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البممػ ولممػ العلممه يمممط إ  مم  ػ آالمهممؼ لممػ العلممه يمممط ئكمممح يظ بممػ وجعلممؾ    بممػ و م مم     
الكث ر وخ رك الغزير وتكميفػ الي  ر و فع الع  ر العله هللا رب العم لل ؽ والالم ة وال م ل يممط 

 أشرف الخمق واللرسم ؽ أبم الق سؼ دمحم ويمط ألة وصعبة أ لع ؽ .

علييع ع ييج انحدييي   يي  ع  لشمم ر واالجاكمم أ إلممط ااسمما د الل مم يه الممه اؾر ي ممعه م أأ أتقممهل     
لافضمه   اشراف يمط ئذه الرس لة وج  بذلة جؽ  هؾ   ب رة وج  قهجة لم جؽ ج  غم ت  انداملع

وأفكمم ر ميلممة  ودرشمم  ات سممهتهة  والاشممريع الل ممالر فرممزاه هللا يكممم خ ممر الرممزاح و عمم  هللا   ؾا ممه 
 اأ الذ ؾب و فع الب ح .تقب  الظ ي ت وغفر 

ربمميس ق ممؼ ب الؾفمم ح والعرفمم أ أأ أتقممهل إلممط يلمم  ة  ميممة اا ارة واالقاالمم   و كلمم  يقاضممم وا مم   
أسممم تذتم ااف فممم  فمممم ق مممؼ اللع سمممبة المممذتؽ  د المممه اؾر  ممم عؼ شمممع أ الاليلمممم و اللع سمممبة ااسممما

إلمط جيم  تؽ البعمم   هلؾا فمم تقمهيلمأسم غ م   شمرف تهري مهؼ لمم فمم جر ممة الل   ما ر والمذتؽ 
 العملم الرص ؽ وأخص   لذ ر ااسا د اله اؾر جر ه يبه الع  ؽ ئ تف  .

الشممر ة الع جممة لتسمملك   جممؾعفم الممه اؾر يمممم خمممف  مم طع شمم ر إلممطأأ أتقممهل   ل وال يفممؾتكم   
الركؾبيمممة وأخمممص   لمممذ ر االسممما د أجرمممه  مممؾا   ممم عؼ ج ممم و  شممم بة الاظمممؾير  ةجع و يمممالعراميمممة / 

د قالمممم تؾف مممق  مممريؼ ج ممم و  شممم بة البعمممؾث العمليمممة والهراسممم ت العميممم  فمممم ق مممؼ البعممم  واالسممما 
ااسملك  الركؾبيمة ودلمط  ةج  و  ش بة الاكم لي  فمم جع و يم والاظؾير واالسا د   هر يمم خ ؾأ 

جمممؾعفم جعلممم  إسممملك  الكؾفمممة اللهكمممهس أ لمممه دمحم يبمممه العممممم ق مممؼ إ ارة اا اممم ج وااسممما د رافمممع 
اللهتر اا اري لملعل  واالسا د أ له   ؽ ج م و  شم بة الاكم لي  فمم اللعلم  سر  أ الخزيمم 

، واسمر  شم ري إلمط الك فيمة اتلم ل الرسم لةلافضمهؼ باقهيؼ الل م يهة فمم العالمؾ  يممط البي  م ت 
 اعيممم ه لهمممؼ  ممم لاؾف ق  خمممص   لمممذ ر الزج ممم  جهكمممه صمممب ر لفامممةزج بمممم فمممم  جر ممممة الل   ممما ر وأ

يلمة للم  قمهجؾه لمم جمؽ  يمؼ أتقهل  رزيم  شم ري ووافمر يرفم  م إلمط يم بمام الكر وأخ راه  وال  جة .
  أش ر    جؽ جه لم ته العؾأ والل  يهة لهؼ جكم    الش ر واال ارال والاقهتر .   ، وج   هة

 

                                                                                     ... انب حثة                                                                            
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 ت 

 انمدتخلص 

تقكية إي  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم  تقكيمة  شمر وعيفمة الرمؾ ة وبلم  تههف البع  الط تظب ق    
 . الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج ي  يه فم تخفيض

تكلممؽ ائليممة البعمم  جممؽ ائليممة تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة   مم  
إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت و شممر  متعممه تقك امم  مم   للكاممؾجو ممذلػ تخفمميض الاكمم لي  وتع مم ؽ ميلممة ا

وعيفة الرؾ ة جؽ الاقكي ت العهتثة الام تقؾل   ساخهال االس ل ب والؾس ب  الاقكية العهتثمة لاظمؾير 
 . العل  وتخفيض الاك لي  وتعق ق رف  الزبؾأ بهر ة ي لية وتع  ؽ ميلة اللكاؾج

 تممؾفر ت إ ارة الاكمفممةتقكيمم  إأأئلهمم  كمم أ جممؽ  إلممط جرلؾيممة جممؽ االسمماكا   تالبعمم   وتؾصمم    
والامممم تهمممهف إلمممط تع ممم ؽ اا اح وتخفممميض  ،لملشممم  ت الامممم تؾا مممه الؾ مممهات االقاالممم  ية  ممممؾاله 

ميممة  لممم  ي الاكمم لي  وتظمممؾير  ممؾ ة اا اممم ج  واسمماغ   اللمممؾار  االقاالمم  ية  شممم   أكثممر  فممم حة وف
لعلميممم ت جمممؽ الاقكيممم ت إأ تقكيمممة إيممم  ة ئكهسمممة اإد ، زة الاك ف مممية لمؾ مممهات االقاالممم  يةيعقمممق الل ممم

م إ مممراح تغ ممرات  ذريمممة لمعلميمم ت  لممم  يعقمممق فممجفهممؾل أسممم س تالثممم   إلمممطاللع صممرة والامممم ت مماكه 
 ودأ ممر الضممرورية وغ ممر اللضمميفة لم يلممة،  لعمم ت ر اا اح جممؽ خمم   اسممابع   العلميمم ت غ  ه تع مم ك

زبمم بؽ للاظمبمم ت تكف ممذ  شممر وعيفممة الرممؾ ة ي مم يه الؾ ممهات االقاالمم  ية يمممط تر لممة جاظمبمم ت ال
 ئكهسية )فكية( ت هؼ فم تع  ؽ  ؾ ة اللكاج وتخفيض تكمفاه وتع  ؽ ميلاه .
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 ؿ األشكبلصجذ 

 د صجذ انًخزظشاد

 ر صجذ انًالؽق

 2-1 انًقذيخ

  يُٓغٛخ انجؾش ٔدساعبد انغبثقخ  -انفظم األٔل :

 7-3 يُٓغٛخ انجؾش -انًجؾش األٔل :

 19-8 ػشع ٔرؾهٛم ثؼغ انذساعبد انغبثقخ -انًجؾش انضبَٙ :

  انًشركضاد انًؼشفٛخ نزقُٛزٙ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد َٔشش ٔظٛفخ انغٕدح -انفظم انضبَٙ :

 38-20 انًشركضاد انًؼشفٛخ نزقُٛخ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد -انًجؾش األٔل :

 56-39 انًشركضاد انًؼشفٛخ نزقُٛخ َشش ٔظٛفخ انغٕدح -انًجؾش انضبَٙ :

رطجٛق رقُٛخ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد فٙ ظم َشش ٔظٛفخ انغٕدح  -انًجؾش انضبنش :

 نزخفٛغ انزكبنٛف ٔرؾغٍٛ قًٛخ انًُزٕط 

57-75   

  زطجٛقٛخانذساعخ ان -انفظم انضبنش :

 86-76 أَشطزٓب ٔؽجٛؼخ انجؾش ثؼُٛخ انزؼشٚف -انًجؾش األٔل :

اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد فٙ ظم َشش ٔظٛفخ انغٕدح فٙ رقُٛخ رطجٛق  -انًجؾش انضبَٙ :

 يؼًم اعًُذ انكٕفخ

87-109 

َشش ٔظٛفخ انغٕدح فٙ دٔس رطجٛق رقُٛخ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد فٙ ظم  -انًجؾش انضبنش :

 رخفٛغ انزكبنٛف ٔرؾغٍٛ قًٛخ انًُزٕط فٙ يؼًم اعًُذ انكٕفخ

110-125 

   االعزُزبعبد ٔانزٕطٛبد -انفظم انشاثغ :

 129-126 االعزُزبعبد -انًجؾش األٔل :

 131-130 انزٕطٛبد -انًجؾش انضبَٙ :

 148-132  انًظبدسٔ  انًشاعغ

 - انًالؽق

Abstract A-B 



   ........................................ اجلذاول ثبج ........................................
 

