
برنامج النهوض
با�عمال



2

نم ةلاسر
يذيفنتلا سيئرلا
 ،تامزألا عم لماعتلا يف ةردابملا مامز كلمت ىلع ًامئاد ةيمنتلل رطق كنب صرحي
 ةمزاللا تاودألاو لبسلا ةفاك نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلانيكمتو
 ىلا تامزألا ليوحت نع ًالضف ،لامعألا عاطق تايدحت ىلع بلغتلا يفةمهاسملل
 ،ديعبب سيل رطق ىلع رئاجلا راصحلا لاثمو ،جوضنلاو ريوطتلل تاصنمو صرف
 ام لك ليلدلا اذه يف نودجتس .مزعلاو حورلا سفنب19-ديفوك ةمزأ هجاون مويلاو
 املامعألا خانمل ديدجلا عقاولا يف ومنلاو ملقأتلل ةيساسأ تاداشرإ نم مكمزلي
تايدحتلا قبتسن ،مكنم برقلاب ًامئاد اننودجتس اذه نعً الضفو ،انوروك دعب
ةيفرعملا بناوجلا يطغت ةلماكتم معد مزحو جمارب رفونو ،ةبسانملا ططخلاب
 ٌحاجنو انحاجن مكحاجنف ،نييرطقلا لامعألا داورل قاوسألا حتفو ،ةيلاملاو ةيراهملاو
.ةيلاغلا انتلود داصتقال
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ضرغلا وه ام
؟جمانربلا اذه نم

 عيراشملل نكمي يتلا ةنكمملا تاءارجإلا نع ةماع تامولعمو تاداشرإ
 ةدايزو ديدجلا عقاولا عم فيكتلل اهذختت نأ ةطسوتملاو ةريغصلا
 .اهتيجاتنإ

.هذيفنتو ءارجإ لك ميمصت ةيفيك لوح تايصوت

جمانربلا همدقي ام
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 ممصملماكتم جمانرب نم ءزج لامعألاب ضوهنلل جمانربلا اذه
:ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملل ةيمنتلل رطق كنب نم

 ةريغصلا عيراشملا ىلع ةدئاعلا ةدئافلالامعألاب ضوهنلا جمانرب تاوطخ
ةطسوتملاو

جمانرببلط جذومن
لامعألاب ضوهنلا

بلطلل ةمعاد تادنتسم ريفوت ءانع نود طسبم جذومن

 جمانربتاراشتسا
لامعألاب ضوهنلا

 يف جمانربلا يراشتسم نمةيصخشةيراشتسا تاسلج
ةيمنتلل رطق كنب

 ءاربخ اهمدقي )تنرتنإلا قيرط نع( دعب نع ةيبيردت تارودتاردقلا ءانب
نيصصختم

 جمانرب ةطخ
لامعألاب ضوهنلا

لامعألاب ضوهنلا ةطخ دادعإل مادختسالا لهس جذومن

)ةيئاهنلا ةقفاوملا( لضفأ ةيليومت طورش ىلع لوصحلايلاملا معدلا

ةطخ مييقت
لامعألاب ضوهنلا

لضفأ ةيليومت طورش ىلع ةيئدبملا ةقفاوملا

لامعألاب ضوهنلا جمانرب
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لامعألاب ضوهنلا جمانرب تاراشتسا

لامعألاب ضوهنلا جمانربب ةصاخلا تاراشتسالا فادهأ

لامعألاب ضوهنلا جمانربب صاخلا بيردتلا هنمضتي ام

بيردتلا

ةيفاضإلا ةدعاسملا يراشتسالا رفوي
 يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملل
 ضوهنلا جمانربةطخ لامكتسا
 يأ ىلعةباجإلاب موقي امك ،لامعألاب
جمانربلاب ةقلعتم ةلئسأ

ةيفيرعت ةسلج

 جمانرب يراشتسا عم ةيفيرعت ةسلج
ثيح ،جمانربلا نأشب لامعألاب ضوهنلا
 مث نمو ،ةكرشلل جمانربلا ميدقت متي
 هجاوت يتلا لكاشملا ةشقانم متت
ةلمتحملا لولحلا ةمئاق ديدحتو ةكرشلا

ةيناديملا تارايزلا

 ،كلذل ةجاح يراشتسالا ىأر لاح يف
ةكرشلل ةيناديمةرايز ءارجإب موقيس

 ةعومجم وه  لامعألاب ضوهنلا جمانرب
 ةلمتحملا لولحلا نم ةلماش ريغ ةعساو
 ةفلكتلل ةفاضإلاب اهلرصتخم حرش عم
 اذه فدهي .ذيفنتلا ةدموةيبيرقتلا
 ةريغصلا عيراشملا ةدعاسم ىلإ جمانربلا
 ةصاخلا لولحلا ريوطت يف ةطسوتملاو
اهب

 ةريغصلا عيراشملا عضومهف
يف اهتدعاسمو ةطسوتملاو

 ةيرذجلا بابسألا ديدحت
اههجاوت يتلا لكاشملل

جمانربب فيرعتلا
لامعألاب ضوهنلا

ةمئاق حارتقاو ةشقانم
جمانرب ىلإًادانتسا لولحلاب

لامعألاب ضوهنلا
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 رواحملا ىوتسم ىلع ةنكمملا تاءارجإلا
عيضاوملاو

فصولاعيضاوملاروحملا فصولا
 ةلسلس زّيمت
ديروتلا

 زّيمتلا
يليغشتلا

بلطلا زّيمت

دارفألا

 نم ديزملا بذج لالخ نم لامعألا ومن معدو نيكمتءالمعلا باستكا
 قيرط نع ةكرشلا تامدخ وأ تاجتنم ءارشل ءالمعلا
قيوستلاو عيبلا تايلمع ةءافك ةدايز

 ةمدخ يف زّيمتلا
ءالمعلا

 لبق ءالمعلل تامدخلا ميدقت ةءافك معدو نيكمت
 ةبرجت نم نسحي امب اهدعبو اهئانثأو عيبلا ةيلمع
ءالمعلا

 ةظفحم زّيمت
تاجتنملا

 ءالمعلا تاجايتحا ةيبلتل تاجتنملا ةظفحم نيسحت
لامعألا ومن نيكمتو

 ةمدخلا وأ جتنملا ةدوج نم ٍلاع ىوتسم ىلع ظافحلاةدوجلا نامض
 ةبسانملا تاسرامملاو تاودألا مادختسا لالخ نم
تامدخلا ميدقت وأ جاتنإلا ةيلمع يف بويعلا ليلقتل

 ليغشتلا تايلمع
ةنمآلا

 نم دحت ةقيرطب تاكرشلا يف لامعألا ةيرارمتسا نيكمت
ةمالسلا رطاخم

 ميظعتو ةفلكتلا ضفخل تاسراممو تاودأ عضوةفلكتلا نيسحت
هتاذ تقولا يف ةيراجتلا ةميقلا

 ةرادإ زيمت
تايرتشملا

ضفخلل تايرتشملا تاءارجإ ةيلاعفو ةءافك نيسحت
نيدروملا عم نواعتلا قيقحتو تاقفنلا نم

 ةكبش زيمت
نيدروملا

 رطاخملا نم دحلا فدهب اهترادإو نيدروملا ةكبش ريوطت
فيلاكتلاو

 ةلسلس نيسحت
ديروتلا

 مثو جاتنإلا ىلإ داوملا نم تاجتنملا قفدتل طيطختلا
 ةيداصتقا رثكألا قرطلاب هذيفنتو هطبضو عيزوتلا
تقولا ثيح نم بسنألاو

 رمتسملا نيسحتلا
 ةيفاقثلا ةمءالملل
 ىوتسمب ءاقترالاو
ةكرشلا يف تاءافكلا
لامعألا فادهأ قيقحتل

 نيسحتلا ىلع ةردقلا
 ةرادإ يف رمتسملا
 نيزختو ،تايرتشملا
تاجتنملا لقنو

 ةيجيتارتسا ذيفنت
 جهنلا عابتاب لامعألا
 ةيقوثوموًاقاستا رثكألا
بنج ىلإًابنج ةءافكو
 تايلآ نيكمت عم
 رمتسملا نيسحتلا
مادتسملاو

 جذومنو ةيجيتارتسالا ةغايص ةداعإ ىلع ةردقلاليهستةنورملا
 نيفظوملاو تايلمعلاو ةكرشلا لكيهو لامعألا
لضفأ لكشب ءالمعلا ةمدخل ةءافكو ةعرسب تاينقتلاو

 مهتدعاسمو مهليهأتو ةبسانملا تاءافكلا باطقتساةرادإلا ةمظنأ
 فادهألا قيقحتل لثمألا وحنلا ىلع مهتاردقب ءاقترالا يف
ةيميظنتلا

تاودألا نم ةعومجم
 عفدت يتلا تاسرامملاو
 اهيفظومو تاكرشلا
 ةيمنتل مئادلا يعسلل
 نيسحتو تاعيبملا
 لكشب حبرلا شماه
يمويو رمتسم
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ةنمقرلا ىلع زيكرتلاءارجإلاروحملا عوضوملا
 ةلسلس زّيمت
ديروتلا

 زّيمتلا
يليغشتلا

 زيمت
تايرتشملا ةرادإ

 ةلسلس نيسحت
ديروتلا

 ةكبش زيمت
نيدروملا

ةفلكتلا نيسحت

ةدوجلا نامض

تاعامتجا لالخ نم قافنإلا يف مكحتلا ةدايز
قافنإلا ةرادإ

 ديروتلا ةلسلس ىوتسم ىلع ةيفافشلا قيقحت
ديروتلا ةلسلس ةرادإ تاعامتجا لالخ نم

نيدروملا ةكبش ىوتسم ىلع ةيفافشلا قيقحت

دونبلا ضعبل ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت

ديروتلا ةدعاق عيونت

 ديدحتللامعألا ةيبايسنال ةيصيخشتلا ةساردلا
 ردهلا نم دحلا صرف

 ،فينصتلا- )5S( سمخلا تاءاتلا ةيجهنم
 وأ زيزعتلاو ،طيمنتلاو ،فيظنتلاو ،بيترتلاو
 تيبثتلا

 لولحلا مادختسابًايمقر نوزخملا ةرادإ
ةيباحسلا

 فرعتلا ةينقت لالخ نم نوزخملا عبتت
 ىلعً ءانب نوزخملا ةرادإل ةيكلساللا تاددرتلاب
تانايبلا

 ةميق ال يذلا تقولا نم دحلل دعب نع ةبقارملا
 تايلمعلا يف هل ةفاضم

 تاتوبورلاب تايلمعلا ةتمتأ
لامعألا ريس يف ةسالسلا قيقحتل

 ريتاوفلا رادصإل ةينورتكلإلا ةرتوفلا مادختسا
ةيلاع ةدوجو ةعرسب

 زيهجت ةداعإ تاقوأ راصتخا" ةيجهنم قيبطت
 ةميق ال يذلا تقولا ضفخل )SMED( "تاودألا
 تايلمعلا يفهل ةفاضم

تادنتسملاو قئاثولا ةرادإل يمقر ماظن

 ةيلآلا سايقلا مظن
ةدوجلا نامضل

لامعألاب ضوهنلل جمانربلا اذه يف ةدراولا تاءارجإلا
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ةنمقرلا ىلع زيكرتلاءارجإلاعوضوملاروحملا

بلطلا زّيمت

دارفألا

تايلمعب صاخلا ةمالسلا لوكوتورب زيزعت
ةكرشلا قيرط نع ةنمؤملا لقنلا

 يف لمعلا ةحاسم طيطخت يف رظنلا ةداعإ
عينصتلا تآشنم

 يف لمعلا تاحاسم طيطخت يف رظنلا ةداعإ
بتاكملا

ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا

 نم ةيضارتفالا تاعيبملا قرف ةيلعاف نيسحت
ةيبيردتلا تارودلا لالخ

لصاوتلاو لاصتالا ةيجيتارتسا ذيفنتو عضو

لمعلل ةنرم بيلاسأ قيبطت

لاعف يسسؤم رييغت ثادحإل رييغتلا ةرادإ

 زّيمتلا
 يليغشتلا
)عبات(

 ةلودجو تابوانملا يف دعابتلا قيبطت
تاحارتسالا

ةمالسلا ىلع ظافحلل ةديدج تاسايس ميمعت

 تايلمع
ةنمآلا ليغشتلا

ةمالسلل ةريغتملا ءالمعلا تاعقوت ةيبلت

جاورلا زيزعتل يمقرلا قيوستلا

 قيقحتل فداهلا ميمصتلا" موهفم مادختسا
تاجتنملا ةظفحم نيسحتل "ةميقلا

 ةظفحم زّيمت
تاجتنملا

ةنورملا
دارفألا ءادأ ةرادإ ةرادإلا ةمظنأ

ةينورتكلإلا ةراجتلا ءالمعلا باستكا

ًايمقر ءالمعلا تاقالع ةرادإ ةمدخ يف زّيمتلا
ءالمعلا

لامعألاب ضوهنلل جمانربلا اذه يف ةدراولا تاءارجإلا
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هيبنت

 نيناوق يأ عم قفاوتت اهيلإ راشملا تاءارجإلا نأ لامعألاب ضوهنلل جمانربلا اذه يف ةدراولا تايصوتلا ضرتفت
لثمت الو .نيناوقلا هذه عم ضراعتي وحن ىلع تاوطخ يأ ذاختا متي نأًاقالطإ اهنم دصقلا سيلو اهب لومعم
.ةينوناق ةروشم تايصوتلا هذه نم يأ

 ةيراجتلا ةلاحلا مئالتل اهتعجارمو شاقنلاو ريكفتللًالخدم ةقيثولا هذه يف ةدراولا داوملا عيمج رابتعا يغبني
 .ةسسؤملاب ةصاخلا

.ليلدلا اذه يف ةدراولا تاحرتقملاب قلعتي ام يف أشنت رارضأ يأ نع ةيلوؤسم يأ ةيمنتلل رطق كنب لمحتي ال

 ىلعو .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم اهنأ ىلع ليلدلا اذه يف ةدراولا تاءارجإلا ىلإ رظنلا يغبني ال
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عيضاوملا يف ةيموكحلا تاميظنتلاو تايصوتلا عابتا تاكرشلا

 ىلعو .ةيمنتلل رطق كنب نم تايصوتك ةروكذم تسيل ليلدلا اذه يف اهركذ دراولا صاخلا عاطقلا تاكرش
.ةصاخلا اهتاعقوتو اهتاجايتحا ىلع ًءانب اهئاكرش رايتخاو مييقت تاكرشلا

.ةكرشلا يف رصانعلا عيمج يطغت ال دق ليلدلا اذه يف ةحضوملاعيضاوملا ورواحملا

 لكب ةصاخلا لامعألا ةلاح قفو اهليصفت يغبنيوةماع ليلدلا اذه يف ةمدقملا ذيفنتلاتايلآو حرشلاو فصولا
.ةكرش

 نمو،ةكرش لكل نيقيقد عقوتملا رثألا ريدقتوةيريدقتلا ةميقلاو ذيفنتلل يريدقتلا نمزلا نم لك نوكي ال دق
.ةكرش لكب ةصاخلا لامعألا ةلاح ىلع ًءانب تاريدقتلا هذه ريغتت نأ عقوتملا

