
 

 دعم اتخاذ القرار نظم

 و صادرات المنافذ البحرٌةواردات تطبٌق الدراسة على 
 

 إعداد

 نور سمٌع غضبان.م



 هحتويات العرض

 اتخاذ القرار –القرار 

 أهداف نظم دعم القرار

 أهمٌة نظم دعم القرار 

 عوامل نجاح نظام دعم القرار

خطوات بناء نظم دعم القرار -خصائص  -مكونات    

 مشروع أتمتة دعم اتخاذ القرارات خاص لواردات و صادرات المنافذ البحرٌة



 اتخار القرار –القرار 

 القرار

 اتخاذ القرار

 .لإلدارة وعلٌه تتوقف نتائج العملٌة اإلدارٌة وفاعلٌتها ًالرئٌسالمنتج هو 
 

 اتخاذ القرار فٌشٌر إلى عملٌة صنع القرارتعبٌر 

هو حكم أو قضاء بشأن مشكلة ما، ٌشٌر إلى تبنً حل ما من بٌن عدد من الحلول 
 .نةالممك

ابتداًء بتشخٌص وتحلٌل المشكلة، مروًرا بتحدٌد بدائل الحل الممكنة، 
 وانتهاًء بالمفاضلة بٌنها واختٌار وتبنً أحدها



 القرارأهذاف نظن دعن 

o القراراتتحسٌن فاعلٌة اتخاذ. 

 

o المدٌرٌن فً عملٌة اتخاذ القرارات المختلفة بالنسبة مساعدة

 .لألنشطة شبه المرتبة 

 

 

o اإلداري بدالً من إحالل التحكٌم الدعم. 

 

 



 أهوية نظن دعن القرار 

o نوع من الربط بٌن ثالث عناصر رئٌسٌة هً قاعدة خلق

وبٌن البٌانات الذكٌة والمعلومات  المتوفرة ، النماذج الكمٌة 

 صٌاغتهفً عملٌة تشارك متخذ القرار 

 

 

o هذا النوع من النظم بالحاسوب ارتباط وثٌق لدخول ٌرتبط

 معلوماتهعملٌات رئٌسٌة فً إعداد وتهٌئة 



 عواهل نجاح نظام دعن القرار 

 .القراراإلدارة بأهمٌة توافر نظام دعم اقتناع •
 

 .وجود نظام الحاسب اإللكترونً•
 

 .توافر مجموعة من ملفات البٌانات المرتبطة ببعضها والمخزنة على أوساط تخزٌن مختلفة•
 

 .مجموعة من البرامج الجاهزة الالزمة لنظام دعم القراروتوافر توافر األموال •
 

توافر مجموعة من المدٌرٌن ٌتمٌزون بدرجة عالٌة من الكفاءة اإلدارٌة وأٌضاً القدرة على •

 .استخدام الحاسبات اآللٌة
 

 .اإلدارٌةتفاعل مستمر بٌن المدٌرٌن فً المستوٌات وجود •
 

 .المدٌرٌنتوافر مجموعة من المتخصصٌن فً مجال الحاسبات اإللكترونٌة لمساعدة •
 

 .المنشأةتوافر برامج التدرٌب المستمر فً •



 القرارفكرة دعن اتخار 

 Excelبٌانات 
بٌانات 

Access 

 Sqlبٌانات 

بٌانات 

oracle 



 القرارهكونات نظن دعن 

 قاعدة بٌانات.   1

 مسؤول تشغٌل المعلومات.   2

 البرامج والتطبٌقات.   3



 القرارخصائص نظن دعن 
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القدرة على دعم القرار شبه 

 المهٌكلةوغٌر  المهٌكلة

القدرة على دعم 

اتخاذ القرار فً 

كافة المستوٌات 

 اإلدارٌة

القدرة على توفٌر أقصى قدر من 

 المالئمة وسهولة االستخدام

إمكانٌة توفٌر الدعم لمتخذ 

القرار إذا كان فردي أو 

 جماعة أو فرٌق

استخدام البٌانات 

والنماذج السلوكٌة 

المختلفة التخاذ 

 القرار
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 سهولة التعلٌم من قبل متخذ القرار