 ج 

 

 ثبت الجداول 

سقى 

 انغذٔل

سقى  انؼُٕاٌ

 انظفؾخ

 8  العملٌات هندسة اعادة تمنٌة حول محلٌة سابمة دراسات 1

 9  العملٌات هندسة اعادة تمنٌة حول عربٌة سابمة دراسات 2

 10 العملٌات هندسة اعادة تمنٌة حول أجنبٌة سابمة دراسات  3

 12 الجودة وظٌفة نشر تمنٌة حول محلٌة سابمة دراسات  4

 13 الجودة وظٌفة نشر تمنٌة حول عربٌة سابمة دراسات  5

 14 الجودة وظٌفة نشر تمنٌة حول أجنبٌة سابمة دراسات  6

 15 المنتوج لٌمة وتحسٌن التكالٌف تخفٌض حول محلٌة سابمة دراسات  7

 16 المنتوج لٌمة وتحسٌن التكالٌف تخفٌض حول عربٌة سابمة دراسات  8

 17 المنتوج لٌمة وتحسٌن التكالٌف تخفٌض حول أجنبٌة سابمة دراسات  9

 22 العملٌات هندسة إعادة مفاهٌم  10

 26  التملٌدٌة االلتصادٌة والوحدات هندستها المعاد االلتصادٌة الوحدات بٌن الفرق 11

 41 الجودة مفاهٌم  12

 44  الجودة وظٌفة نشر معهد فً المطبمة التدرٌبٌة البرام  13

 QFD 45)) الجودة وظٌفة نشر مفاهٌم  14

 59  التكالٌف تخفٌض مفاهٌم 15

 الكوفة اسمنت معمل فً والفعلً  المخطط واإلنتاج والمتاحة التصمٌمٌة الطالات 16

  2021 و 2020 لسنتً

82 

 الكوفة اسمنت معمل فً اإلسمنت من الواحد الطن وتكلفة اإلنتاج إجمالً تكلفة 17

  2021 سنة خالل

84 

 مرحلة كل من والهدف ومخرجات ومعالجة مدخالت إلى اإلنتاجٌة المراحل تحلٌل  18

 الكوفة اسمنت معمل فً

88 

 89  2021 لسنة الكوفة اسمنت معمل فً األولٌة المواد استخراج مرحلة تكالٌف 19

 89  2021 لسنة الكوفة اسمنت معمل فً األولٌة المواد طحن مرحلة تكالٌف 20

 90 2021 لسنة الكوفة اسمنت معمل فً الحرق مرحلة تكالٌف  21

 90 2021 لسنة الكوفة اسمنت معمل فً اإلسمنت طحن مرحلة تكالٌف  22

 91 2021 لسنة الكوفة اسمنت معمل فً اإلسمنت تعبئة مرحلة تكالٌف  23

 92  2021 سنة خالل الكوفة اسمنت معمل فً اإلنتاج مراحل تكالٌف إجمالً  24

 95 اإلسمنت لمنت  الزبون متطلبات بأهمٌة الخاصة االستبانة محتوٌات تفرٌغ  25

 من الزبون لمتطلبات النسبٌة واألهمٌة الحسابً والوسط الترجٌحً المجموع 26

  النسبٌة األهمٌة

96 

 97 ومنتوج الكوفة اسمنت لمنتوج الزبون بتمٌٌم الخاصة االستبانة محتوٌات تفرٌغ 27



   ........................................ اجلذاول ثبج ........................................
 

 ح 

  الكار اسمنت

 الكوفة إسمنت معمل لمنتوج الزبون تمٌٌم حسب الدرجات وعدد النسبٌة األهمٌة 28

  الكار ومنتوج

98 

 100  الهندسٌة والخصائص الزبون متطلبات بٌن العاللة مصفوفة 29

 101  الهندسٌة والخصائص الزبون متطلبات بٌن للعاللة النسبٌة األهمٌة 30

 103  الكوفة اسمنت معمل لمنتوج المستهدفة المٌم تحدٌد 31

 المنافس والمنتوج الزبون ومتطلبات الكوفة معمل منتوج بٌن الفجوات ممدار 32

     الكار)

104 

 105  منها كل وتكلفة تحسٌنها المراد الهندسٌة الخصائص 33

 106  تحسٌنها بعد الهندسٌة الخصائص تكلفة 34

 الكوفة اسمنت معمل فً بها المرتبطة والتكالٌف للمٌمة المضٌفة غٌر األنشطة 35

  2021 سنة خالل

106 

 بعد الكوفة اسمنت معمل فً اإلسمنت من الواحد الطن وتكلفة اإلنتاج إجمالً تكلفة 36

 2021 سنة خالل الجودة وظٌفة نشر ظل فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة تطبٌك

110 

 وظٌفة نشر ظل فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة تطبٌك وبعد لبل المنتوج تكلفة 37

  الكوفة اسمنت معمل فً الجودة

111 

 ظل فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة تطبٌك بعد المنتوج تكلفة فً التخفٌض ممدار 38

  الكوفة اسمنت معمل فً الجودة وظٌفة نشر

112 

 بعد اإلنتاج لمراحل المباشرة غٌر والتكالٌف المباشرة واألجور المباشرة المواد 39

 اسمنت معمل فً الجودة وظٌفة نشر ظل فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة تطبٌك

   2021 سنة خالل الكوفة

112 

 نشر ظل فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة تطبٌك بعد اإلنتاج مراحل تكالٌف إجمالً 40
 2021 سنة خالل الكوفة اسمنت معمل فً الجودة وظٌفة

113 

 114 الكوفة اسمنت معمل لمنتوج)%   الوظٌفً االستحماق تحدٌد 41

 116 الكوفة اسمنت معمل لمنتوج)%   الوظٌفٌة التكلفة تحدٌد 42

 117 الكوفة اسمنت معمل لمنتوج المٌمة مؤشر تحدٌد 43

 118 منها كل وتكلفة تحسٌن الى تحتاج التً االسمنت منتوج تكلفة عناصر 44

 فً العملٌات هندسة إعادة تمنٌة وبعد لبل التكلفة الى ونسبتها التكلفة فجوة تحدٌد 45
 للتحسٌن المرشحة العناصر وتكلفة الجودة وظٌفة نشر ظل

119 

 121 التخفٌض وبعد لبل تحسٌنها المراد الكوفة اسمنت معمل منتوج عناصر تكالٌف 46

       
           

 



   ........................................األشكال ثبج ........................................
 

 خ 

    

 ثبت األشكال 

سقى 

 انشكم

سقى  انؼُٕاٌ

 انظفؾخ

 7 االنموذج االفتراضً للبحث  1

 46 األساسٌة إلعادة هندسة العملٌات المرتكزات  2

 75 مراحل نشر وظٌفة الجودة 3

 77 مصفوفة بٌت الجودة  4

 87  المطابمة وجودة التصمٌم وجودة الفعلً األداء 5

 89 بٌن التكلفة واالستحماق الوظٌفً العاللة  6

 94 لعملٌات فً ظل نشر وظٌفة الجودة خطوات تطبٌك تمنٌة إعادة هندسة ا 7

 :9  الكوفة إسمنت لمعمل التنظٌمً الهٌكل 8

 1:  اإلسمنت إلنتاج التكنلوجً المسار 9

 6; الزبون األساسٌة لمنت  اإلسمنت  متطلبات 10

 ;; تحدٌد الخصائص الهندسٌة للمنت   11

 114 دالت الفنٌة لمنت  إسمنت الكوفة مصفوفة المبا 12

             
 
 



   ...................................... املخخصراث ثبج ......................................
 

 ا 

                                    

 ثبت المختصرات

  انًظطهؼ ثبنؼشثٛخ

 انًظطهؼ ثبإلَغهٛضٚخ

 انًخزظش

 Business Process Reengineering BPR األػًبل اػبدح ُْذعخ ػًهٛبد

 Quality Function Deployment QFD َشش ٔظٛفخ انغٕدح

 American Supplier Institute ASI انًؼٓذ األيشٚكٙ نهًٕسدٍٚ

 Japan Union of Scientists and انٛبثبٍَٛٛ نؼهًبء ٔانًُٓذعٍٛاارؾبد 

Engineers 

JUSE 

 Voice Of Customers VOC طٕد انضثٌٕ

 House OF Quality HOQ ثٛذ انغٕدح

 
            

 



   .......................................املالحق   ثبج .......................................
  

 ذ 

 

 انمالحق ث ت

سقى 

 انًهؾق

 انؼُٕاٌ

  2021يٛضاٌ انًشاعؼخ نغُخ  1

 اعزجبَخ اعزًبسح 2

 2021رقشٚش ؽشكخ انًٕاد انغُٕ٘ نغُخ  3

 



 ............................................ املقذمت .............................................
 

 1 

 

 

 

 انمقجمة

شممههت ب  ممة اايلمم   العهتثممة تظممؾرات سممريعة وجا  قممة وجممؽ أئممؼ ئممذه الاظممؾرات ئممم الاظممؾر    
العملممممم والاككممممممؾ م والثمممممؾرة اللعمؾج تيمممممة واالتالممممم الت والعؾللمممممة وتغ مممممر    ممممم ت وأدوا  الزبممممم بؽ 

جمممة حأكثمممر ج الامممم تعمممه  تقكيممم ت  مفؾيمممة ود اريمممة جع صمممرة والار  مممز يممممط الزبمممؾأ و مممذلػ عهمممؾر
وجمؽ ئمذه الاقكيم ت تقكيمة  وجم  رافقهم  جمؽ تغ مرات وتظمؾرات سمريعة وجا  قمة، للاظمب ت ئذه الب  ة

 إي  ة ئكهسة العلمي ت وتقكية  شر وعيفة الرؾ ة . 

ا ه ابرز الاقكي ت الام تر ز يمط    مة الؾ مهات االقاالم  ية المط تعه اي  ة ئكهسة العلمي ت   
تغ  ر يلمي ته  وا شظاه  الام تع  م جؽ فمعف فمم اال اح او  م الت الخمم  الفكمم او الاككممؾ م 

ا اح جممؽ خمم   ا ممراح الاغ ممرات يمممط  فهممم تع ممه الاالممليؼ الرممذري لمعلميمم ت لمؾصممؾ  الممط افضمم 
 يلمي ت الؾ هة االقاال  ية الام ا شظاه  تعا ج الط تغ ر  وأ الل  س   لرؾ ة . 

مبية ا اي   ت إ هى الاقكي ت االساراتيرية الام تعاله يمط ت فهماج  تقكية  شر وعيفة الرؾ ة   
كؾ ه  تعل  يمط تأك ه  أأ صؾت الزبمؾأ تمهخ  فملؽ يلميمة تظمؾير اللكماج لأ  بؾ وجاظمب ت الز 

دلممػ تمماؼ عممه  شممر وعيفممة الرممؾ ة تقكيممة دات تممأ  ر قممؾي للعرفممة جاظمبمم ت الزبممؾأ وبكمم ح يمممط تلممذا 
تالممليؼ جكارمم ت وخممهج ت  هتممهة فهممم ت مم يه الؾ ممهة االقاالمم  ية يمممط فهممؼ االئليممة الاممم تؾل همم  

 الزب بؽ لاؾقع تهؼ اللخامفة الام قه تكؾأ جاك قضة جع تمػ الام تريهئ  الزب بؽ . 

 شممر وعيفممة الرممؾ ة فممم عمم  ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت  تظب ممق تقكيممةيمممط  وير ممز البعمم  العمم لم   
ج او ؾ ميلممة اللكاممؾج فضمم  يممؽ تل مم ؽ الؾ ممهات االقاالمم  ية جممؽ تخفمميض تكمم لي  اللكامم وتع مم ؽ

 خهجة الام تش   ي بق   ب را اج جه   راح ايال  ئ  تقكي ت اللع سبة الاقم هية .

, تكممم و  الفالممم  االو  جبعثممم ؽ، اربعمممة فالمممؾ  يممممط هفقمممه تمممؼ تق ممميلولاعق مممق ائمممهاف البعممم     
 سمه لوااجم  اللبعم  الثم  م فاضملؽ الهراسم ت ال م  قة إ، البعم اللبع  االو  خالمص للكهريمة 

خالمممص جب  ممم , اللبعممم  االو   ة   ممماضممملؽ فجممم  الفالممم  الثممم  مإ، البعممم  العممم لم المممذي قهجمممه
خالممممص للعرفممممة اللبعمممم  الثمممم  م ، و لاقكيممممة ايمممم  ة ئكهسممممة العلميمممم ت اللعرفيممممةللعرفممممة اللرتكممممزات 
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تخفميض تكم لي  وتع م ؽ  تكم و اللبعم  الث لم  ، و وعيفمة الرمؾ ة لاقكيمة  شمر اللعرفيمةاللرتكمزات 
فمم  م ؽ تكم و  ،فمم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة   تميلة اللكاؾج باظب ق تقكيمة ايم  ة ئكهسمة العلميم

تظب ق تقكية اي  ة ئكهسمة العلميم ت  أئليةجهى  الاظبيقم لهذا البع  لبي أالفال  الث ل  الر  ب 
 ة   م ه يممطاللكامؾج ل ماؼ تق ملفم ع   شر وعيفمة الرمؾ ة فمم تخفميض الاكم لي  وتع م ؽ ميلمة 

, ي كممة البعمم خالممص لعممرض الكبممذة الاعريفيممة يممؽ الؾ ممهة االقاالمم  ية جب  مم , اللبعمم  االو  
  لؾ ممهة     شممر وعيفممة الرممؾ ةفممم عممخالممص لاظب ممق إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت اللبعمم  الثمم  م و 

تضلؽ تظب ق تقكية  شر وعيفة الرؾ ة وتع  ؽ فقه ج  اللبع  الث ل  أالبع ,  ي كةاالقاال  ية 
جبعثم ؽ,   مع جاضملك ه   لفالم  الرا، وخماؼ البعم  البعم  ي كمةج فمم الؾ مهة االقاالم  ية ؾ ميلة اللكا

  ثمممة واللرتبظمممة   لر  مممب الكغمممري هممم  الب  لإئمممؼ االسممماكا   ت الامممم تؾصمممم  تكممم و  أ اللبعممم  االو  
تؼ الاؾص  ال ه  جع تقهيؼ جرلؾية جؽ اضلؽ ائؼ الاؾصي ت الام ف, اج  اللبع  الث  م الاظبيقم

 اللقار  ت البعثية الل اقبمية .
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منهجية انبحث :  انمبحث األول

تكمم و  جشمم مة البعمم  وأئل اممه وأئهافممه وفرفمم اه وجاغ راتممه وا لؾد ممه اللبعمم  الممط  ئممذاتهممهف    
   ر  لع البي   ت و هو ه وهي مه .جكهره العملم اللابع وجالاالفارافم و 

 

:ي مذكلة انبحثي  1ي1ي1
أ الؾ ممهات االقاالمم  ية العراميممة تعمم  م جممؽ جشمم مة ارتفمم   تكمم لي  أتكلممؽ جشمم مة البعمم  فممم    

جكار تهم    للق ر ممة جممع اللكارم ت اا كبيممة اللك ف ممة اللؾ مؾ ة فممم ال ممؾ  اللعميمة  لمم  تعمم  م ئممذه 
،   جمؽ الؾ مهة االقاالم  ية والزبم بؽميلمة ئمذه اللكارم ت جمؽ و همة  غمر  م ا خفم ضالؾ هات جمؽ 

ال ت مماخهل الاقكيممم ت الكمفؾيممة واا اريمممة هات االقاالمم  ية العراميمممة إأ الؾ مممويمممط المممرغؼ جممؽ دلمممػ فمم
 -: ةاالتي تجش مة البع  فم الا  ؤال لذلػ يل ؽ الاعب ر يؽ ،العهتثة

فمممم  ئؼايممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت فمممم عممم   شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة ي ممم  اممممتظب مممق تقك  يل مممؽئممم   -1
 ؟ض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج تخفي

 تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم الؾ هات االقاال  ية الالك عية ؟ئ  يل ؽ تظب ق    -2
 ئ  ي  ئؼ ئذا الاظب ق فم الاغمب يمط ي ؾب و جش  ت االقاال  ية الاقم هية ؟ -3
ئمم  تمم  ي ئممذا الاظب ممق إلممط تعق ممق  امم بج أقمم  فيلمم  تاعمممق باخفمميض الاكمم لي  وتع مم ؽ ميلممة  -4

 اللكاؾج ؟ 
  

      :ي أ مية انبحثي 2ي1ي1
ي  ة ئكهسة العلمي ت فم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة و مذلػ إ تكلؽ ائلية البع  جؽ ائلية تقكية    
 ميح ائلية البع  جؽ خ   االتم :, ويل ؽ تؾفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾجتخف
الاممم تقممؾل  لع صممرةيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت و شممر وعيفممة الرممؾ ة جممؽ الاقكيمم ت الإ  متعممه تقك امم .1

لاظممؾير العلمم  وتخفمميض الاكمم لي  وتعق ممق  لع صممرة  سمماخهال االسمم ل ب والؾسمم ب  الاقكيممة ال
 رف  الزبؾأ بهر ة ي لية وتع  ؽ ميلة اللكاؾج . 
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إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت و شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة جمممؽ الاقكيممم ت الكمفؾيمممة واا اريمممة  متعمممه تقك اممم .2
ي م يه الؾ مهات وبلم   لع صمرةت ب  مة اايلم   اللاظمبم لجمة حاللع صرة والامم تعمه أكثمر ج 

 االقاال  ية فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج .  
 

 انبحث :ي  أ جافي 3ي1ي1
 ش   ربي م أو أس سمم إلمط تظب مق تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر تههف البع     

 وعيفة الرمؾ ة لاخفميض الاكم لي  وتع م ؽ ميلمة اللكامؾج ولاعق مق ئمذا الهمهف ت معط الب  ثمة إلمط 
 ماآلتم :

ئكهسة العلمي ت و شمر وعيفمة الرمؾ ة وتخفميض الاكم لي   ةي   راسة اللرتكزات اللعرفية ا .1
 وتع  ؽ ميلة اللكاؾج .

إ راح تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج باظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   .2
  شر وعيفة الرؾ ة فم الؾ هة االقاال  ية الالك عية فم البع  .

لعراميمممة جمممؽ ئمممذا الاظب مممق و ورئممم  فمممم بيممم أ جمممهى اسممماف  ة الؾ مممهة االقاالممم  ية الالمممك عية ا .3
 تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج .

 

 يفخضية انبحث :ي 4ي1ي1

تظب مق تقكيمة ايم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم  اأ) تمم :لط فرفية اس سية جف  ئ  اآلي اكه البع  ا   
ي م يه فمم تخفميض الاكم لي  وتع م ؽ  لم   فم جكاج إسلك  الكؾفة ع  تقكية  شر وعيفة الرؾ ة
 ( .ع جاظمب ت ب  ة اايل   الع ليةج تا حلميلة اللكاؾج   لش   الذي 

 

 ي: متغيخات انبحثي 5ي1ي1

: ج  يأتم, وئل    ؾي ؽ يمط رات البع  يل ؽ تق يؼ جاغ  

ايم  ة ئكهسمة العلميم ت و شمر تالثم  باقك امم اف م رية اللاغ رات الئم  : انمتغيخات انمدتقلة .1
 وعيفة الرؾ ة .

اللكاؾج  ميلةو  وتع  ؽك لي  خفيض تار بية وتالث  بائم جاغ رات إس : انمتغيخات انت بعة .2
. 



 / املبحث األول .............................. منهجيت انبحث  االول انفصم

 5 

 

 ي موذج االفتخاضع نلبحث :اال ي 6ي1ي1

  موالاظبيقم جؽ خ   الش   اآلتم :يل ؽ تؾفيح اال لؾدج االفارافم لمبع   ر  بية الكغري  

 (1ش   )  

 اقنموذج اقفتراضق للبحث 

 

    

t فق فق ظل 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . إعااا الباحثة :الماار

 

 :ي  منهج انبحث ومر در جمع ان ي   تي 6ي1ي1

 م  التم :تؼ اتب   جكهر ؽ يمل  ؽ لاعق ق أئهاف البع  وئل     

 

 

 

                                            ٌؤدي إلى          تطبٌمها                                    

 

 

المتغٌر 

  مستملال

 

 

 

 

 نشر وظٌفة الجودة 

إعادة هندسة 

 العملٌات 

 تخفٌض التكالٌف  تحسٌن لٌمة المنتوج

 المتغٌر التابع 
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 ر تاؼ اساخهال جال  إدتاؼ اتب   ئذا اللكهج   لر  ب الكغري لمبع   : انمنهج االستنب طع .1
والكا  مم ت اللقمم الت ، و الر ج يممة وااطمم ريحؾث والرسمم ب  البعمم لممع البي  مم ت   اليالمم   يمممط 

 الكاب العربية واال كبية .، و لع للية لملعمؾج تاللكشؾرة يمط الشب ة ا
تممماؼ اسممماخهال  إدتممماؼ اتبممم   ئمممذا اللمممكهج   لر  مممب الاظبيقمممم لمبعممم   : انمييينهج االسيييتقخا ع .2

اللقممم   ت جمممع ، و لزيممم رات الل ها يمممة لع كمممة البعممم ار  لمممع البي  ممم ت   اليالممم   يممممط جالممم  
  رير والبي   ت الكمفؾية والل لية .الاقالل  ول ؽ ف ه ، و 