 تاعاطقلا ضعب يف قيبطتلل ةلباق نوكت ال دق "عاطقب ةطبترملا ريغ" كلت نمض ةفنصملا تاءارجإلا ضعب
.تاكرشلا وأ/و

 كلت وأ اًيليومت اًضرع لكشت ةقيرطب ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب تقو يأ يف ،ليلدلا اذه يف رظنلا متي نلو مل
 نم اهليهست وأ اهحنم نكمي يتلا ةيفرصملا تامدخلا نم رخآ عون يأ وأ ةيفرصم تاليهست ىلإ يدؤتس يتلا
.رخآل تقو نم ةيمننتلل رطق كنب
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تایرتشملا ةرادإ يف زیمتلا :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

دونبلا ضعبل ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا

.ةمدخ وأ جتنم ةفلكت رادقم لوح يدعاصت روظنم ءانبل ةليسو وه ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت
 تقولا يف ةمئالملا دمألا ةليوط ةيحبرلا ىلع ظافحلا عم جتنملا ميدقتو عينصتل دروملا اهققحي نأ نكمي ةفلكت لقأ ريدقت ىلع ليلحتلا اذه لمعيو
 لكشبةدبكتملا حابرألاو ةماعلا تاقفنلاو ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةلامعلاو ةجلاعملا ةيلمعو تالآلاو داوملا ةفلكت باسح متي ليلحتلا يف .هتاذ
.يليصفت
 ديفيو .نيدروملا عم ضوافتللًانيتمًاساسأ رفوي امك ،تاجتنملل ةيقطنم راعسأ ديدحت يف دعاست ةلصفم تامولعم ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت رفوي
.راعسألا تانراقمل ةدودحم تارايخ ىوس رفوتت ال امدنع صاخ لكشب ليلحتلا
.ميمصتلاو تافصاوملا ةشقانم يف ءدبلا يلاتلابو ةفلكتلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا ديدحت يف كلذك ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت دعاسيو

 ليبس ىلع ،تارابتعالا نيب نمو .ةفلكتلا ضفخ ىلع ءزج لكل لمتحملا رثألاو هلذب متيس يذلا دهجلا ىلعً ءانب ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت ءازجأ ديدحت
.يبناجلا عسوتلا قاطنو ،نيدروملا عم ضوافتلا دنع تاكرشلا فقوم معدو ،يونسلا قافنإلاو ،ءزج لكل ةفلكتلا :رصحلا ال لاثملا

.هتفلكت لماوع ديدحتو هئاشنإ ةيلمعو ءزجلا ةينب مهف
 تارودلا تاقوأو ،ةقاطلا ةفلكتو ،ةلامعلا لدعمو ،ماخلا داوملا رعس ،لاثملا ليبس ىلع( ةددحملا ةفلكتلا يف ةرثؤملا لماوعلا لوح تانايبلا عمج
 ،دئاوعلاو ةماعلا تاقفنلا نأشب عاطقلل ةيعجرملا ريياعملاو ،عينصتلا دئاعو ،تاعفدلا دادعإ تقوو ،تاودألا ريفوت فيلاكتو ،1لماكلا ماودلانوفظوملاو
.ةيجراخ تاهجل تانايبلا عمج ةيلمع دانسإ ىلإ ةجاح كانه نوكت دقو ،)كلذ ىلإ امو
.اهعمج مت يتلا تالخدملا مادختساب ةفلكتلا جذومن ريوطت

:ىلإ لصوتلل ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت مادختسا
.دروملا رعس عم ةنراقملا لالخ نم ةيراجتلا ةصرفلا نأشب راكفأ§
.ةفلكتلا يف ةرثؤملا لماوعلا ليلحت لالخ نم ميمصتلا ةصرف نأشب راكفأ§

تايرتشملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

:لالخ نم ةمدخ وأ جتنمل ةضرتفملا ةفلكتلا رادقم ديدحتل ةليسو وه ةضرتفملا ةفلكتلا ليلحت
 هجاتنإ ةيلمع ديدحت§
ةيلمعلا نم ةوطخ لكب ةطبترملا ةفلكتلا ديدحت§

 تاهج ىلإ تانايبلا عمج ةيلمع دانسإ ةلحرمتايرتشملا ةفلكت ضفخ
ةيجراخ

رهشأ3 ىلإ1 نم
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قافنإلا ةرادإ تاعامتجا لالخ نم قافنإلا يف مكحتلا ةدايز

 "ةيلوؤسملا لمحت ةيلقع" خسرت يهو .هضيفختو قافنإلاب قلعتي ام يف ةيفافشلا ىوتسم ةدايز نم تاكرشلا نّكمت ةادأ يه قافنإلا يف مكحتلا ةيلآ
.قافنإلاب قلعتي اميف ًاحوضوو ًاريبك ًاريفوت ققحتو

 مدقي ،ةسلجلك يفو .نيعم ىوتسم نع ديزي ديدج قافنإ لك نأشب ققحتلا اهيف متي قافنإلا ةرادإل ةرركتمو ةمظتنم تاعامتجا لالخ نم ةيلآلا ليعفت متي
:يلي ام ىلع ًءانب  اهضفر وأ اهليجأت وأ اهليدعت وأ تابلطلا ىلع ةقفاوملا متتو قافنإ تابلط نم مهيدل ام تابلطلا باحصأ
؟يرورضقافنإلاله§
؟ًالجاع قافنإلا بلط له§
؟ةفلكتلا ضفخل لعفلاب تاوطخ بلطلا مدقم ذختا له§

.ةميدقلا تانايبلا عمج لالخ نم يلاحلا اهعضو مييقتو قاطنلا نمض قافنإلا تائف ديدحت

.قافنإلا ةرادإ عامتجا ةقفاوم ىلع لوصحلا بلطتي يذلا قافنإلا دح ديدحت

.قافنإلا ةرادإ تاعامتجا يف نيكراشملا ديدحت

.تارارقلا ذاختال ةمئالملاتايحالصلاب نوعتمتي نيكراشملا نأ نم دكأتلا§

.)تدجو نإ( ةديدجلا ةقفاوملا تاءارجإ نمضتت ثيحب ةيسسؤملا دراوملا طيطخت ماظنب ةصاخلا ةقفاوملا ةيلآ ليدعت
 ةلاح ةعجارمو ةديدجلا تابلطلا لثم( ةيسايقلا هلامعأ لودج دونبو )نيعوبسأ لك وأ يعوبسأ وأ يموي( قافنإلا ةرادإ تاعامتجال ينمزلا لودجلا ديدحت
.)ةقباسلا تارارقلا ةعباتمو قافنإلا

.ةديدجلا تاءارجإلانأشب نيفظوملا عيمج مالعإو ةيلآلا ىلع نيكراشملا عيمج بيردت

.تاعامتجالا ءدب

.نكمأ نإةينورتكلإلاقافنإلا ةعباتم ةحول وأ ينايب لودج لالخ نمً ءاوس ،رثألا ىلع عالطالل ةئفلا بسح قافنإلا عبتت

تایرتشملا ةرادإ يف زیمتلا :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملالوؤسملاصخشلا
تايرتشملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ىلع ةقفاوملا اهيف متب ،رارمتساب قافنإلا ةرادإل ةيرود تاعامتجا دقع لالخ نم ماعلا اهقافنإ يف لضفأ لكشب مكحتلا تاكرشلل نكمي
هل لاجعتسالاو هتيمهأ ةجرد ىلع ًءانب هضفر وأ هليجأت وأ هليدعت وأ قافنإلا تابلط نم بلط لك

 ةمراص تاءارجإ لالخ نم قافنإلا يف ضيفختلا
 مزاللا تقولا ةدايز نود تاقفاوملا حنمل
ةقفاوملل
 ضافخنا ببسب قافنإلا يف ضيفختلا
 ةدايز لالخ نم قافنإلا تابلطل ماعلا رادقملا
 ةسسؤملا ىوتسم ىلع يعولا ىوتسم
تانايبلا ىلع ةينبملا تارارقلا ذاختاو

 ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا
ةينورتكلإلاةعباتملا ةحول ءاشنإل

رهشأ3 ىلإ1 نم
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 لالخ نم ديروتلا ةلسلس ىوتسم ىلع ةيفافشلا ةحاتإ
ديروتلا ةلسلس ةرادإ تاعامتجا

 ةلسلس ةرادإل فئاظولا عيمج ىوتسم ىلع ةيرود تاعامتجا دقع لالخ نم تارارقلا ذاختا يف ةعرسو ةيفافشلا ىوتسم يف نسحت قيقحت
:لمعلا فئاظوو تايوتسم لك ىلع ىؤر مدقت ةفداهو ةحضاو سيياقم تاعامتجالا هذه عبتت .ديروتلا

.)نوزخملا ىوتسمل ةيمويلا ةكرحلاو ،ديروتلا فقوت تارم ددع ،لاثملا ليبس ىلع(اهعبتت بجي يتلاةيسيئرلا سيياقملا ديدحت

.نكمأ نإ ةيسسؤملا دراوملا طيطخت مظن مادختساو ،سيياقملا هذهل تانايبلا رداصم ديدحت

.ةددحملا سيياقملا لوح ةيعوبسألاو ةيمويلا تانايبلا عمج يف ءدبلا

ةفلتخم فادهأ تاذ تاعامتجالا نم ةعومجم دقعل يعوبسأ لودج ديدحت
.تارارقلا ذاختا ةيحالصب عامتجالا يف نيكراشملا عتمت نم دكأتلا عم ،عامتجا لك نورضحيس نيذلا نييسيئرلا نيفظوملا ديدحت§
.عامتجا لك يف اهتشقانم متتس يتلا سيياقملا ديدحت§
.ةعبتملا سيياقملا نم لكل ةثدحملا تامولعملا ضارعتسال لوؤسم نييعت§

:اهيف متي ،رارمتساب ديروتلا ةلسلس ةرادإل ةيرود تاعامتجا دقع لالخ نم اهيدل ديروتلا ةلسلس يف ربكأ لكشب مكحتلا تاكرشلل نكمي
سيياقملا نمًاقبسم ةددحم ةعومجم ةلاح عبتت§
سيياقملا هذه ىلع ًءانب تارارقلا ذاختا§

دیروتلا ةلسلس نیسحت :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا

 تالالتخا ديدحت لالخ نم ةيفافشلا قيقحت
قبسم لكشب بلطلاو ضرعلا

 ةمئاقو ةعيرس تارارق ذاختا ةيلمع معد
 تانايبلا ىلع

رهش-0ةعقوتم ةيفاضإ ةرشابم فيلاكت نم ام

ديروتلا ةلسلس ريدم وأ تايلمعلا سيئر

12

عيزوتلا زكارم ةكبشةيليغشتلا تايلمعلانيدروملا ةرادإ لقنلا ةرادإنواعتلاو ءالمعلا ةمدخ
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ةيباحسلا لولحلا مادختسابًايمقر نوزخملا ةرادإ

 تايجمرب ىلإ تاكرشلا هذه جاتحت ،ءالمعلا ةمدخ ميدقتو تاعيبملا ءارجإو اهسفنل قيوستلل تنرتنإلا ىلع دمتعت يتلا تاكرشلا دادعأ ديازت ءوض يف
.ةينورتكلإلا ةراجتلل ةريغتملا ةحاسلا بكاوت نوزخملا ةرادإل
:يمقرلا نوزخملا ةرادإ تاودأل نكمي
.دئازلا نوزخملا ظفح وأ ةيحالصلا يهتنم نوزخملا ىلع قافنإلا ليلقت نم نكمي وحن ىلع ربكأ ةءافكب نوزخملا ةرادإ§
.دكارلا نوزخملا بنجتو نوزخملا دافن تالاح ليلقت قيرط نع تاعيبملا نم ردق ىصقأ قيقحت§
.ةيوديلا ماهملا ةتمتأ قيرط نع ةلامعلا ليلقت§
.نحشلاب ةقلعملا ءاطخألاو نحشلا تاقوأ ليلقت لالخ نم ءالمعلا ةمدخ نيسحت§
 فيلاكت اهيدل يتلا تاكرشللًاضيأ ةديفم اهنأ الإ ،ةينورتكلإلا ةراجتلا يف نولمعي نمل ربكأ ةدئاف تاذ نوكت دق نوزخملا ةرادإ ةمظنأ نأ نم مغرلا ىلع
.نوزخملا يف ةزهاجلا علسلاو ماخلا داوملا نم ةعونتمو ةريبك ةعومجمو ةيلاع نوزخم

.لامعألا هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأ لكشت يتلا نوزخملا ةرادإ ماظن رصانع ديدحت

 اميف .)ماع لكشب ةيونس وأ ةيرهش تاكارتشال ضورع ميدقت متي( رعسلا مييقت عم ،اهنع نوثحبت يتلا تازيملا لضفأ ىلع يوتحي يباحس لح نع ثحبلا
:ةيباحسلا لولحلا ضعب يلي
§OracleNetsuite

§TradeGecko
§Zoho Inventory

§Cin7
 تاءارجإلا طيسبتل مكيعس دنع ةيرورض نآلا اهيلإ نوجاتحت ال يتلا تايجمربلا تازيم حبصت دق .لامعألل ةيلبقتسملاو ةيلاحلا تاجايتحالا ةاعارم نم دكأتلا
.ىرخألا
 دئاوفلاقيقحت ىنستي يك رصنع لكل ةصصخم نيزخت قطانم ديدحت عمًاحضاووًامظنم نوكي نأ بجي نوزخملل يلعفلا ميظنتلا نأ ةظحالم مهملا نم
.نوزخملا ةرادإل ةيمقرلا لولحلا نم ةوجرملا

:يغبني ،لحلا اذه ذفنتلو .ةيسفانتلا اهتردق ىلع ةظفاحملل يمقرلا نوزخملا ةرادإ تاودأ ىلع تاكرشلا نم ديدعلا دمتعت
نوزخملا ةرادإب قلعتي اميف ةيلبقتسملاو ةيلاحلا ةكرشلا تاجايتحا ديدحت§
هؤانتقاو مكلامعأل بسنألا لحلا نع ثحبلا§

دیروتلا ةلسلس نیسحت :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا

نوزخملا دافن رطاخم ليلقت

 حوضولا ةدايز لالخ نم ةفلكتلا يف ربكأريفوت
 كلذ يف امب ،نوزخملل يلعفلا مادختسالا يف
يجاتنإلا رمعلا ةياهن ةلاح حوضو

كارتشالا موسر

يلعفلا نوزخملا ميظنتو فينصت
)لعفلاب مت دق نكي مل اذإ(

رهش–0

ديروتلا ةلسلس ريدم وأ تايلمعلا سيئر
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 ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا ةينقت قيرط نع نوزخملا عبتت
 تانايبلا ىلإ دنتسملا نوزخملا ةرادإل

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ديروتلا ةلسلس ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ةدايز عنم قيرط نع يدقنلا قفدتلا نيسحت
هصقن وأ نوزخملا
 علسلل ةبسنلاب ًةصاخو ،ةدوجلا ةبقارم ةدايز
دودحملا ينيزختلا رمعلا تاذ

نوزخملا رفاوتو ةمالس نامض

 )ةءارقلا ةزهجأو تاقصلملا لثم( ةزهجألا
 تايجمربلاو
 طبضلاو بيكرتلا تامدخ

 ءاربخلا تامدخ

لقألا ىلع رهشأ6

دیروتلا ةلسلس نیسحت :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

 ىلإً الوصو جاتنإلا ةلحرم نم ديروتلا ةلسلس ربع اهعبتتو ،ةيدرفلا تانوكملاو تاجتنملا ديدحت تاكرشلل )RFID( ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا ةينقت حيتت
.عيبلا ذفنم
 ةيكلساللا تاراشإلا لبقتسيو لقني يذلا ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا تاقصلم ةءارق زاهج ةطساوب ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا تاقصلم صحف ىرجي
 عقاوم يف ةءارقلا ةزهجأ عضو نكمي .ةصاخ ةيبوساح جمارب مادختساب اهتجلاعمو ةءارقلا زاهج اهعمجي يتلا تامولعملا عيمجت متي .هيلإو قصلملا نم
.عئاضبلا لقن تقو ةفرعمل عدوتسم وأ عنصم لخاد ةفلتخم
:دوكرابلا ةطرشأ لثم ىرخألا قرطلاب ًةنراقم ايازملا نم ديدعلا نوزخملا يف مكحتلا تايلمع يف ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا تاقصلم مادختسا رفوي
.راتمأ ةدع ةفاسم ىلع نوكت امًابلاغو ،دُعب نع تاقصلملا ةءارق نكمي§
.دحاو تقو يف تاجتنملا نم ةلماك ةصنم ةلومح صحف حيتي امم ،دحاو تقو يف تاقصلملا نم ديدعلا ةءارق نكمي§
.ةيدرفلا تاجتنملا عبتت نكمي ثيحب ،ةديرف فيرعت زومر تاقصلملا ءاطعإ نكمي§
.رصانعلا لوح تامولعملا ثيدحت حيتي امم ،تاقصلملا نم ةنيعم عاونأ قوف ىرخأ ةرم ةباتكلا نكمي§

.)كلذ ىلإ امو ةددحم عقاومو ةددحم تاجتنم درج لثم( ذيفنتلا قاطن ديدحت
:ليصفتلاب قاطنلا ديدحت
.ماظنلا نم ةديفم تامولعم يقلتل اهب ةءارقلا ةزهجأ عضو بجي يتلا عقاوملا§
.اهيلع تاقصلم عضو يغبني يتلا تاجتنملا§
.ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا ماظن دادعإ وأ تيبثتل ةيجراخ ةهجل عبات ةمدخ دوزم ديدحت
.دروملا عم ةينقتلل قبسم رابتخا ءارجإو ةزهجألا ىلع لوصحلا
:لامكتسا يرجي هتاذ تقولا يف امنيب تاجتنملاو ةءارقلا ةزهجأ نم ةريغص ةعومجم ىلع يبيرجت رابتخا ءارجإ
.ةزهجألا بيكرتو جماربلا تيبثت§
.ةهجاولا ريوطت§
.اهاودج نم ققحتلاو ةتبثملا ةمظنألا رابتخا
.ةيقبتملا تاجتنملاو ةءارقلا ةزهجأ ىلع ماظنلا ميمعت

 متي ىتح يلي امىلإ تاكرشلا جاتحت .ديروتلا ةلسلس ربع تانوكملاو تاجتنملا عبتتب تاكرشلل حمست ةينقت يه ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا ةينقت
:ةيكلساللا تاددرتلاب فرعتلا ماظن ءاشنإ
هعبتت متيس يذلا نوزخملا ءزج ديدحت§
تامدخلا دوزم ديدحت§
اهميمعتو ةمظنألا عيمج رابتخاو ةدودحم تاجتنم ىلع يبيرجت رابتخا ءارجإ§

14
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نيدروملا ةكبش ىوتسم ىلع ةيفافشلا قيقحت

نیدروملا ةكبش زیمت :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ديروتلا ةلسلس ريدم وأ تايلمعلا سيئر

رهشأ6 ىلإ3 نمةعقوتم ةيفاضإ ةرشابم فيلاكت نم امديروتلا ةلسلس لّطعت رطاخم ليلقت

 ةكرشلا مهعم لماعتت نيذلا نيدروملا ىنعمب( تايوتسملا عيمج ىلع مهعم لماعتت نيذلا  نيدروملا تايلمعل ةماع ةيؤر نيوكت ىلإ تاكرشلا جاتحت
 عم نواعتلا دعي .تاكرشلا هذه تايلمع يف ديروتلا ببسب تابارطضا يأ رطاخم ليلقتل)كلذ ىلإ امو ،نيدروملا ءالؤهل ةدروملا تاهجلاو ،ةرشابم
.ديروتلا تايوتسم لك ىلع ةيفافشلا هذه قيقحت يف)ةكرشلل نيرشابملا نيدروملا لثم( لوألا ىوتسملا نم نيدروملا

 نواعتلاب ةبسانملا لولحلا داجيإو رطاخم يأب ؤبنتلل ةيليغشتلا مهتلاحو نيدروملا تاردقب ةرمتسم ةيارد ىلع تاكرشلا نوكت نأ يف فدهلا لثمتيو
.مهعم

 تايمكب مدختست يتلاو ،ليغشتلا يف ةيمهألا ةغلاب ربتعت يتلا تاجتنملاو داوملا ديدحتب مق ،تاجتنملا نم اهريغو ةدروملا ماخلا داوملا عيمج نيب نم
.ةيلاع ةفلكت تاذ وأ ةريبك
Bill)داوملا ةمئاقب صاخلا ينايبلا ططخملاب ةناعتسالا كنكمي§ ofMaterials Tree) ةيمهألا ةغلاب تاجتنملاو داوملا ديدحتل.
 نيدروملاو ةمهملا تامزلتسملاو ،داوملا تانوكم ةمئاق ،لاثملا ليبس ىلع( مهب صاخلا ليغشتلا لكيه مهفل ةددحملا تاجتنملا يدروم عم لصاوتلا
.)ةيتسجوللا ططخلاو ،ةجلاعملا تقوو ،نيمهملا
.هنيعضرغلل مهيدّروم عم ،نيدّروملا مهأ ةدعاسمب لصاوتلا§

.جاتنإلا رطاخمو ططخب قلعتي اميف نيدّروملا مهأ عم هاجتالا ةيئانث لصاوت تاونق ءاشنإ
.ددحملا تقولا يف ميلستلا هناكمإب ناك اذإ ام مهفو نكمم تقو عرسأ يف ةديدجلا ءارشلا ططخ لوح دّروملا غالبإ§
.كلذ هرودقمب نكي مل اذإ هيدّروم عمو هعم لولح ىلإ لصوتلا ةلواحمو§

.اهتأطو نم فيفختلل تاءارجإ ميمصتو نيدروملا ةكبش يف ةلمتحم رطاخم يأ نعًامود ثحبلا

 ةصاخلا ديروتلا ةلسلسب قلعتي اميف ةيفافشلاب مستت ةيؤر عضو ىلإ تاكرشلا جاتحت ،اهعنمو نيدروملاب قلعتت رطاخم يأ عقوت لجأ نم
:يلي ام لالخ نم كلذب مايقلا مهنكميو .ًاضيأ مهب
ةيولوألا تاذ تالخدملا ديدحت§
لدابتلا ساسأ ىلع حضاو لكشب رطاخملاو ططخلا ميمعت§
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ديروتلا ةدعاق عيونت

نیدروملا ةكبش زیمت :دیروتلا ةلسلس ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ديروتلا ةلسلس ريدم وأ تايلمعلا سيئر

ديروتلا ةلسلس لّطعت رطاخم ليلقت

 تايرتشملا ةفلكت ضفخ

رهشأ6 ىلإ3 نمةعقوتم ةيفاضإ ةرشابم فيلاكت نم ام

 ديروت ةكبش دوجو للقي .لطعتلا تالاح يف ديروتلا تايمك ليوحتب حمسي امم نيدروملا نم ةعسوم ةكبش ءانب ديروتلا ةدعاق عيونت حيتي
 ضوافتلا دنع تاكرشلا فقوملًامعد ةعونتملا نيدروملا ةكبش رفوت امك .ديروتلا قوس يف تابلقت يأ رطاخمل ةكرشلا ضرعت نم ةعونتم
.نيدروملا عم

:ةيمهألا ثيح نم اهبتر مث عيونتلا دوهج اهيلع زكرتس يتلا تاجتنملاو ماخلا داوملاب ةمئاق دادعإ
.نييدرف نيدروم لالخ نم اهيلع لوصحلا متي يتلا تاجتنملا ديدحت§
.ةيلاع ةفلكت تاذ وأ ةريبك تايمكب مدختست وأ ،ليغشتلل ةيمهألا ةغلاب ربتعت يتلا تاجتنملاو داوملا ديدحت§

.ةيولوألا تاذ تاجتنملا نم جتنم لكل نيلمتحملا نيليدبلا نيدروملاب ةمئاق دادع
.نيليدب نيدروم نم راعسأ ضورع ىلع لوصحلا
.ةيتسجوللا ىودجلاو راعسألا ضورع ىلع ًءانب ددجلا نيدروملاب ةرصتخم ةمئاق عضو
.ةيجراخلا رطاخملا ليلقتل كلذ ىلإ امو لمعلا جذومنو يفارغجلا عقوملا بسح ءالدبلا نيدروملا زييمت نم دكأتلا ،نكمأ نإ ،ىعاُريو§

 ،كلذ قيقحتلو .نيدروملا دحأ نم ديروتلا عاطقنا ةلاح يف نيليدب نيدروم دوجو ضرغب مهعم لماعتت نيذلا نيدروملا عيونت تاكرشلل نكمي
:يلي ام ىلإ تاكرشلا جاتحت
اهل نوليدب نودروم مهيدل نوكيس يتلا تاجتنملا ديدحت§
مهنم لكل ةرصتخم ةمئاق دادعإو نيليدبلا نيدروملا نع ثحبلا§
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 )SMED( "تاودألا زيهجت ةداعإ تاقوأ راصتخا" ةيجهنم قيبطت
 تايلمعلا يف ةفاضم ةميق هل سيل يذلا تقولا ليلقتل

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

1تادعملل ةيلكلا ةيلاعفلا ةدايز

 طيسبت ربع ةدوجلا نيسحت
ةبولطملا ماهملا

ةيجراخلا ةراشتسالا تامدخ

عينصتلا طخو تاودأ ليدعت

رهشأ6 ىلإ3 نم

 ةداعإ دنع اهتهجاوم نكمي يتلا ليقارعلا ةلازإو ةءافكلا ةدايزل اتويوت ةكرش اهترّوط ةيجهنم يه )SMED( "تاودألا زيهجت ةداعإ تاقوأ راصتخا" ةيجهنم
 ىلع يوطنت يتلا فئاظولا نيب تالآلاو تادعملاو تاودألا رييغتل مزاللا تقولا ضفخو طيسبتو ديدحتل مويلا اهمادختسا عئاشلا نم تابو.تاودألا زيهجت
.راركتلا

 وأًاقبسم اهريضحت نكمي يأو ةيلمعلا نم اهتلازإ نكمي ةطشنألا نم يأ ديدحت ربع رمألا اذه )SMED( "تاودألا زيهجت ةداعإ تاقوأ راصتخا" ةيجهنم ققحت
.اهتتمتأ وأ اهديحوت وأ ٍزاوتم لكشب اهزاجنإ
.راركتلا ىلع يوطنت ةفيظو يأ طيسبتل اهئدابم قيبطت نكمي هّنأ ّالإ ،ساسألا يف تاودألا زيهجت ةداعإ تاقوأ ضفخل ةيجهنملا هذه ريوطت مت هّنأ عمو

:رييغتلل مزاللا تقولا ضفخل لحارم6 نم ةممصملا ةيلمعلا هذه عابتا بجيو
هسايقو رييغتلل مزاللا تقولا ةبقارم§
 ةيجراخلا تاوطخلاو ؛ةزهجألا ليغشت فاقيإ دنع الإ اهؤارجإ نكمي ال يتلا رييغتلا ةطشنأ يه ةيلخادلا تاوطخلا(ةيجراخلاو ةيلخادلا تاوطخلا ديدحت§

)ةزهجألا ليغشت ءانثأ اهؤارجإ نكمي يتلا رييغتلا ةطشنأ يه
يجراخ طاشن ىلإ ليغشتلا ديق زاهجلا نوكي امنيب نمآ لكشب هؤادأ نكمي يلخاد طاشن يأ ليوحت§
ةيلخادلا تاوطخلا ةدم ريصقتل راكفألا ديلوت§
ةيجراخلا تاوطخلا نيسحتل راكفألا ديلوت§
اهيلع مهبيردتو نيينعملا نيفظوملا عيمج عالطإو اهقيثوتو ةديدجلا تاءارجإلا ديحوت§

 نماهتلازإ نكمي ةطشنألا نم يأ ديدحت لالخ نم رييغتلل ةمزاللا تاقوألا ليلقت ىلع "تاودألا زيهجت ةداعإ تاقوأ راصتخا" ةيجهنم لمعت
اهتتمتأ وأاهديحوت وأ ٍزاوتم لكشب اهزاجنإ وأًاقبسم اهريضحت نكمي ةطشنأ نم يأو ةيلمعلا

ةلماكلا اھتاناكمإبً ةنراقم عینصتلا ةیلمع مادختسا ىدم سیقت :تادعملل ةیلكلا ةیلاعفلا .1
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 ةفاضم ةميق هل سيل يذلا تقولا ليلقتل دعب نع ةبقارملا
 تايلمعلا يف

.ةلماكلا اھتاناكمإبً ةنراقم عینصتلا ةیلمع مادختسا ىدم سیقت :تادعملل ةیلكلا ةیلاعفلا .1

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

جاتنإلا تايمكو1تادعملل ةيلكلا ةيلاعفلا ةدايز

يتلا تاجتنملا يف بويعلا ليلقت ةيناكمإ
 نع مجنت
 تادعملل لثمألا ىوتسملا نود ءادألا

رهشأ6 ىلإ3 نم

 ماظن لثم ً،اضيأمهيدل ةدوجوملا ةنايصلا ةبقارم مظن تاردق عيسوتل ةعانصلا لاجم يف ءايشألا تنرتنإ نم ةدافتسالا نيّعنصملل نكمي
.Andon ةءاضإ
 تارعشتسملا حيتت .ةلمتحملا رطاخملا نم اهريغو تاءارجإلا يف روصقلا هجوأو تالآلا ءادأ لوح ةّميق ىؤر دعب نع ةبقارملا مظن مّدقت
.يروف لكشب دعب نع تالآلا ءادأ ةبقارم ةيكلساللا

.ةلصلا تاذ تادعملل ةبسنلاب1تادعملل ةيلكلا ةيلاعفلل ساسألا طخ ديدحت
وعدت دق- )ةيخيراتلا تانايبلاو لاجملا اذه يف ةعبتملا ةيعجرملا ريياعملا ىلإ دانتسالاب(1تادعملل ةيلكلا ةيلاعفلا نيسحت صرف ديدحت
.ةيجراخ ةيراشتسا ةمدخب ةناعتسالا ىلإ ةجاحلا
.دعب نع ةبقارملا رثأ ميظعت يف مهست نأ نكمي يتلا ةحاتملا صرفلا نيب نم ةدّيقملا تايلمعلاو تادعملل ةيولوألا ءاطعإ دعُي
ةمدخب ةناعتسالا ىلإ ةجاحلا وعدت دق- تايلمعلاو تادعملا ىلإًادانتسا دعُب نع ةبقارملا مظن قيبطتل ةلمتحملا تارايخلا ديدحت
.ةيجراخ ةيراشتسا
.دعب نع ةبقارملا تايجمربو ةزهجأ ّرفويس يذلا ةمدخلا دّوزم/دّروملا ديدحت
.تامولعملا عمجب ءدبلاو دعب نع ةبقارملا ةزهجأ طبضو بيكرت
.نكمأ ىتم اهّروصتو تانايبلاليلحتل ةيمقرلا تاودألا مادختسا
.ذيفنت ةطخ عضوو1تادعملل ةيلكلا ةيلاعفلا نيسحت صرف دصر يف رارمتسالا

ةيدام راعشتسا ةزهجأ لالخ نم تادعملا ةمالس ىلع رثؤت يتلا لماوعلا ليلحتل تادعملل يروفلا عبتتلا يه دعب نع ةبقارملا

 ةيجراخلا ةراشتسالا تامدخ
ةحاتملا صرفلا ديدحتل
 )تالباكلاو تارعشتسملا لثم( تادعملا
 تايجمربلاو

 طبضلاو بيكرتلا تامدخ
تانايبلا ليلحتل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا
اهرّوصتو
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ضفخ صرف ديدحتل لامعألا ةيبايسنال ةيصيخشت ةسارد
 ردهلا

لمعلا ططخل يلعفلا قیبطتلل نكمی ّھنأّ الإ ،رھشأ3 ىلإ رھش نوضغ يف لامعألا ةیبایسنال ةیصیخشتلا ةساردلا مامتإ نكمی.1
لوطأًاتقو قرغتست نأ ةساردلا هذھ نع ةمجانلا

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

1ذيفنتلل مزاللا تقولاةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

 يف طارفإلاو بويعلا لثم( ردهلا ليلقت
 نع رفسي ام )عئاضلا تقولاو جاتنإلا
 ىلعأ ةيجاتنإ
 لضفأ ةدوجو
ةيئاهنلا تاجتنملا نيب قاستالا ةدايز

رهشأ3 ىلإ1 نم

مييقتلا اذهدعاسيو .لامعألا ةيبايسنا ةيجهنم قيبطتب قلعتي ام يف ةسسؤملل يلاحلا عضولل مييقت يه لامعألا ةيبايسنال ةيصيخشتلا ةساردلا
.نيسحتلا صرفو فعضلاو ةوقلا طاقنو ةميقلا ةميدع ةيفاضإلا ةطشنألا وأ ردهلا ديدحت ىلع ةسسؤملا
.ةسسؤملا يفلماكلاب لمعلا ةيبايسنا ئدابم جمدل ةطخ عضوو لمعلا ةيبايسنا قيبطتل ةيجيتارتسا ةغايص ةيلمعًاضيأ مييقتلا لّهسي
:يه ةيسيئر رصانع ةثالث ىلع مييقتلا زّكريو
."رئاسخلا نم دحيو ةميقلا ققحي امب دراوملاو ةيداملا لوصألا دادعإ ةقيرط"- ةينفلا مظنلا§
."لمعلا فادهأ ذيفنت لجأ نم ليغشتلا ماظن ةرادإ اهلالخ نم متت يتلا ةيمسرلا ةمظنألاو تايلمعلاو لكايهلا"- ةرادإلا مظن§
 يدرفلا ىوتسملا ىلع ،لمعلا ناكم يف مهتافرصتو مهروعشو صاخشألا ريكفت ةقيرط"- )تاردقلاو تايكولسلاو تايلقعلا( ةيرشبلا دراوملا ةمظنأ§

."يعامجلاو

.)كلذريغ وأ ةرداصلا ديروتلا ةلسلس وأ ةدراولا ديروتلا ةلسلس وأ نّيعم جتنم عينصت لثم( ةيصيخشت ةساردل هعاضخإ بجي يذلا لمعلا ءزج ديدحت
 نيفظوملاديوزت ربعًايلخاد ةساردلا ءارجإ ،نكمأ اذإ وأ ،ةيصيخشتلا ةساردلا ءارجإل لمعلا ةيبايسناب نيصاخ ءاربخ اهيف دجاوتي يتلا ةيجراخلا تاهجلا ديدحت
.لمعلا ةيبايسنا لوحلمعلا ةيبايسنا لوح ةمزاللا ةفرعملاب
 :ةيصيخشتلا ةساردلا يرُجي يذلا قيرفلا ىلع
ةدوجلاب مكحتلاو ةنايصلاو ةيتسجوللا بناوجلاو جاتنإلاب قلعتي اميفًايناديم هتظحالم متت ام قيثوتو عنصملا يف ةيدقفت ةلوجب مايقلا§
 ةيليغشتلا تاهجلاو ءاردملا عم تالباقملا ىلإ دانتسالاب تاءارجإلا نع لصفم مهف باستكا§
 عاطقلا يف ةيرايعملا جذامنلاب ةنراقملاو تانايبلا ليلحت§
 )نكمأ نإ ةيمقرلا تاودألا نم ةدافتسالا( نيسحتلا صرف دصر§
 ذيفنتلا ةطخ ديدحت§

 ريغ ةطشنألاديدحتل لامعألا ةيبايسنا ةيجهنم قيبطتب قلعتي ام يف ةسسؤملل يلاحلا عضولل مييقت يه لامعألا ةيبايسنال ةيصيخشتلا ةساردلا
 يلي ام بلطتت يهو .ةيفاضإ ًةميق مّدقت ال يتلا كلت وأ ةيرورضلا
عنصملا يف ةيدقفت ةلوج ءارجإ§
ةحاتملا تانايبلاو تاءارجإلل ةيليصفت ةعجارم ءارجإو§

 لمعلا ةيبايسنا ءاربخ تامدخ
تانايبلا ليلحتل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا
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لامعألا ريس يف ةسالسلا قيقحتل تاتوبورلاب تايلمعلا ةتمتأ

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

 ةسرامم يف قرغتسملا تقولا للقت
ةرركتملا تاطاشنلا

ءاطخألا ثودح تالدعم ليلقت

عبتتلا نيسحت

رهشأ3 ىلإ1 نم ةيناجم تارادصإ رفوت عم( كارتشالا مسر
 تاسسؤملل ةدودحم صئاصخ تاذ
)ًامجح رغصألا
 يساسألا زيمرتلا( دادعإلاو طبضلا ةفلك
)ةتمتألا ليوختل

 فيلاكتلا ضفخ كلذكو ةيراجتلا تايلمعلا نيسحت ىلإ يمرت ذإ )RPA( ةيراجتلا تايلمعلا ةتمتألًاعباتً الاجم )RPA( ةيتوبورلا تايلمعلا ةتمتأ دُعت
.ةتمتألا مادختسا لالخ نم ةيليغشتلا
 نمض ةنيعم ةرركتم ماهم ةتمتأ ىلع ةيتوبورلا تايلمعلا ةتمتأ زكرت ،ةيراجتلا تايلمعلا ةتمتأ يف رثكأف رثكأ هتيمهأ ديازتتًارود يمقرلا لوحتلا يدؤي امنيب
 ةجلاعمو تانايبلا لاخدإ تالاجم يف كلذ يف امب ،ةيتوبورلا تايلمعلا ةتمتأ مادختسا يف تاحاجن ةدع تاعاطق تققح نأو قبس دقو .تايجمربلا ةئيب
.ةينورتكلإلا لئاسرلا ةجلاعمو لاصتالا زكارم تايلمعو بيولا تاحفص نم تامولعملا جارختساو روجألا عفد تاءارجإ ةجلاعمو تابلطلا
تايلمعلا ىلعًاديج ةتمتألا قيبطت نكمي ،ةرفاوتملا تانايبلا ىلإ دانتسالاب تارارقلا عنص وأ ةينورتكلإلا لئاسرلا لاسرإ وأ تانايبلا لاخدإب رمألا قّلعت ءاوسو
.ةنيعم دعاوق ىلإ ةدنتسملاو ةرركتملاو ةيوديلا ةيلاحلا

.دعاوق ىلع ةمئاقو حضاو لكشب ةفّرعم ةيلمعلا نأ ىلع صرحلا عم ،اهتتمتأ مزلي يتلا ةيلمعلا رايتخا
:ةيتوبورلا تايلمعلا ةتمتأ فيظوت ىلع كدعاست يتلا تاصنملا لمشت اهمادختسا متيس يتلا لمعلا راسم ةتمتأ ةصنم رايتخا
§UiPath RPA
§AutomationAnywhere
§Pega Platform
§ElectroNeek RPA
§LaserFiche
§Nintex RPA
.ضيوفتلا تاءارجإ ديدحتو لمعلا راسم ةفاضإو تمتؤملا جذومنلا ءاشنإ

.ةيلمع لك نيسحتو تانايبلا عمجو ةينقتلا ليغشت

 تايجمرب قيرط نع اهتتمتأ متت ثيح ،دعاوق ىلع ةمئاقو ةرركتمو ةيودي اهنأب مستت ةددحم ماهم ةتمتأب ةيتوبورلا تايلمعلا ةتمتأ لثمتت
.ذيفنتلا تاوطخ مهأ نم كلذل ةبسانملا ةصنملا رايتخاو اهتتمتأل ةبسانملا تايلمعلا رايتخا ربتُعي .ةصاخ
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 ةعرسب ريتاوفلا رادصإل ةينورتكلإلا ةرتوفلا مادختسا
ةيلاع ةدوجو

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تاعيبملا مسق سيئر وأ ةيلاملا نوؤشلا سيئر وأ تايلمعلا سيئر

تاءارجإلا ءاهنإل قرغتسملا تقولا ضفخ

ةقدلا زيزعت

تاباسحلا ىلع عالطإلا ةيناكمإ نيسحت
ةنيدملا

رهشأ3 ىلإ1 نم ةيناجم لولح رفوت عم ،كارتشالا موسر

 ةلوهسب ريتاوفلا ةجلاعم يف ةرتوفلا ةيلمع ةتمتأ دعاُست ةيلاملا تاقفدتلا ليطعت بّنجتل ةيمهألا ةياغ يفً الماع ددحملا تقولا يف ريتاوفلا رادصإ ربتعي
.نيريبك ةعرسو
.ةريغصلا تاسسؤملا مامأ ةحاتملا ريتاوفلا رادصإو ةبساحملا تارايخ نم ةعونتم ةعومجم رفوتت ،عورشملل ةصصخملا ةينازيملا ىلعًادامتعاو

 فلم وأًايئوض اهحسم مت ةروتاف لاسرإ نع ةيلمعلا هذه فلتخت ،كلذ عمو .ءالمعلا ىلإًايمقر ةروتافلا لاسرإ )e-invoicing( ةينورتكلإلا ةرتوفلاب دصُقي
.ينورتكلإلا ديربلا ربع ةلسرملا ريتاوفلا عمًايودي لماعتلا ليمعلا ىلع ىقبي ذإ .ينورتكلإلا هديرب ربع ليمعلا ىلإPDF قيسنتب
 امك .ءالمعلاب ةصاخلا ريتاوفلا ةجلاعم ةيجمرب ىلإ ةرشابم ةروتافلا َلسُرتو ةيقرولاو ةيوديلا تاوطخلا نم صلختلا متي ،ةينورتكلإلا ةرتوفلا مادختساب
.رز ةرقن درجمب ةينورتكلإلا ريتاوفلا دادس نكمي

:رابتعالا نيعب يلي ام ذخأ بجي ،مكل لضفألا لحلا رايتخا لجأ نم .ةينورتكلإلا ةرتوفلا ذيفنتل ةزهاج ةدع لولح رفوتت
  ةبساحملا جمانرب عم جمدلا§
نيرّدصملل ةيلودلا بئارضلا ةمظنأ ةصاخ ،بئارضلا ةرادإ§
ةفشرألا تابلطتمو ةمظنألل لاثتمالا§

 .ريتاوفلارادصإل ةمزاللا ةيقرولاو ةيوديلا تاوطخلا نم صلختلا يف دعاسي ام ،ًايمقر ءالمعلا ىلإ ريتاوفلا لاسرإ ةينورتكلإلا ةرتوفلا ينعت
.ذيفنتلل مادختسالل ةزهاج لولحب ةناعتسالا نكمي
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تادنتسملاو قئاثولا ةرادإل يمقر ماظن

ةفلكتلا نیسحت :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيلاملا نوؤشلا سيئر وأ تايلمعلا سيئر

تقولا نم ةريبك تايمك ريفوت

ءاطخألا ليلقت

 ىلع لمعلا ريسل ةسلس ةيلآ لاخدإ
 ىوتسملا
يسسؤملا

 مادختسالا ءدبل رهش–0
ةديدجلا قئاثولل ةبسنلاب

 ماظنلا نم قئاثولا عيمج ليحرتل رهشأ6–3
 ىلعًادامتعا( ينورتكلإلا ماظنلا ىلإ يقرولا
)اهليحرت بولطملا قئاثولا ددع

كارتشالا موسر

 عُّبتت يف ةمدختُسملا ةقيرطلل نكمي ،نكل ،ةفلتخم ةيميظنت تابلطتم ةكرش لك كلمت .ةحجانلا تاسسؤملا ةرادإ يفًايسيئرًارصنع ميظنتلا ّلكشي
 طيسبتل )DMS( قئاثولا ةرادإ ةمظنأ ىلإ ةريثك ةريغص ةيراجت تاسسؤم أجلت .تايلمعلا ةءافك ىلع ريبك لكشب رّثؤت نأ اهترادإو اهظفحو ةيلخادلا قئاثولا
.ةيراجتلا تايلمعلا هذه

 اذه حيتيو .لماكلاب قرولا لامعتسا نع يّلختلا ىلع ةكرشلا دعاسي لماش جمانرب وهو .تافلملا ظفح ماظن نم أزجتي الًاءزجقئاثولا ةرادإ ةمظنأ ربتُعت
.ةيجاتنإلا عفريو لامعألا ريس لّهسُي ام ،قئاثولا عيمج ىلإ ةدحاو لوخد ةطقن ماظنلا

 ةادألا رايتخا دُعي .ةيقرولا تايلمعلا ىلع دامتعالا ليلقتوًايمقرقئاثولا نيزختو ةرادإو عبتتو ّيقلتل مدختُسي ماظن وه قئاثولا ةرادإ ماظن
ذيفنتلا تاوطخ مهأ ىدحإ ةحيحصلا