 عملٌات تحلٌل النظم

تحدٌد حدود النظام، وأنظمته •
الجزئٌة، وعناصره، و مدخالته 

 .ومخرجاته ونظامه الكلً

تحدٌد عالقات النظام الداخلٌة، •
والخارجٌة، والوقوف على 

 .خصائصها

حصر وظائف النظام، وتحدٌد •
 .أهدافه وغاٌاته

هٌكلة النظام، وتحدٌد بنٌته، •
والوقوف على آلٌات عمله، 

 وسلوكٌاته

تحدٌد العوامل الداخلٌة والعوامل •
 .الخارجٌة المؤثرة على النظام

  تحلٌل النظم

 .وجود حدود•

 .وجود ترابط وتفاعل مستمر•

 وجود رغبة، أو مٌل تكوٌنً•
عند كل ( طبٌعً أو صنعً(

عنصر من عناصر النظام 
 .لالتساق بالنظام

ا، أو ( قابلٌة النظام للتفكٌك• ًٌ عمل
ا ًٌ إلى نظم جزئٌة أو   )ذهن

 .عناصر
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 تصوين النظن تحليل النظن

 تصميم النظاممخطط ( 1)الشكل 



 دعن القرار بناء نظن خطوات 

اإلقالععملٌة   

 التصمٌم المفاهٌمً للنظام

 تصمٌم النظام

 تنفٌذ النظام 

 الموجهةوضع األسس والمبادئ •

 تحدٌد الجهات المستفٌدة من النظام •

 للنظام والصلبة البرمجٌةالمكونات تحدٌد •

 .الصلبتصمٌم الجزء •

 .البرمجًتصمٌم الجزء •

 .تشكٌالت تنظٌمٌة•

 .إدارٌةإجراءات •

 . تشٌٌد النظام •

 .تدرٌب المستخدمٌن•
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 :مشروع األتمتة يتضمن

 من صيغة ( الصادر والوارد)استيراد بيانات المانفسيت الخاص بكل وكالة بحرية 
The Extensible Markup Language (XML)  إلى قاعدة بيانات مصممة خصيصا من نمطMS SQL 

SERVER 

 بقاعدة البيانات المذكورة سابقا يمكن من خاللها إجراءترتبط واجهات مستخدم: 
.aعممية استيراد البيانات من الممفات المرسمة من قبل الوكاالت البحرية. 
.b التقاريرإظهار. 

 مشروع أتمتة دعم اتخاذ القرارات 

لواردات و صادرات المنافذ البحرٌةخاص   



8 

4 

6 

18 

2 

التعاون مع الجهات المسؤؤلة 
 وفهم النظام

دراسة ملف المانفست 
 وتوصٌف النظام

التحقٌق البرمجً باستخدام   تحلٌل النظام و هٌكلة النظام 
وتصمٌم   SQLservesتقنٌة 

الواجهات واالستعانة بالخبٌر 
 االحصائً

كتابة التقارٌر وانجاز الشرائح 
 والعرض البرمجً 

 مخطط سٌر العمل
 اسبوع

 مشروع أتمتة دعم اتخاذ القرارات 

لواردات و صادرات المنافذ البحرٌةخاص   

 سير عمل النظاممخطط ( 1)الشكل 



:غرفة المالحة  

 أعضاء مجلس اإلدارةاالتفاق مع. 

 أعضاء المجلسجلسات مع . 

 االطالع على أسلوب العمل. 

 

 

 

:الفكرة العامة لمنظام   

 بٌانات
XML 

 

ملف تصرٌح معلومات 
 الوصول

 التقارٌر

 معلومات عن السفن

 

عملٌة 
 اإلقالع
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البحرٌة الوكاالت فً للتجهٌزات الفعلً الواقع: 

oاإللكترونً الحاسب نظام وجود. 

oملفات على تحوي مختلفة تخزٌن أوساط على والمخزنة ببعضها المرتبطة البٌانات ملفات من مجموعة توافر XML . 

  

البحرٌة الوكاالت فً القرار دعم نظام لبرمجٌات الفعلً الواقع: 

 :هً المشروع لتنفٌذ البرمجٌات من مجموعة استخدام تم

SQL SERVER 2008 

C# 

Crystal report 

Visual studio 2005 

2008 Visual studio 

SQL SERVER Import and Export 

Rational rose 

  

التصمٌم 

المفاهٌمً 
 للنظام
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البحرٌة الوكاالت فً البٌانات لمصادر الفعلً الواقع: 

بصٌغة ملفات عن عبارة سفٌنة لكل مخصص الكترونً ملف من البحري المانفست XML مهٌكلة غٌر. 

الوصول تصرٌح ملف معلومات. 

  
البحرٌة الوكاالت فً للمخرجات الفعلً الواقع: 

الوكالة رمز ,السفٌنة اسم ,الوصول تارخ) محددة معلومات حسب السفن معلومات الستعراض : السفن عن معلومات 

 .(البحرٌة

التقارٌر: 

 Report Of Ports " و "By Carriers" و "By time" و "By Report" التقارٌر) للنظام االحصائٌة التقارٌر تمتلك
and Crr Code )"   

  

التصمٌم 

المفاهٌمً 
 للنظام
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 لمنظام UML اتمخطط( 2)الشكل 

 ماتحليل النظ

information 

tecnology
(from Use Case View)

search about specific vissles

(from Use Case View)

by carrier

(from Use Case View)

by date

(from Use Case View)

by vissle

(from Use Case View)

set carrier

set date

set vissel

<<extend>>

get information from sql

vessel name

(from Use Case View)

date of arrival

(from Use Case View)

voyage number

(from Use Case View)

result

<<extend>>

unique ID

(from Use Case View)

 : information 

tecnology

 : user inteface  : sql server

load vissels list

read file text

load vissle form

show results

open conection

return results

close connection

load information

 : information 

tecnology

 : user inteface

2: read file text
3: load vissle form

 : sql server

1: load vissels list

8: show results

4: open conection

7: close connection
5: load information

6: return results
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 الكامل لقواعد البيانات ERDمخطط  ( 3) الشكل

 ماالنظ تصوين
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 ماالنظ بناء

 واجهات النظام ( 4) الشكل
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 الخط الناقل زمن المغادرة زمن الوصول رقم الرحلة اسم الباخرة

 علم الباخرة الوزن اإلجمالً عدد الحاوٌات عدد الطرود عدد البوالص

 :ٌمكن إنشاء عدد من التقارٌر تتضمن المعلومات األساسٌة لكل باخرة حسب الزمن كما ٌلً
 

 ٌمثل الشكل التالً واجهة التقرٌر حسب الزمن
 

 واجهة التقرير حسب الزمن( 4)الشكل 

 

 ماالنظ بناء
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 ٌمثل الشكل التالً واجهة التقرٌر حسب أكواد المرافئ
 

 واجه التقرير حسب المرافئ( 5)الشكل 

 ماالنظ بناء
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:واجهة التقرٌر حسب رمز الناقل و كود المرفأ    

 ماالنظ بناء

 واجه التقرير حسب المرافئ( 6)الشكل 



 :مرافئ التحمٌل
 هل ٌصلح المرفأ لمرفأ أقطرمة؟

 

 :أنواع البضاعة
 أرجل الدجاج

 األغنام

 الزٌت

 

 االستثمار

 إنشاء المصانع

 تشغٌل العمال

 البطالة

 

 

 مرافئ التفرٌغ
 خط نقل مباشر•

 

 

 

 زمن الوصول والمغادرة
 مشاكل إدارٌة•

 رضا الزبون على المرفأ•

 إنشاء مرفأ صٌانة•

 

 عدد الحاوٌات
 (دبً وسورٌا،صٌن)حجم التبادل التجاري•

 مشكلة بتصدٌر<<عدد الحاوٌات الفارغة•

 زٌادة سكنٌة*                  

 خلل فً التسوٌق             *                  

 

 

 :معلومات تجمٌعٌة

القطن نحدده بالوزن أم بعدد ** 

أسماء ،معرفة أهم المرافئ<< الحاوٌات

تقدٌم << أسماء المدرٌن،اهم الشاحنٌن

ضرائب ،جمارك أكبر،حاوٌات أكبر <<التسهٌالت

 عمل،أكبر

 :التقارٌر ضمن الفترات الزمنٌة
 تقلبات الدورٌة للطقس** 

 (قمر الدٌن)رمضان**  

 ₤₴€العمالت الصعبة
           

 

 مناقشة
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