 

 :ي  حجود انبحثي 7ي1ي1

 يل ؽ تؾفيح العهو  الل   ية والزج  ية لمبع  جؽ خ   اآلتم :م    

الشمممر ة الع جمممة  تمممؼ اخايممم ر جعلممم  إسممملك  الكؾفمممة أ مممه جع جممم  : انحيييجود انمك  يييية نلبحيييث .1
إ هى تش ي ت وزارة الالك ية واللع  أ العرامية وئم  الركؾبية العرامية / جع و ية لتسلك 

ويل ممؽ ، ت ج مم س جب شممر    اي  مم ت الزبمم بؽجممؽ اللع جمم  اللاخالالممة  إ امم ج جكارمم ت دا
ي كممة بؾصممفه  تؾفمميح أئممؼ ااسممب ب الاممم  يمم  الب  ثممة الممط اخايمم ر جعلمم  اسمملك  الكؾفممة 

 لمبع ، و ل  جؾفح   آلتم :م
جكارمم ت  هتممهة ب إ فامم ح الممب   يمممط العمم لؼ و خممؾ  اللعلمم  جك ف ممة شممهتهة   ممب تؾا ممه . أ

 ،   اف فة الط و ؾ  العهته جؽ اللك ف  ؽ اللعم  ؽ .جك ف ة وبأسع ر أق 
   للق ر ة جع اللكار ت اللك ف ة  . اللعل  ارتف   تك لي  جكار ت . ب
 .اللعل  جؽ و هة  غر    جؽ اا ارة والزب بؽ  جكار تميلة  ا خف ض . ت
تظب مق تقكيم ت  مفؾيمة ود اريمة جع صمرة  اقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت     ة اا ارة إلط . ث

 وتقكية  شر وعيفة الرؾ ة .
 .إبهاح الاع وأ جع الب  ثة لازويهئ    لبي   ت  . ج
والاممم يل ممؽ تؾفمميعه   ،لعممهة أسممب ب  2021تممؼ اخايمم ر سممكة  : انحييجود اندم  ييية نلبحييث .2

 ماآلتم : جؽ خ  
ي كمممة البعممم   جعلممم  اسممملك  الكؾفمممةالفعممممم ا اح  ئمممم ااقمممرب لمؾاقمممع 2021إأ سمممكة  . أ

 ااخرى . لغ رئ  جؽ ال كؾات
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تل ك  الب  ثة جؽ العالؾ  يمط البي   ت الخ صة  لكاج ااسلك  لهمذه ال مكة لمذلػ تمؼ  . ب
 وتؼ تظب ق البع  يم ه   . 2021اخاي ر سكة 
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عخض وتحليل بعض انجراس ت اند بقة :  انمبحث انث  ع

اللاعمقممة  لؾفممؾي ت  مم  جممؽ تقكيممة ال مم  قة  عممض الهراسمم ت  إلممط يممرض ئممذا اللبعمم  تهممهف  
اي  ة ئكهسة العلمي ت وتقكية  شر وعيفة الرؾ ة وتخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلمة اللكامؾج والامم 

 الارت ب الزجكم لهذه الهراس ت . وفقس اؼ يرفه  

 يل تقنية اع دة  نجسة انعملي ت :دراس ت س بقة حوي 1ي2ي1

ي: محلية س بقة دراس تي 1ي1ي2ي1 

يل ؽ تؾفيح  عض الهراس ت اللعمية ال   قة اللاعمقة باقكية اي  ة ئكهسة العلمي ت جؽ خ      
 م:الرهو  اآلتم 

 (1 هو  )

 العلمي ت ئكهسة اي  ة تقكية  ؾ جعمية  س  قة اس ت ر 

 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

(2014 ،)ػهٕاٌ انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

( رؾهٛم ركبنٛف انغٕدح ثبالػزًبد ػهىٗ اػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد ألكزغىبة انًٛىضح انزُبفغىٛخ)

 سعبنخ يبعغزٛش / عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ االداسح ٔاالقزظبد .

 انُغٛغٛخ  . دساعخ رطجٛقٛخ فٙ ششكخ ٔاعؾ انؼبيخ نهظُبػبد َٕع انذساعخ

 ْذف انذساعخ

 

 -:انذساعخ انٗ  ْذفذ

انؼًهٛىبد ٔثٛىبