجات، فإنو ال يدال ىشاك بعض القرؾر:

عمى بيانات السبيعات مع عجم وجؾد القجرة عمى دمج الشتائج بذكل أكثخ مع السذتخيات،  DMركدت نتائج  أواًل:
 السخدون، والتكاليف السالية أو أي وحجة أخخى.

تحميل االرتباط بيؽ السشتجات، يحتؼ عمى السدتخجم تحجيج مجسؾعة مؽ السشتجات التي يتؼ فحريا، كحلػ  ثانيًا:
 تحجيج حج أدنى مؽ الثقة.

تظبيق قاعجة الخبط عمى بيانات تكاليف الكثيخ مؽ السشتجات يربح غيخ عسمي، لتحجيج السشتجات التي  ثالثًا:
 سيتؼ التحقق مؽ ارتباطيا.

لحل بعض أوجو القرؾر السحكؾرة، بسا يؤدي إلى مجخل أفزل  DMمع  OLAPحث دمج عميو حاول البا
 لجعؼ وتحديؽ تبادل السعمؾمات، وذلػ مؽ خالل التالي: ERPلتحميل قاعجة بيانات 

 وفقًا لمتالي : OLAPو DMيتشاول ىحا الجدء  التكامل بيؽ : OLAPمع  DMربط  3-5-8

 التي تؼ تظبيقيا لقاعجة بيانات الذخكة تخدن في متجخ لمبيانات.نتائج تقشية التشقيب )قاعجة الخبط(  أواًل:

 )مكعب متعجد األبعاد(. OLAPإلى مكؾن يدسح بتظبيق عسميات  DMتخديؽ مخخجات  ثانيًا:

 ,P (P1متجخ البيانات متعجد األبعاد الحي يحتؾي تقشية )قاعجة الخبط( يتسثل في الخبط والتجسيع لثالةة مشتجات 
P2, P3)  :كسا ىؾ مبيؽ في األشكال التالية 

 
 )قاعجة الخبط( DM( مكعب بيانات مخخجات تقشية 10شكل رقؼ )
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 بالذخكة ERP( ربط وتجسيع بيانات متعجدة األبعاد لقاعجة بيانات تذغيمية لشغام 11شكل رقؼ )

عمى  OLAPعسميات  إن تخديؽ نتائج تقشية )قاعجة الخبط( عمى قاعجة بيانات متعجدة األبعاد يدسح بتظبيق
الشتائج السخدنة، وىؾ ما يزيف السديج مؽ الجؾانب إلى الشتائج، كسا أن ىحا السجخل ُيسّكؽ مؽ الؾفاء بستظمبات 
تحميل البيانات السحاسبية مؽ حيث السشتجات، التكاليف، السخدون والكسيات، الفتخة، حيث يديج ذلػ مؽ قجرة 

فيسا يتعمق بالؾقت والكسيات  SCديؽ تبادل السعمؾمات مع أعزاء الذخكة عمى تحميميا وقجرة أكبخ عمى تح
والتشديق في عسميات الترسيؼ وإعادة الييكمة، وأيزًا تحديؽ القجرة عمى الؾفاء بستظمبات العسالء، وتحجيج 
عالقة وارتباط السشتجات وربحية كل فئة مؽ السشتجات، كسا أن تخديؽ نتائج تقشية )قاعجة الخبط( في متجخ 

مؽ فيؼ أفزل  ERPمؽ تقجيؼ تحميل متقجم لمشتائج، وىؾ ما سسح لسدتخجم  OLAPلبيانات قج مكؽ تحميل ا
 لمشتائج، وتحجيج ضؾابط لتبادل السعمؾمات، وبالتالي تحقيق ميدة تشافدية لمذخكة.