 ةرادإ جمانرب يأ بساني نل .قئاثولا ةرادإب قلعتي ام يف ةصاخلا مكتاجايتحا مييقت مكيلع ،ةيراجتلا مكتسسؤمل بسانملا قئاثولا ةرادإ ماظن رايتخا لبق
 .مكتارايخ قاطن قييضت ىلع مكدعاسي نأ اهيلإ نوجاتحت يتلا صئاصخلا ديدحت نأش نمف اذل ،مكتسسؤم قئاثو
:يلي امب مكتاجاح ةيبلت هناكمإب يذلا ماظنلا ايازم لّثمتت
مادختسالا ةلوهس§
قرفلا/دارفألا فلتخم نيب لماكتلاو نواعتلا§
قئاثولا خسنب مكحتلا§
لبقتسملا يف عّسوتلل ةمدقتم صئاصخو عسوتلا ىلع ةردقلا§
ثراوكلا نم يفاعتلاو نمألا§
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 ،بيترتلاو ،فينصتلا- )5S( سمخلا تاءاتلا ةيجهنم
  تيبثتلا وأ زيزعتلاو ،طيمنتلاو ،فيظنتلاو

ةدوجلا نامض :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةدوجلا طبض ريموأ تايلمعلا سيئر

 ةيجاتنإلا نيسحت

ةدوجلاو نامألا رطاخم نم دحلا

رهشأ3 ىلإ1 نم  كلتو فيظنتلا تادعمك( تادعملا
 )داوملا نم صلختلل ةمدختسملا

 يسكوبيإلا ةدامك( ةيكالهتسالا داوملا
 ةيداشرإ تامالع عضول ةمدختسملا داوملاو
 )ضرألا ىلع

نيسحتو ردهلا ليلقت دعاسُي ام ،مّظنمو نمآو بّترمو فيظن لمع ناكم ىلع لوصحلل لمعلا ناكم ميظنت ىلإ فدهت مدختسُت ةيجهنم يه )5S( سمخلا تاءاتلا ةيجهنم
 .ةيجاتنإلا

Visual( تامولعملا لقن يف يرصبلا مكحتلا بيلاسأ مادختسال ةمئالم لمع ةئيب يأ يف )5S( سمخلا تاءاتلا ةيجهنم قيبطت نكمي Control( نرملا عينصتلاو )Lean
Production(

:سمخلا تاءاتلا ةيجهنم تازكترم
.ةريخألا هذه نم صلختلاو ةيرورضلا ريغ نع ةيرورضلا )داوملا( تاميلعتلاو ءازجألاو تاودألا لصف:)Seiri/Sort( فينصت§
Seiton/Set( بيترت§ in order(:اهمادختسا ليهست فدهب حضاو لكشب اهديدحتو تاودألاو ءازجألا بيترت.
.ةفلتخملا قطانملاو تاودألل فيظنت ةلمح ءارجإ:)Seiso/Shine( فيظنت§
.ةيلاثم ةلاح يف لمعلا ناكم ىلع ظافحلل يموي لكشب )Seiri، Seiton، Seiso( ىلوألا ةثالثلا تازكترملا قيبطت ىلع صرحلا:)Seiketsu/Standardize( طيمنت§
.رمتسم لكشب ىلوألا ةعبرألا تازكترملا عابتاب لّثمتت ةداع نيوكت:)Shitsuke/Sustain( تيبثت وأ زيزعت§

 نمءات لك يف ةدوجوملا تاهيجوتلا عابتاب اهذيفنت متيو ،ةيجاتنإلا عفر يف مهاست ةيميظنت ةيجهنم يه سمخلا تاءاتلا ةيجهنم
زيزعت ،طيمنت ،فيظنت ،بيترت ،فينصت :تاءاتلا

 نمصلختلل ةقفاوم ىلع لوصحلا بجي .ةددحم ريياعم ىلع ءانب اهعقوم رييغت وأ اهنم صلختلا مزلي يتلاو فدهتسملا عقوملا يف ةدوجوملا داوملا ديدحت :)Sort( فينصت
.اهعقوم رييغت وأ تاودألا هذه

Set( بيترت inOrder(: اهنيزخت عقومو ةقيرط ىلإ ةفاضإلاب ،اهتايمك ديدحتو ،اهنيزخت مزلي يتلا داوملا ديدحت )راركتلا ليلحت ةقيرط مادختساب(.

.ًاقبسم اهديدحت متي تارتف ىلع ةنايصلاو صحفلا كلذ يلي .اهفيظنت ةيفيك لوح ةحضاو تاميلعت عضوو اهفيظنت مزلي يتلا داوملاو عقاوملا ديدحت :)Shine( فيظنت
:)Standarize( طيمنت

.)تاصوحفلا هذهل نيعم راركت ديدحت نكمي( ينيتور صحف ءارجإ .1
.هيف نيفظوملا عيمج كارشإو تايوتسملا ددعتم يلخاد قيقدت ماظن ريوطت2.

.لمعلا عقاوم فلتخم ربع ةيسايق تايجهنم ريوطت .3
.لامعألا ءادأل ةديدج ةيرايعم تايجهنم ةيأ قيثوت .4

:)Sustain( تيبثت وأ زيزعت

.ريياعملا ىلإ لاثتمالا ةبقارمل سمخلا تاءاتلا ةيجهنم عابتاب ينتور صحف ءارجإ .1
.اهعم لماعتلاو ةديدجلا صرفلاو بويعلا ديدحت2.

.راّوزلا وأ نيفرشملا وأ قرفلا ءاسؤر قيرط نع )راركتلا اذه رييغت نكمي نكل ،ةيموي( ةلودجم ةينيتور تاوصحف ءارجإ .3
.ماظنلا مييقتل ةلماش قيقدت تايلمع ءارجإ .4
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ةدوجلا نامضل ةيلآلا سايقلا مظن

ةدوجلا نامض :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةدوجلا طبضريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ةدوج ىوتسم قاستا ةدايز
ةيئاهنلا تاجتنملا

 مادختسا ةلاح يف ضفرلا لدعم ليلقت
ةيروفلا تاسايقلا

رهش ىلإ0  بسحب فيلاكتلا فلتخت( تادعملا
 بجي يتلا سيياقملا ددعو ديقعتلا
 )اهذخأ

.ةدوجلا نيسحت يف دعاست نأو تانايبلا عمجت نأًاضيأ اهنكمي لب ،بسحف سيياقملا نم ققحتلاب عطقلا سايقل ةتمتؤملا تاينقتلا موقت ال
قيض أطخ شماهب نوحمسي نيذلا ءالمعلا ضعب اهيدل نوكي امًابلاغ وأ ةنيعم عطق صخي اميف تايدحت يلآلا ليغشتلا تاسسؤم مظعم هجاوت
.تايدحتلا نم عونلا اذه ةهجاوم ىلع ةتمتؤملا سايقلا تاينقت دعاست .ةياغلل

 لمعلا متي يتلا ةعطقلا ىلع لاكشألاوسيياقملا نم ةعومجم ىلإ قيقد دحاو سايق نم ءيش يأ سيقت يتلاو ،ةريثك ةتمتؤم سايق تارايخ رفوتت
 تارشع ذخأل ةلصفنم سايق ةطحم مادختسا وأةلآلا نم اهجورخ ءانثأ ةعطق سيياقم ةبقارم وأًايلآ ام ةعطق ليغشت متي امنيب سايقلا ءارجإ نكمي .اهيلع
.ةدودحم ال تاردق كلمت امك ً،اصيصخ ًةممصم وأ ًةزهاج امإ نوكت نأ مظنلا هذهل نكمي .ةلمتكملا ةعطقلل سيياقملا

.ةفلكتلا يفظوحلمو ريبك ريفوتقيقحت ىلإ َيدؤت دق ةطيسبلا ةتمتؤملا سايقلا مظن ىتح ،نكلو .عفانملا تدادزا ،عينصتلا مجح دادزا املك

 فلتخت سايقلا تادعم نألو .ةدوجلا تابلطتم ةيبلتو عطقلا داعبأ نم ققحتلا ىلع دعاست ةينقت ةيجهنم يه عطقلل تمتؤملا سايقلا
ءارشلا لبق حوضوب اهتابلطتم ددُحت نأ تاكرشلا ىلع ،ضعبلا اهضعب نع ريبك لكشب

 .ةتمتؤم سايق تادعم مّدقُت ةكرش عم لصاوتلا
 تامولعملا نم اهريغو ةعفدلا مجح ىلإ ةفاضإلاب ،ًايلآ ةعطقلا نوّلغشت فيكو اهضرفت يتلا لكاشملاو ةعطقلا عون ةشقانمل دادعتسا ىلع اونوك�

.ةلصلا تاذ
.ماظنلا يف ةدوجوم نوكت نأ نوعقوتت يتلا ايازملاو مكتاجايتحا ةشقانم
 ،رالود3,000 نمةلآلا ىلإ تانايبلا لسريوًادحاوًادُعب سيقي يودي تباث زاهج ةفلكتأدبت دقف ،ريبك لكشب تمتؤملا سايقلا زاهج وأ ماظن ةفلكت فلتخت�

.تارالودلا نييالم ىلإ لصت نأًاديقعت رثكألا تالآلا ةفلكتل نكمي نيح يف

24
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تاحارتسالا ةلودجو تابوانملا يف دعابتلا قيبطت

ةنمآلا لیغشتلا تایلمع :يلیغشتلا ّزیمتلا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرادإلانوؤشلا ريدم وأ ةيرشبلا دراوملاريدموأتايلمعلا سيئر

 وأ لخادملا ىلع داشتحالاو ريباوطلا ليلقت
ايريتيفاكلا يف

نيلماعلا نيب يعامتجالا دعابتلا ليهست

ىودعلا عبتت ةيلمع نيسحت

رهش ىلإ0  رييغت رثإ نيلماعلا روجأ ىلع تاليدعت
 ّريغت لاح يف( لمعلا تابون لودج
 )لودجلا

60 ىلإ30 نم ضعبلا اهضعب نع ىرخألا تاحارتسالاو ماعطلا لوانت تاقوأو لمعلا تابون داعبإ ىلع ةريثك تاكرش لمعت
.نيفظوملا نيب قيثولا لاصتالا ليلقتل ًةقيقد

 صرحلامهملا نم ،لمعلا لوادج ميمصت ىدل.نيفظوملا نيب لاصتالا ليلقتل ضعبلا اهضعب نع تاحارتسالاو لمعلا تابون داعبإ متي
ناكمإلا ردقب ماهملا لقن ىلإ ةجاحلا ليلقتو تاقوألا ةفاك يف لمعلا رارمتسا ىلع ظافحلا ىلع

:ضعبلا اهضعب نع تاحارتسالاو لمعلا تابون داعبإ ررقت امدنع ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا عبّتت
.لماك لكشب لامعألا ليغشت اهنكمي فئاظولا ةددعتم تاعومجم ىلإ نيفظوملا ميسقت§
.تاعومجملا نيب ةيدامتعالا ليلقتو ماهملا لقن ىلإ ةجاحلا ليلقت§
.ةقيقد60 ىلإ30 نم ىرخألاو ةبون لك نيب لصفت ثيحب ،ةعومجم لكل ةفلتخم لمع تابون ديدحت§
.ضعبلا اهضعب نع ةدعابتموًاقبسم ةددحم ةقيرطب تابونلا بسح تاحارتسالاو ماعطلا لوانت تاقوأ ميسقت§
.تابونلا بسح )تدجو نإ( ةكرشلاب ةصاخلا لقنلا لئاسو لودج ميمصت ةداعإ§
.)رمألا قبطنا اذإ( تابونلا لودج ىلع حوضوب مهعالطإو ءالمعلا عم لصاوتلا§

 اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عیضاوملا يف ةیموكحلا تامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش
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 قيرط نع ةنمؤملا لقنلا تامدخب صاخلا ةمالسلا لوكوتورب زيزعت
ةكرشلا

ةنمآلا لیغشتلا تایلمع :يلیغشتلا ّزیمتلا

26

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرادإلانوؤشلاريدم وأتايلمعلا سيئر

نيلماعلا نيب يعامتجالا دعابتلا ليهست

ىودعلا عبتت ةيلمع نيسحت

رهش ىلإ0 دُعب نع ةرارحلا ةجرد سيقي رتمومرث ءارش
 ةيصخشلا ةياقولا تادعمو ميقعتلا مزاولو
نيقئاسلاو نيلّغشملل
قئاسلا دعقم دنع لصاف

 روجأو ةيفاضإ تابكرم راجئتسا وأ ءارش
لقنتامدخبةناعتسالاوأ نييفاضإلا نيقئاسلا
 )رمألا مزل نإ(ةيفاضإ

 .ىودعلا لاقتنا رطاخم ضفخل ةكرشلا تابكرم مادختساب قلعتي ام يف ةديدج ةمالس تالوكوتورب دادعإب تاكرشلا ضعب موقت
:ىلإ تالوكوتوربلا هذه يمرتو
.نيباصم ريغ باّكرلا عيمج نأ نم دكأتلا§
.ةبكرملل ىوصقلا ةلومحلا ليلقت ربع باكرلا لصف§
.مئاد لكشب تابكرملا ميقعت§

نيقئاسلا ةدعاسمب ةكرشلا تابكرم لالخ نم ىودعلا لاقتنا رطخ ضفخ ىلإ يمرت لقنلا ةمالسل ةديدج تالوكوتورب عضو

 :ةمالسلا تالوكوتورب زيزعت ررقت امدنع ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا عبّتت
.دُعبنع ةرارحلا ةجرد سيقي رتمومرث ربع كلذو ،ةبكرملا ىلإ مهلوخد لبق قئاسلاو باّكرلا ةرارح ةجرد صحف نع )قئاسلا امبر( لوؤسم صخش نييعت§
:يلي ام مايقلا نكمي ،ىوصقلا ةلومحلا ليلقت ةنزاوملو .تابكرملل ىوصقلا ةلومحلا ليلقت§

وأ ،تابونلا ميسقت بسح لقنلا لودج ميمصت ةداعإ‒
وأ ،ةيفاضإ تابكرم راجئتسا وأ ءارش‒
ةيفاضإ لقن تامدخب ةناعتسالا‒

.ةغراف كرُتت نأ بجي يتلا دعاقملا ديدحتو باّكرلا نيب لاصتالا ليلقتل ةبكرملا لخاد دعاقملا عُّزوت ميمصت§
.يمامألا بكارلا دعقمو قئاسلا دعقم نيب لصاف عضو§
.ةبكرملا لخاد تامّامكلا مادختسا ةبقارمو عيجشت§
.لقن ةيلمع لك دعب ةبكرملا ميقعتو اهيقئاسو تابكرملا يّلغشمل ةيصخشلا ةياقولا تادعمو ميقعتلا مزاول تاعومجم ميدقت§

 اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عیضاوملا يف ةیموكحلا تامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش
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 لمعلا تاحاسم طيطخت يف رظنلا ةداعإ
 ةيعانصلا قفارملا يف

ةنمآلا لیغشتلا تایلمع :يلیغشتلا ّزیمتلا

27

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرادإلا نوؤشلا ريدم وأتايلمعلا سيئر

 رطاخم للقي ام ،نيفظوملا لاصتا ليلقت
ضرم يأ ىودع لاقتنا

 اهيمحي ام ،ماسقأ ىلإ ةسسؤملا ميسقت
ىودعلا يشفت لاح يف

لقألا ىلعرهشأ6  ةحصلا لاجم يف بيردتلاو ةراشتسالا
ةئيبلاو ةمالسلاو
لمعلا تاحاسم ميمصت تامدخ
 )ءاشنإلا لامعأ(

 نامضو نيفظوملا نيب لاصتالا ليلقتل اهضعب نع اهلصف وأ قباوطلاو جاتنإلا طوطخ ميمصت ةداعإب ةدع عينصت تاكرش موقت
ةنمآ تافاسم ىلع مهظافح
.مهنيب ام يف
.ميمصتلا ةداعإ ىدل ةنيعم ماسقأ يف ةدوجوملا لمعلا تاحاسم نيب لقنتلا نمًاضيأ دحلا

ربع كلذو مهنيب ام يف ةنمآ تافاسم ىلع مهظافح نامضو نيفظوملا نيب لاصتالا ليلقتل عينصتلا ةيلمع ميمصت ةداعإ
رطخلا اهيف عفتري يتلا ماسقألا ديدحت§
ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا حئاولب مازتلالا ىلع صرحلا عم ةكرشلا ميسقت ميمصت ةداعإ§

:اهيدل عينصتلا تآشنم ميمصت يف رظنلا ةداعإ ررقت امدنع ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا عّبتت
 ةناعتسالا ىلإ ةجاحلا وعدت دق- ماسقألا ضعب يف اهيلع ةرطيسلا وأ اهلزع وأ اهميمصت ةداعإ بجي يتلا لمعلا تاحاسم ديدحت§

.ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلاب صتخم يجراخ راشتسمب
 مزلي دق- لمعلا تاحاسم لصف نيكمت وأ مهنيب ام يف ةنمآ تافاسم ىلع نيفظوملا ظافح نامضل لمعلا ةحاسم ميمصت ةداعإ§

.ثلاث فرطل ميمصتلا تامدخب ةناعتسالا
:يلي ام مايقلا بجي ،لمعلا تاحاسم ميمصت ةداعإل§

.ديدجلا ميمصتلا ىلع ءانب تايلآلاو تادعملا لقن‒
.ديدجلا ميمصتلا ىلع ءانب تاودألا ليدعت‒

 :يلي امب مايقلا بجي ،لمعلا تاحاسم لصفل§
.نيفظوملا ةكرح ميظنتل ةمزاللا ايجولونكتلا بيكرتو ديروت‒
.ةيداملا لصاوفلا ديروت‒

.ةديدجلا لمعلا تاحاسم لخاد نمآ لكشب لمعلا ةيفيك لوح نيفظوملل تامولعم ةكراشم ةسلج وأ بيردت ءارجإ§
.ةمالسلاو ةحصلا حئاول عم ديدجلا ميمصتلا قفاوت ىلع صرحلا§

 عیضاوملا يف ةیموكحلاتامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا
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بتاكملا يف لمعلا تاحاسم طيطخت يف رظنلا ةداعإ

ةنمآلا لیغشتلا تایلمع :يلیغشتلا ّزیمتلا

28

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرادإلا نوؤشلا ريدم وأتايلمعلا سيئر

 رطاخم للقي ام ،نيفظوملا لاصتا ليلقت
ىودعلا لاقتنا

 اهيمحي ام ،ماسقأ ىلإ ةسسؤملا ميسقت
ىودعلا يشفت لاح يف

 لامعأ ىلإ ةجاحلا ُعدت مل اذإ رهش ىلإ0
ءاشنإلا

 لامعأ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ رهشأ3 ىلإ1
ءاشنإلا

)مزل نإ( يلخادلا ميمصتلا تامدخ
 اهرفاوت مدع لاح يف( لقنلا تامدخ
)ةسسؤملا لخاد
 يف( ةيبتكملا تاودألا ميظنت ةداعإ لامعأ
)ةسسؤملا لخاد اهرفاوت مدع لاح
)مزل نإ( ءاشنإلا لامعأ
 بتاكملا نيب لصاوفلا

 وأ اهليكشت ةداعإ وأ بتاكملا ميمصت ةداعإ .اهبتاكم يف لمعلا نكامأ ميماصت رييغت قرط يف ةفاك تاعاطقلا ربع تاكرشلا ثحبت
.نيفظوملا نيب ربكأ تافاسم دوجو حيتت ثيحب اهميظنت

نيفظوملا نيب ةنمآ ةفاسم دوجو نمضت ةقيرطب ،سولجلا نكامأ صخألابو ،بتاكملا ميمصت ةداعإ

:اهبتاكم ميمصت يف رظنلا ةداعإ ررقت امدنع ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا عّبتت
.ةكرتشملا لمعلا نكامأ ضفخل لمعلا تاحاسم ميمصت ةداعإ
.نيفظوملا نيب ةنمآ ةفاسم دوجو نمضت ةقيرطب بتاكملا بيترت ةداعإ
.سولجلا نكامأ ليدبت ةيرح نم دحلاو فظوم لكل تباث بتكم صيصخت§
.ةكرتشملا لمعلا بتاكم ةلازإ§
.ىرخأ ةقيرطب اهنيب ةنمآ ةفاسم ىلع ظافحلا بعصلا نم ناك اذإ بتاكملا نيب لصاوفلا مادختسا§
.)اهريغو تنرتنإلاب لاصتالاو فتاوهلا( ةيبتكملا تاودألا ميظنت ةداعإ
.ةمالسلاو ةحصلا حئاول عم ديدجلا ميمصتلا قفاوت ىلع صرحلا

 اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عیضاوملا يف ةیموكحلا تامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش
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 ةمالسلا ىلع ظافحلل ةديدج تاسايس ميمعت
ءالمعلاو نيفظوملا ىلع

ةنمآلا لیغشتلا تایلمع :يلیغشتلا ّزیمتلا

29

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرادإلا نوؤشلا ريدموأتايلمعلا سيئر

ىدل يعولاو ةيصخشلاةيانعلا موهفم زيزعت
نيفظوملا

 عضولا لوح تاحاضيإ ميدقتو ةيفافشلا زيزعت
هعم لماعتلا ةقيرطو يلاحلا

رهش ىلإ0 تاقصلملاو تاحوللا ةعابط ةفلكت
نيفظوملل ةينورتكلإلا ةيبيردتلا تارودلا

لمعلا ةئيب مهف ىلع مهتدعاسمل حوضوب اهيلع ءالمعلاو نيفظوملا عالطإ اهيلع ،ةديدج ةمالس تاسايس ةكرشلا دمتعت امدنع
:ةيلاتلا لئاسولا نم جيزم مادختسا نكمي ،كلذ قيقحتل .اهنم فدهلاو ةديدجلا تالوكوتوربلاو
.ةينورتكلإلا ةيبيردتلا تارودلا§
.تامولعملا قئاثو§
.ةحضاو ةيداشرإ تاحول§
.ةحوتفم ةيضارتفا تاعامتجا§

:اهل مهمهفو ةفاك نيفظوملا عم ةديدجلا ةمالسلا تاسايس كراشت ىلع صرحلل ةيلاتلا تاوطخلا نم جيزم مادختسا بجي
ةينورتكلإلا ةيبيردتلا تارودلا§
تامولعملا قئاثو§
ةحضاو ةيداشرإ تاحول§
ةحوتفم ةيضارتفا تاعامتجا§

:ةديدجلا ةمالسلا تاسايس نع نلعت يكل ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا ذختت
.)ًالثم مئاد لكشب نيديلا لسغ لوح( لمعلا تاحاسم لخاد عضُوت ةحضاو ةيداشرإ تاحول مادختساب ةحيحصلا تاداعلا عيجشت§
.ةديدجلا ةمالسلا تاسايسب رركتم لكشب نيفظوملا رّكذت ةيمقر وأ ةعوبطم تاقصلم عضو§
.ةديدجلا نمآلا لمعلا ناكم تابلطتمل حضاو لكشب نيفظوملا مهفنامضل ةينورتكلإ بيردت تارود ميدقت§
.نيفظوملل ةحضاو ةروصب لئاسرلا لاصيإ نمضت ةحوتفم ةيضارتفا تاعامتجا دقع§
.ًاقبسم ةعوبطم داوم ةكراشم§
.لصاوتلا لئاسو فلتخم ربع قاستالا قيقحت§

 اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
.ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عیضاوملا يف ةیموكحلا تامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش
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 ةظفحم نيسحت لجأ نم ةميقلا قيقحتل فداهلا ميمصتلا
تاجتنملا

تاجتنملا ةظفحم ّزیمت :بلطلا ةرادإ ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

ةفلكتلا ضفخ ربع حبرلا شماوه زيزعت
حبرلا ةدايزو

رهشأ6 ىلإ3  ةيجراخلا ةراشتسالا تامدخ
نيفظوملا بيردت

Design( ةميقلا قيقحتل فداهلا ميمصتلا ّلثمي toValue( شماوه نيسحتو ،ليمعلا رظن يف جتنملا ةميق نيسحتل ةلماكتم ةيجهنم 
.ةفلكتلا ّريغت لماوعو ،ةسِفاُنملا تاسسؤملا كولسو ،ليمعلا كولس مهف ربع حبرلا
:ةيلاتلا ةلئسألا نع ةباجإلا ربع جتنملا ميمصت نيسحت صرف ديدحت متي
؟هنوجاتحي يذلا امو ءالمعلا هب بغري يذلا ام§
؟هلباقم عفدلا يف ءالمعلا بغري يذلا ام§
؟اهنمث امو ةسفانملا تاكرشلا اهمّدقت يتلا تاجتنملا ام§
؟ةسفانملا تاكرشلا اهمدختست يتلا ميمصتلا ايازم يه ام§
؟انتاجتنمب ةصاخلا ةفلكتلا ّريغت لماوع ام§

 كولسو ءالمعلا كولس مهف ربع حبرلا شماوهو تاجتنملا ةميق نيسحتل ةلماكتم ةيجهنم ةميقلا قيقحتل فداهلا ميمصتلا ّلثمي
حضاو لكشب ءالمعلا قاوذأو جتنملا ايازم مهفل ةيمهألا ةياغ يف دعُي امك ةفلكتلا ّريغت لماوعو ةسِفاُنملا تاسسؤملا

.)مزل نإ(ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا ةلحر ىدم ىلع ةيراشتسا تامدخ ميدقتل ةيجراخ ةهج نييعت
.ًانيسحت بلطتي يذلا يلاحلا جتنملا وأ هريوطت مزلي يذلا ديدجلا جتنملا ديدحت
.ةنراقم ءارجإل ةسفانملا تاجتنملا ديدحت
.هلكشو هرهظمو همادختسا ةلوهس ليلحتو ءالمعلا ءارآ ذخأ قيرط نع تاجتنملا رابتخا§
.ةسفانملا تاجتنملا عم ةيرايعم تانراقم ءارجإ ربع ةفلكتلا ضفخ وأ ةميقلا ةفاضإ يف مهاست يتلا صرفلا ديدحت§
.جتنملا ايازم ىلإ اهتفاضإ نكمي راكفأب جورخلاو لضفأ لكشب ءالمعلا قاوذأ مهف
.مهئارآ عالطتسا وأ نييلاحلا ءالمعلا عم تالباقم ءارجإ§
.نيلمتحملا ءالمعلا عيمجل ةينورتكلإ يأر تاعالطتسا ءارجإ§
.)نكمأ امثيح( راكفألا ديلوت يف نّيدروملا كارشإ

.ةفلكتلا ضفخ لماع لوح ليصافتلا نم ديزمل )Design-to-cost( ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا سايقم ىلإ عوجرلا
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ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
تايلمعلا سيئر

ربع جتنملل ةيلامجإلا ةفلكتلا ضفخ
 ،هتاّنوكم نم ّنوكم لك ةفلكت ضفخ
 دوهجلا ليلقتو هديقعت نم دحلاو
هعينصت يف ةلوذبملا

رهشأ6 ىلإ3  ةيجراخلا ةراشتسالا تامدخ
نيفظوملا بيردت

 نييلاثملا ميمصتلاو تافصاوملا رايتخا ربع جتنملل ةريغتملا ةفلكتلا ضفخ ىلإ فدهت ةيجهنم ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا ّلثمي
.جتنملل
 نكمي ،ةقيرطلا هذهب .ًاقحال اهّبنجت بعصي يتلاو ،جتنملا ميمصتل ةيلوألا لحارملا ذنم جتنملا فيلاكت ديدحت لوح ةيجهنملا ةركف روحمتت
.ىرخألا لحارملا يف ةيرورضلا ريغ فيلاكتلا يدافت
.هتافصاوم رييغت ربع يلاحلا جتنملا ةفلكت ضفخ وأ ديدج جتنم ريوطت يف ةيجهنملا هذه مادختسا نكمي

 نييلاثملا ميمصتلاو تافصاوملا رايتخا ربع جتنملل ةريغتملا ةفلكتلا ضفخ ىلإ فدهت ةيجهنم ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا ّلثمي
 جتنملل
حضاو لكشب جتنملاب ةصاخلا ةفلكتلا ّريغت لماوعو ةعطقلا لكيه مهف ًادج مهملا نم

.)مزل نإ(ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا ةلحر ىدم ىلع ةيراشتسا تامدخ ميدقتل ةيجراخ ةهج نييعت
.هتفلكت يف رظنلا ةداعإ بجي يذلا يلاحلا جتنملا وأ هريوطت مزلي يذلا ديدجلا جتنملا ديدحت

:يلاحلا جتنملاب صاخلا ةفلكتلا لكيه دادعإ
.داوملا لودج / يعرفلا ماظنلا لكيه دادعإ§
.)يلاحلا جتنملل( ةدام لكل ةيلوألا ةفلكتلا قيثوت§
:يلي ام قيرط نع كلذو ،جتنملا تانّوكم ضعب نيسحت نكمي امك
.ةيلعفلا ةجاحلل ةّينفلا ايازملا زواجت مدع ىلع صرحلا عم نّوكملا تافصاوم ديدحت§
.ةمدختسملا عينصتلا داوم ةفلكت ضفخ يف مهاست يتلا صرفلا ديدحت§
.مجحلا يف تاروفو قيقحتو دهج لقأب هعيمجتل جتنملا ديقعت نم دحلا§
 لماوع ليلحتو فيلاكتلا عيزوت ليلحتو ةميقلا ليلحتو ةسفانملا تاجتنملا عم ةيرايعملا تانراقملاو ةيسكعلا ةسدنهلاك راكفألا ديلوت تاودأ فيظوت
.ةيلامجإلا ةفلكتلا ليلحتو ةفلكتلا رّيغت
.)نكمأ امثيح( راكفألا ديلوت يف نيّدروملا كارشإ

ةفلكتلا ضفخل فداهلا ميمصتلا

تاجتنملا ةظفحم ّزیمت :بلطلا ةرادإ ّزیمت
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ةينورتكلإلا ةراجتلا
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ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 تاعيبملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

تاداريإلا عافترا

لامعألا ةيرارمتسا

رهشأ3 ىلإ1 نم  تاداريإلل ةيوئملا بسنلا ةكراشم
ةصنملا عم
جمدلا ةيلمعل فيلاكتلا زيهجت

 هاجت ءالمعلا ةرظن ترّيغت .تنرتنإلا ةكبش ربع وأ ةحاتملا ةينورتكلإلا تامدخلا لالخ نم تاجتنملل ينورتكلإلا عيبلاو ءارشلا ةيلمع يه ةينورتكلإلا ةراجتلا
 تاصنمب ةناعتسالا تاكرشلا ىلع بجي ،كلذلو .ًايصخش رجاتملا ةرايز ىلع تالماعتلا هذه لضفي مهضعب نأ ةجردل ،ريبك لكشب ةينورتكلإلا تالماعتلا
.اهتاجتنم عيبل ةينورتكلإلا ةراجتلا
 عقوم ةلظم تحت تاكرشلا نم ديدعلا تاجتنمل ّجوُرت ىرخأ ةينورتكلإ ةراجت تاصنمب ةناعتسالا نكل ،صاخلا اهعقوم ربع كلذب موقت نأ تاكرشلا راتخت دق
.ةريغصلا تاكرشللً اصوصخ ًاديج ًاليدب ودبي دحاو

 لجأ نم .تنرتنإلا ةكبش ربع وأ ةحاتملا ةينورتكلإلا تامدخلا لالخ نم تاجتنملل ينورتكلإلا عيبلاو ءارشلا ةيلمع يه ةينورتكلإلا ةراجتلا
 ةمئاق ةينورتكلإ ةراجت ةصنم ىلع روثعلا ةريغصلا تاكرشلا لضفت دق ،ةينورتكلإ ةراجت عورشمل ةفلكتلا ضفخنمو عيرسلا سيسأتلا
اهلالخ نم اهضرعو اهتاجتنم جاردإ اهنكمي

 :اهب ةناعتسالا نكمي يتلا ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنم لمشت .اهعيبب نوبغرت يتلا تاجتنملا ضرعت ةينورتكلإ ةراجت ةصنم داجيإ
ةلاقبلاو ةمعطألا ليصوتو بلطل "قيفر" وأ "تابلط"§
ةعونتم تامدخو تاجتنم بلطل "ونونس"§
تابكرملاوتارايسلل"ليس رطق"§

.اهلالخ نم تاجتنملا ضرعل ةراتخملا ةصنملا عم لصاوتلا
.ًايئاقلت تابلطلا ّيقلت فدهب بلطلا ةرادإ ماظن عم جمدلاك ،تاصنملا هذه اهمدختست يتلا ةمظنألا عم ةبولطم نوكت دق جمد تايلمع يأ ديدحت

.ءدبلاو زيهجتلا ىلع مكنودعاسي نوراشتسم ةداع ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنم ىدل
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 تارودلا لالخ نم ةيضارتفالا تاعيبملا قرف ةيلعاف نيسحت
ةيبيردتلا
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ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 تاعيبملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 عم فيكتلا ىلع تاباسحلا يريدم ةدعاسم
دعُب نع عيبلا

 يف ةقدلا قيقحت كلذكو تاعيبملا ةدايز
 ديدحت
بلطلا تاعقوت

رهشأ6 ىلإ3 نيفظوملا بيردت

.تنرتنإلا ةكبش وأ فتاهلا ربع تالعافتلا لالخ نم لماكلاب تاعيبملا مامتإو ءدب ةيلمع يه ةيضارتفالا تاعيبملا
 ةراهم نيسحتل تاعيبملا ةرادإ يفظومل تامولعم ةكراشم تاسلج وأ تابيردت ءارجإ بلطتت ةيضارتفالا تاعيبملا ةيلعاف نيسحت ةيلمع نإ
.مهيدل ءالمعلا تاقالع ةرادإ تاراهمو يضارتفالا لصاوتلا

 تاردق ىلإ ةفاضإلاب ةديدجلا تاراهملا نم ةعومجمب تاعيبملا مسق ىلع نيمئاقلا عتمت ةيلاعفو ةءافكب ةيضارتفالا تاعيبملا ةرشابم ةيلمع بلطتت
.ةيفيرعتلا تاسلجلاو ةيبيردتلا تارودلا لالخ نم اهلقصو تاراهملا هذه باستكا نكمي .ةيديلقتلا تاعيبملا تاناكمإو

 لصاوتلا ىلع تاعيبملا يفظوم بيردت ىلع زيكرتلا عم ،بيردتلا اذه ءارجإل ةينورتكلإ بيردت ةصنم رايتخا وأ بّردُم وأ ةكرش نييعت
.يضارتفالا
.ًايلخاد تابيردتلا هذه ميدقت يف رارمتسالاو نكمأ نإ نيبردملا بيردتل ةسلج يف ةكراشملا
:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمتحملا يبيردتلا ىوتحملا لمشي
.ةرقتسملا ريغ قوسلا فورظ لظ يف ماهملا ةرادإ§
.)تنرتنإلا ربع ةينورتكلإلا( ةيضارتفالا تاعامتجالا ليهستو ميظنت§
.)تنرتنإلا ربع ةينورتكلإ( ةيضارتفا تاعامتجا دقعل نييلخاد ءاربخ كارشإ§
.ةبسانملا تاضوافملا ءارجإ§
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اهذيفنتو لصاوت ةيجيتارتسا عضو

 ذیفنتلا امأ ،لصاوتلاو لاصتالا تایلمعل ةیئدبملا ةطخلاو ةیجیتارتسالا عضول ةقرغتسملا ّةدملا يھ رھشأ ةثالث ىلإ رھش نم.1
رمتسم لكشب نوكیسف
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34

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 قيوستلا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ءالمعلا ىدل يعولا ىوتسم عفر

ةيراجتلاةمالعلا زيزعت

1رهشأ ةثالث ىلإ رهش نم  تاهجلا عم لصاوتلاو لاصتالا تايلمع
ةيراشتسالا تامدخلا ىلع لوصحلاو ةيجراخلا
ةماعلا تاقالعلاب قلعتي اميف
ةيمالعإلا تالمحلا

 ،ةيسيئرلا لئاسرلاو ،ةيهيجوتلا ئدابملاو ،يجيتارتسالا لصاوتلاو لاصتالا تايلمع نم ةوجرملا فادهألا نمضتت ةقيثو لصاوتلاو لاصتالا ةيجيتارتسا
 .لمعلا فادهأ قيقحتل لماشلا جهنلاو

ةطخل ةيسيئرلا رصانعلا لمشت .ذيفنتلل ةيرورض ربتعت يتلا لصاوتلاو لاصتالا تايلمعل ةلصفم ةطخ ءانبب حمسي يذلا ساسألا ةيجيتارتسالا عضت
:يلي ام لصاوتلاو لاصتالا
.اهكارشإ ةيجيتارتساو ةينعملا تاهجلا ليلحت- روهمجلا / تاهجلا§
.ةيسيئرلا روهمجلا لئاسر- داوملا§
.لصاوتلا ةريتوو ينمزلا لودجلا ،لاصتالا تاونق ليلحت- لئاسولاو قرطلا§

.رمألا مزل اذإ ،لصاوتلاو لاصتالا ةطخو ةيجيتارتسا ءانب معدل ةيجراخ ةيراشتسا تامدخ ديدحت

.اهتلاسرو اهتيؤرو ةكرشلا ميق ىلعً ءانب لصاوتلاو لاصتالا تايلمع راطإ يف ةلوذبملا دوهجلل ةيسيئرلا فادهألا ديدحت
.ءالمعلا حئارش كلذ يف امب )ةموكحلاو ،عاطقلا تاداحتا / تايعمج :لثم( ةيسيئرلا ةينعملا تاهجلا ديدحت

.تاجايتحالا يبلي امب لصاوتلاو لاصتالا ةطشنأ صيصخت ىلع ةردقلا قيقحتل ةيسفانتلا ةئيبلاو ءالمعلا تاجايتحا مهف
.ةمزاللا داوملاو ةماعلا لئاسرلاو فادهألاو روهمجلا لمشي امب ليصفتلاب لصاوتلاو لاصتالا ةطشنأ ميمصت
.اهذيفنتل ينمزلا لودجلاو ةطشنألا ةريتو ديدحت
.حوضوب اهل ةدنسملا تايلوؤسملا ديدحتو ،طاشن لك ذيفنت نع ةلوؤسملا تاهجلا نييعت

 ىرخألاو اهينبت يغبني يتلا تايكولسلا فصوو ،تابلطلا عم لماعتلا ةيفيك حاضيإو ،لصاوتلاو لاصتالا ةطشنأ عيمجل ةحضاو ةيهيجوت تاداشرإ عضو
.اهنع عانتمالاو اهبنجت يغبني يتلا

.ةجاحلا بسح تاءارجإلا نيسحتو ذيفنتلا ةبقارم

 ،ةيجيتارتسالا هذه قيقحتل .لمعلا نم ةوجرملا فادهألا قيقحتل لصاوتلاو لاصتالا تاودأ مادختسا ةيفيكل يهيجوت ليلد لصاوتلاو لاصتالا ةيجيتارتسا
:ةيلاتلا ليصافتلا نمضتت لصاوتو لاصتا ةطخ ىلإ ةجاح كانه
روهمجلا وه نم§
 ةيسيئرلا لئاسرلا يه ام§
ينمزلا لودجلاو لصاوتلا تاونق يه ام§
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جاورلا زيزعتل يمقرلا قيوستلا
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ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 قيوستلا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ةدايز لالخ نم ةققحملا تاداريإلا ةدايز
تانالعإلا راشتنا قاطن

قيوستلا ىلع قافنإلا ضفخ

ىوتحملا دادعإ رهشأ3 ىلإ1 نم
 ةقحتسملا نالعإلاو ةياعدلا موسر
تاصنملا ىلع نيمئاقلل
 قيوستلاب ةقلعتملا ةيراشتسالا تامدخلا
ةيجراخ ةهج اهمِّدقُت يتلا يمقرلا

 قيوستلا يف دراوملا نم ديزملا فيظوت وحن هجوتلاب تاكرشلا تأدب ثيح ،قيوستلل اهعبتت يتلا تايلآلا يفًاريبكًالوحت تاكرشلا وأ لامعألاتدهش
 ةعومجم نآلا لامعألا باحصأ ىدل رفوتت .ةينالعإلا تاحوللاو ةعوبطملا داوملا لثم ،قيوستلا يف ةيديلقتلا بيلاسألاو قرطلا عجارت ىلإ ىدأ ام ،يمقرلا
.عاطقلا تابلطتم وأ مهتينازيم وأ مهفادهأ بسانتل اهتمءاوم نكمي يتلاةيمقرلا تاودألاو لئاسولا نم ةريبك

.ةفورعملاو ةيوقلا ةيراجتلا تامالعلاةسفانم نم اهنكمي امب ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا جاور زيزعت يف كلذك يمقرلا قيوستلا مهسي
 تانايبلاىلع عالطالا ةيناكمإ لالخ نم .لوأبًالوأ ةرشابم ةروصب تالمحلا ءادأ ةبقارم ىلع ةردقلا يمقرلا قيوستلا حنمي ،يديلقتلا قيوستلا سكع ىلع
ًاقفو اهيلع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ةعبتملا ةيجيتارتسالا ةيلاعف ىدم ةسارد نكمي ،"لجوج تاءاصحإ" لثم تاودأ مادختساب لوأبًالوأ ةرشابم ةروصب
.كلذل

 لصاوتلا لئاسو ديدحت .اهئالمع تاجايتحاو تابلطتم مهف وه يمقرلا قيوستلا لئاسوب ةناعتسالا لبق رابتعالا نيعب ةكرش يأ هعضت نأ بجي رمأ لوأ
 يعامتجالا
 اهذخأ بجاولاتاصنملا ىلع ةلثمألا ضعب يلي اميف .تاصنملا كلت ىلع يمقرلا قيوستلا دوهج زيكرتو ،ءالمعلا اهمدختسي يتلا ةينورتكلإلا تاونقلا وأ
:رابتعالا نيعب

§Facebook
§Instagram

§LinkedIn
§Google

.)لومحملا فتاهلاو ةلومحملا رتويبمكلا ةزهجأ لثم( ةزهجأ ةدع ىلع ىوتحملا ودبي فيك رابتخاو ىوتحملا ءاشنإب متي ،)تاصنملا( ةصنملا رايتخا درجمب
.ىصقألا دحلا ىلإ تانالعإلا كلت عم نيلعافتملا ةبسنو تانالعإلا ىلع تارقنلا ددع ةدايز فدهب ةيانعب ةلمحلل فدهتسملا روهمجلا رايتخا متي
.ةيليلحتلا تاودألا لالخ نم ةلمحلا ءادأ ةعباتم يغبني

.يمقرلا قيوستلا ةيلاعف ةدايزل ةرورضلا دنع ةيجراخ ةهج نم ةيراشتسا ةمدخ بلط نكمي

 ةعباتمو ءالمعلا فادهتسال ةيليلحتلا تاودألا جمدو ةيمقرلا تاصنملا ىلإ يديلقتلا يقيوستلا ىوتحملا لقنلًاجهن يمقرلا قيوستلا ّدعُي
لضفأ لكشب تالمحلا ءادأ
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ًايمقر ءالمعلا تاقالع ةرادإ

نیلماعتملل تامدخلا میدقت يف ّزیمتلا :بلطلا ةرادإ ّزیمت

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتفةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 قيوستلا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

ءالمعلا ةمدخ نيسحت
نم ّدحلا لالخ نم ةيجاتنإلا نيسحت
 ةقلعتملا ةماعلا ةيفاضإلا تاقفنلا
قيسنتلاب

ةيونسلا كارتشالا موسر رهشأ3 ىلإ1 نم

 تاكرشلا ءالمعلا تاقالع ةرادإ دعاُستو .ةسسؤملا ىوتسم ىلع قيوستلاو تاعيبملاو ءالمعلا لوح تامولعم ريفوت يف ءالمعلا تاقالع ةرادإ مهست
:يف

 بجي .عقاوملا ةددعتم ةدقعملا ذيفنتلا تايلمع ىلإ تنرتنإلا ربع ةينورتكلإلا لولحلا نمًاءدب ،ةفلتخم تائف نمض ءالمعلا تاقالع ةرادإ لولح فّنُصت
.)ةينورتكلإلا جماربلا ربع اهتحاتإو تامدخلا ميدقت ىلإ "جمانرب ربع ةمدخلا" ريبعت ريشُي( ةيناجم وأ ةفلكتلا ةضفخنم لولح ىلع لوصحلل يلي ام ةاعارم

:مادختسالل ةزهاجلا ءالمعلا تاقالع ةرادإ لولح ضعب يلي اميف
»Salesforce- سروفزليس«§
Less- ءالمعلا تاقالع ةرادإل جنييونأ سيل«§ Annoying CRM«
»Freshsales- زليس شيرف«§
Hubspot- ءالمعلا تاقالع ةرادإل توبس به«§ CRM«
»Insightly- يلتياسنإ«§
.هتئيهتو ءالمعلا تاقالع ةرادإ جمانرب تيبثت ةيلوؤسم يلوتل صخش فيظوت وأ قيرف ليكشت يغبني

.ماظنلا ىلع اهليمحتو نيقباسلا ءالمعلا تانايب عمج يغبني
.مدختسملا بيردت اوقلت دق جمانربلا نومدختسيس نيذلا نيفظوملا نأ نم دكأتلا يغبني

 ىوتسم نم ديزي امم ،دحاو ماظن يف ءالمعلا تاقالع ةرادإب ةلصلا تاذ تامولعملا عيمج جمديًاجمانرب ةينورتكلإلا ءالمعلا ةمدخ ةرادإ ّدعُت
ةضفخنم ةفلكتو ةعرسب ذيفنتلا فدهب مادختسالل ةزهاج لولحب ةناعتسالا نكميو .نيفظوملا نيب قيسنتلا

 تامدخلا ىوتسم نيسحت لالخ نم نييلاحلا ءالمعلا ىلع ظافحلا§
ءالمعلل ةمدقملا
اهمانتغاو صرفلا فاشكتسا لالخ نمءالمعلل عيبلا تايوتسم زيزعت§
قيوستلاو عيبلا تايلمع ةتمتأ§
لضفأ لكشب لامعألا ءادأ ةرادإو ةعباتم§
 ةيسيئرلا تامولعملا عبتت لالخ نم عرسأ لكشب تاقفصلا قالغإ§

ًايزكرم
 لك عم تالماعتلا عيمج عبتت لالخ نم تاباسحلا ةرادإ ةيلمع طيسبت§

ليمع

تاعيبملا صصح ىلإًادانتسا ءادألا عبتت لالخ نم ماهملا ةرادإ نيسحت§
قيرفلا ءاضعأ نيب لصاوتلا نيسحت لالخ نم تقولا ريفوت§
 مهتزهجأ ىلع تامولعم ريفوت لالخ نم تاعيبملا قيرف ةوق زيزعت§

ةلومحملا
 نم تامولعملا ىلع لوصحلا ىلع ءالمعلا تاقالع ةرادإ جمانرب لمعي§

 عيمجل حاتت .لماكتم ماظن يف اهميظنتو نيلمتحملاو نييلاحلا ءالمعلا
 نييلاحلا ءالمعلاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع عالطالا ةصرف نيفظوملا
لضفأ لكشب ةطشنألا قيسنتو نواعتلاب مهل حمسي امم ،نيلمتحملاو
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ةمالسلاب ةصاخلا ءالمعلل ةريغتملا تاعقوتلا ةيبلت

ةلماش ریغ ةروكذملا رصانعلا .ةذفنملا لولحلا ىلع ًءانب ةیسیئرلا ةفلكتلا رصانع ریغتت دق1.

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلا ةرتف1ةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
 قيوستلا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

ىودعلا لاقتنا رطخ نم دحلا

ءالمعلا يعو ةدايز

ةكرشلاب ءالمعلا ةقث ةدايز

 ليدانملاو يديألا تامقعم لثم( تارهطُملا رهش ىلإ0
)ةمقعملا

دعب نع دادسلل ةيكنبلا تاقاطبلاب عفدلا زاهج
 ةيئرم تامالعو ةريبك ضرع تاشاشو تاحول
)ةيضرألا تامالعلا لثم(

يفاضإ فيظنت مقاط

.مهتمالسو اهئالمع ةحص ةيامحل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةرورضل ًةاعارم ءالمعلل اهتامدخ مدقت يتلا تاكرشلا دادزت

:قيرط نع ىودعلا لاقتنا رطاخم نم ّدحلا ىلإ ريبادتلا هذه فدهت
.نيفظوملاو ءالمعلا نيب ةنمآ ةفاسم كرت ىلع صرحلا§
.ةسسؤملا قفارم عيمج يف ةفاظنلا ريياعم ىلعأ عابتا نم دكأتلا§

:ةمالسلاب ةقلعتملا ءالمعلا تاعقوت ةيبلتل ةيفاضإ ريبادت ضرف ررقت امدنع ةيلاتلا تاوطخلا تاكرشلا عبتت
 ريياعمعابتا نم دكأتلا ةيحان نمو )ريباوطلا لثم( ةنمآ ةفاسم كرت نم دكأتلا ةيحان نم كلذو ،ىودعلا لاقتنا رطخ اهيف عفتري يتلا قطانملا ديدحت§

.)باوبألا ضباقم لثم( ةفاظنلا
.هديدحت مت رطخ لكل لولحلا ديدحت§
:رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ةلمتحملا لولحلا لمشت
.عقوملا يف )صاخشألا ددع( ةيباعيتسالا ةعسلا نم ّدحلا§
.راظتنالا ريباوط بنجتل ديعاوملا ةلودج§
.ةنمآلا تافاسملا ىلإ ريشت يتلا ةيضرألا تامالعلا لثم ةيئرم تامالع عضو§
.ءالمعلل )ةمقعملا ليدانملا ،نيديلا مقعم( تارهُطملا ريفوت§
.ءالمعلاو نيفظوملا نيب ةيجاجز زجاوح عضو§
.دعُب نع دادسلا ىلإ لماكلاب لاقتنالا§
.ةفاظنلاب ةقلعتملا تاسرامملا ىلع عجشت تاحول عضو§
.نايعلل ةزرابلا حطسألل رركتملا فيظنتلا ىلع زيكرتلا§
.ةمالسلا تاءارجإب ءالمعلا ةطاحإل ءالمعلا عم لماعتت يتلا قرفلا هيجوت§

مهتمالسو مهتحص ةيامحو ءالمعلا نيب ىودعلا لاقتنا رطخ ليلقتل لولحلا نمًاجيزم قبطتو تاكرشلا راتخت

 اھعبتت يتلا تاءارجإلا ىلإ ریشی وھف .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتم ةروشم ھنأ ىلع ریبدتلا اذھ ىلإ رظنلا يغبنی ال :ةیلوؤسم ءالخإ
ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا عیضاوملا يف ةیموكحلا تامیظنتلاو تایصوتلا عابتا تاكرشلا ىلعو .ملاعلا لوح ىرخأ تاكرش

نیلماعتملل تامدخلا میدقت يف ّزیمتلا :بلطلا ةرادإ ّزیمت
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لمعلل ةنرم بيلاسأ قيبطت

ةنورملا :دارفألا

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلل مزاللا تقولاةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرشبلا دراوملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

 ةيجاتنإلا ةدايز
نيفظوملا تايونعم نيسحتو

 تاسسؤملاو تاكرشلا ومن نيكمت
 ديعبلا ىدملا ىلع

تابارطضالا هجو يف ةكرشلا ةنورم ةدايز

ةيجراخلا تاراشتسالا رهشأ6 نم رثكأ
ةرادإلاو ةدايقلا تابيردت

 ةمدخل ةءافكو ةعرسب تاينقتلاو نيفظوملاو تايلمعلاوةكرشلالكيهو لامعألا جذومنو ةيجيتارتسالا ةغايص ةداعإ ىلع ةردقلا يه ةيميظنتلا ةنورملا
 ةلاعفلاوةعيرسلاو ةنرملا ةرادإلا دمتعت ةسسؤم ىلإ لوصولل ةيادبلا ةطقن لمعلا يف ةلاعفلاو ةنرملا بيلاسألا قيبطت دعيو .لضفأ لكشب ءالمعلا
.لماك لكشب

 عتمتت امك .ةعرسب ملعتلاو ةبرجتلل ةمزاللا تاءارجإلاو تايلمعلا اهيدلو ،ةنّكمملا قرفلا نم ةيمانيد تاكبش لوح روحمتيًالكيه ةنرملا تاسسؤملا عبتتو
.مهماهلإو اهيفظوم عم لصاوتلا نم اهنِّكُمت ةحتفنم ةيناسنإ تافاقثو اهفدهب يوق سحب

:ةيسيئر نيكمت لماوع4 لالخ نم ةسسؤملا ليوحت

:فئاظولا ةددعتم ةّنكمم قرف
 ،ةبسانملا تاردقلا نم ةنوكم ةريغص قرف ليكشت يغبني ،ناكمإلا دنعو .فئاظولا ةددعتم قرف ليكشت يغبني ،اهريغ نع لازعناب فئاظولا لمع بنجتل
.اهيلوتل ةحضاو ماهمو رارقلا ذاختال ةطلسلا اهيدلو

 :ملعتلاو رارقلا ذاختال ةعيرس تارود
.تانايبلاو قئاقحلا ىلع ةينبملا تارارقلا ذاختا عيجشت .ملعتلاو بيرجتلا لالخ نم رطاخملا نم دحلا فدهب ةريصق تالوج نمض لمعلا ذيفنت

:دارفألل يمانيد جذومن
 ةيسسؤملا ةفاقثلا ليضفت .لمعلا نع اضرلاو نيكمتلاو تاردقلا ءانب لالخ نم ،اهب ظافتحالاو اهباطقتساو تاءافكلا زيزعت ىلع زكرت ةفاقث ءانب
.ةيمرهلا ىلعًالدب ةحطسملا
:ةسسؤملا ماسقأ فلتخم يف ةيؤرلا حوضو
.ةيؤرلا عم نيفظوملاو ةرادإلا تاءارجإو فادهأ ةمءاوم .ةسسؤملا دارفأ عيمجل ةلوبقمو ةموهفم نوكت ةكرشلل ةكرتشم ةيؤر داجيإ

لضفأ لكشب ءالمعلا ةمدخل ةعرسب ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم تاكرشلا نكمت يتلا ةكرشلا ةفاقث يه ةيسسؤملا ةنورملا
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 دارفألا ءادأ ةرادإ

ةرادإلا ةمظنأ :دارفألا

39

ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلل مزاللا تقولاةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرشبلا دراوملا وأ تايلمعلا سيئر

 ةيونعملا حورلاو ةيجاتنإلا عفر
 ةلماعلا ىوقلل
نيفظوملاب ظافتحالا ىوتسم ةدايز
 تاسسؤملاو تاكرشلا ومن نيكمت
 ديعبلا ىدملا ىلع

لقألا ىلع رهشأ6 ةرادإلا/ةدايقلا تابيردت
ةيجراخلا ةراشتسالا تامدخ
ةيرشبلا دراوملا ةيجمرب

 يهو .ةيجيتارتسالا فادهألا هرودب يبلي امب ةسسؤملا تابلطتمل نيفظوملا تاجرخم ةيبلت نامضل عبتملا جهنلا يه نيفظوملا ءادأ ةرادإ
.مسقلاو ةسسؤملا فادهأ قيقحت يف ةءافكو ةيلاعفب ةمهاسملل ،ماعلا رادم ىلع فظوملاو فرشملا نيب لصاوتلا نم ةرمتسم ةيلمع
رصانع5 ءادألا ةرادإل ةلاعفلا ةمظنألا لمشت
)؟يلمع وه ام( فادهألا ديدحت§
)؟يئادأ وه فيك( ءادألا مييقت§
)؟لضفأ حبصأ نأ يننكمي فيك( رمتسملا ريوطتلا§
)؟يل ةبسنلاب اذه هينعيس يذلا ام( تاعبتلا ةرادإ§
ءادألا ةفاقث§

فادهألا ديدحت
مهفادهأ قيقحت ةيفيك ديدحتل نيفظوملل لاجملا ةحاتإو لمعلا تايولوأب دارفألا ءادأ فادهأ طبر

 دارفألاب ةرثأتمو "ًاينمز ةددحُم ،ةيعقاو ،قيقحتلاو سايقلل ةلباق ،ةددحم" ةيكذ فادهألا نوكت نأ نامض
 ءادألا مييقت
)ةرياعملا تاسلج لثم( مييقتلا ةيلمع لالخ مّيقملا تازايحنال ةيعاولا ةرادإلاو ؛ةطيسب مييقت ةمظنأ ديدحت
فيعضلا /يوقلا ءادألا يوذ دارفألا ديدحت
 رمتسملا ريوطتلا

 ةرملسيلو- ةرمتسملا ةيريوطتلا تاراوحلا لالخ نم )ةيلاعفب نيريدملا نم تاظحالملا ميدقتو بيردتلا يف ةصاخ( تاظحالملاو تابيقعتلا ميدقت تاهاجتا ددعت نامض
ءادألا مييقت لالخ ماعلا يف ةدحاو
 بقاوعلا ةرادإ
 ةعرسب فرصتلاو ،طسوتملا ءادألا يوذ ةيبلاغلا ريوطتو ،بسانتم ريغ لكشب يوقلا ءادألا يوذل تآفاكملا ميدقت- فيعضلاو طسوتملاو يوقلا ءادألا يوذ دارفألا نيب زييمتلا
فيعضلا ءادألا يوذ عم
ىوقألا ةنماكلا تازفحملا نم ةدافتسالل تاضيوعتلا زواجتت يتلا ريدقتلاو تآفاكملا نم ىرخألا لاكشألا نم ةدافتسالا
ءادألا ةفاقث
ءادألا ةرادإ يف لوحتلا حاجن نامضل ةفاقثلا رييغت
ءادألا ةفاقث معدل ةودقك ايلعلا ةدايقلا فّرصت
ءادألا ةرادإ تاردق ءانب جمارب لالخ نم مهتاردق ىصقأب لمعلل مهقرف معدل ءاردملل بيردتلا تاراهم ريوطت

 قيقحتل ةيمسر تايلآ لالخ نم رارمتساب معدلا مهل مدقيو نيفظوملا نم ةعقوتملا جئاتنلا هبجومب ددحُتًاجهن نيفظوملا ءادأ ةرادإ ّدعُت
 جئاتنلا كلت
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ذيفنتلا ةيلآ

صخلملا

 ذيفنتلل مزاللا تقولاةيسيئرلا ةفلكتلا رصانعرثألا

فصولا

حرتقملا لوؤسملا صخشلا
ةيرشبلا دراوملا ريدم وأ تايلمعلا سيئر

لقألا ىلع رهشأ6يراجلا رييغتلا ينبت ىوتسم ةدايز ةيجراخلا تاهجلا نم ةدايقلا تابيردت
نيفظوملا تاردق ءانب تابيردت
نيفظوملا زيفحت ةيلآ

 .ةسسؤملا يف متي رييغت يأ نم يفاقثلا ءزجلاو دارفألاب رييغتلا ةرادإ ىنُعت

 كولسوةيلقع يف لوحتلا عفدي ثيحب رييغتلا ةرادإ راطإ ميمصت متيو .نيفظوملا لبق نم كولسلاو ةيلقعلا يفًاريغت رييغت ةيلمع لك بلطتتو
.ةديدجلا تاءارجإلل مهينبتو نيفظوملا

.ةسسؤملا يف ثدحت يتلا تارييغتلا ديدحت

.رييغت لكب طبترملا يرايعملا كولسلاو ةيلقعلا يف مزاللا لوحتلا ديدحت
:نيفظوملا ىدل يرايعملا كولسلا معدل ريثأتلا جذومن قيبطت

.يمويلا باطخلا يف اهنيمضتو ،لدابتملا لصاوتلل تاونقو عنقم رييغت باطخ داجيإ :مازتلالاو مهفلا§
.تاحاجنلاب لافتحالاو تاسرامملا لضفأو تاهيجوتلا ةكراشمو ،عقوتملا كولسلا ينبتب ةودقك فرصتلا :ةدايقلاو ةودقلا§
.رييغتلا ذيفنتل نيفظوملل مزاللا تاردقلا ءانب ريفوت :تاردقلاو تاراهملا§
.حيحصلا كولسلا زيفحتو ةأفاكمو ،رييغتلا ذيفنتل تاقيعم يأ ةلازإو ،تاءارجإلل ةحضاو تافيرعت عضو :زيزعتلا تايلآ§

.مهئالمزل بيردتلاو تامولعملا نورفويو رييغتلل »ءارفس« ةفصب نولمعي رييغتلل ءالكو نييعت

تايلقع رييغت قيرط نع ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ةعرسو ةيلاعفلا نم ىلعأ تايوتسمل لوصولا تاكرشلل نكمي
مهتاراهم نيسحتو نيفظوملا