ال وبالتظبيق عمى عيشة مؽ البيانات تذسل أربعة أصشاف في عل خاصيتي )الكسية، التكمفة( تغيخ األشك
التالية تسثيل ىحه األصشاف وفق خرائريا، ةؼ تجسيع ىحه األنؾاه في عجة تجسعات اعتسادًا عمى خرائة 

 كل نؾه مشيا، حيث يتؼ تكخار ىحه العسمية وصؾاًل لمتجسيع الشيائي لمسخاكد الججيجة لمبيانات، كالتالي:

 
 ( تحجيج مخاكد تجسيعية ججيجة لمبيانات12شكل رقؼ )

ميل مليات السجخل السقتخح وشخح خخائط التشديق واالترال بيؽ نغؼ السعمؾمات السذتخكة لمذخكات، بشاًء عمى تح
وتحجيج خظؾات السجخل السقتخح، ومؽ ةؼ تظبيق ىحه الخظؾات عمى بيانات فعمية، وتحميل وبيان نتائج تظبيق 

مؽ تذارك البيانات وسخعة مجخل البحث، كل ىحا ُيغيخ بؾضؾح السدايا الجسة التي يسكؽ االستفادة مشيا 
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التشديق مع مخاعاة الزؾابط السحجدة، وكحلػ االستفادة مؽ أدوات البحث في مخازن البيانات ومتاجخ السعمؾمات 
واستشباط ووصف عالقات تجاخمية بيشيا، بسا يفيج في اتخاذ العجيج مؽ القخارات وتحجيج مديج العسالء 

ف الذخاء والتؾريج، األمخ الحي يشعكذ إيجابًا عمى كفاءة سمدمة واستخاتيجيات التدؾيق وطخق وشخوط وتكالي
التؾريج وبالتالي تخفيض وإدارة لمتكاليف البيشة وتحقيق أوسع لإليخادات وكدب حرة سؾقية مؽ خالل مشافح 

زي البيع والتؾريج، وبالتالي خمق وتحقيق ميدة تشافدية لمذخكة، عميو يسكؽ الجدم بقبؾل فخضية البحث والتي تق
"السدخل السقترح يحقق قدرة لمذركة عمى خمق ميزة تشافدية من خالل تكامل نعام معمهماتها بشعم بأن 

 معمهمات أعزاء سمدمة التهريد".
 نتائج البحث: 3-6

مؽ أجل تمبية متظمبات تحديؽ تكامل  ERPإلى نغام  DMمؽ خالل تشاول دراسة الحالة، تؼ محاولة ربط   
مثل شجخة القخارات  DMنغؼ السعمؾمات لمذخكات أعزاء سمدمة التؾريج، حيث أعيخت الشتائج أن تقشيات 

وقاعجة الخبط، يسكؽ استخجاميا لتحجيج أفزل لمبيانات السحاسبية لكل بجيل واتخاذ أفزل قخار مسكؽ في عل 
ت، وأيزًا في عل ارتباط وتجاخل ىحه البيانات وتعجد خؾاص كل مخكد أو الكؼ الكبيخ مؽ البيانات والسعمؾما

مادة، مشتج، طخيقة إنتاج، طخيق إمجاد، مسا يداىؼ في تحميل أعسق ليا واستشباط عالقات وأنساط ججيجة تفيج في 
ئج، وتحجيج تحديؽ الشسؾذج السقتخح، وتجعيؼ السيدة التشافدية، كسا يقجم اإلطار السقتخح تحميل متقجم لمشتا

عشج تحميل بيانات نغام  OLAPإلى  DMلمسجسؾعات السختمفة بيؽ السشتجات، وذلػ مؽ خالل دمج نتائج 
ERP  تكامل نغؼ السعمؾماتمسا يدتجيب لستظمبات زيادة فعالية.           

جخاءات في ضؾء نتائج البحث يؾصي الباحث بزخورة االىتسام الستدايج بسشيجية تكامل اإل: التهصيات 3-7
، حيث تتفق نتائج البحث مع العجيج مؽ الجراسات والبحؾث في كؾن أن إىسال عسميات ERPعشج استخجام نغؼ 

، يقمل مؽ السدايا والسشافع الستختبة عؽ استخجاميا، كحلػ ERPإعادة ىشجسة إجخاءات العسميات عشج تبشي  نغؼ  
نغؼ السعمؾمات السحاسبية التي تؼ تشاوليا في البحث ضخورة األخح بعيؽ االعتبار أبعاد أخخى لجراسة فاعمية 

ومخاعاتيا لتحقيق الفائجة القرؾى مؽ ىحا الشغؼ، وبيان قجرتيا عمى تخفيض وإدارة البيانات السحاسبية بيؽ 
الذخكات، والعسل في عل بيئة تكشؾلؾجية سميسة إليجاد أرضية متيشة تدتؾعب السعمؾمات وتقشياتيا وتتفاعل 

ؾصي الباحث بزخورة استخجام تكشؾلؾجيا التشقيب في البيانات بسفاىيسيا السعخفية والتقشية وتؾفيخ معيا. كسا ي
كل ما يمدم مؽ مدتؾدعات البيانات في تكؾيؽ معارف ججيجة، مؽ شأنيا أن تداعج عمى تخفيض التكمفة 

 السذتخكة بيؽ الذخكات.

 السراجع: 3-8
 Luvai Motiwalla ياض: جامعة السمػ فيرل( تخجسة:( نغام التعميؼ الستظؾر، )الخ 2009بشجر الديف ) -

and Jeff Thompson, Enterprice Systems For Management, Prentice Hall.             
(، أةخ العؾامل 2013، 4، العجد ٩محسؾد الذعار )السجمة االردنية في إدارة األعسال، السجّمج  اسحق -

نغام تخظيط مؾارد السشغسات: دراسة تظبيقية عمى قظاه الخجمات  والتكتيكية في نجاح تشفيح االستخاتيجية
 (.688 – 671األردني، )ص ص: 
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(، قؾاعج 2011أكخم أحسج الظؾيل وبالل تؾفيق يؾنذ )قدؼ اإلدارة الرشاعية: كمية اإلدارة واالقتراد،  -
ؾصل، )جامعة السؾصل، أنسؾذجًا دراسة حالة في مرشع الغدل والشديج في الس ERPالبيانات السؾزعة : نغام 

 (. 29-1ص ص:
( دور مدتؾدعات البيانات في 2012إبخيل،  26-23نجاح بؾلؾدان ، )ذكاء األعسال واقتراد السعخفة،  -

 تحديؽ إدارة عالقات العسالء في البشؾك، )عسان، جامعة الديتؾنة األردنية، كمية االقتراد والعمؾم اإلدارية(.
 العمؾم اد دراسة حالة: الذخكة الؾطشية لمشقل البخي، )الجدائخ، كمية(، الشقل و اإلمج2011حؾاس فاتح ) -
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Abstract 

The objective of the research is to propose a proposed approach to the integration of the 

accounting information system through Enterprise Resource Planning (ERP) with electronic 

information systems for supply chain members and the use of Data Mining (DM) 

technologies to take advantage of data in data warehouses, and data exchanged between 

members of the supply chain. As the business environment evolves, Libya needs to leverage 

Information Technology (IT) to strengthen its local industry and gain competitive advantages 

to compete in a globalized business environment. The research was based on descriptive 

analytical methodology to achieve research objectives. The search was performed on a 

physical data sample for an operational database.                                                          

Several conclusions were reached, most notably that the use of DM techniques in the 

proposed integration of information systems has contributed to the presentation of analytical 

reports of accounting data, and the discovery of relationships and linkages under the overlap 

of these data, which contributed to the deeper analysis of them, and the development of new 

patterns useful in improving the effectiveness of information systems for members of supply 

chains, creating a competitive advantage for the company. The research recommended the 

need to adopt a modern technological environment to find a solid ground to absorb and 

interact with information, and give companies the ability to maintain or create competitive 

advantages.                                                                                                                      

Keywords: electronic information systems, supply chains, data mining, resource planning 

systems.                                                                                          

 


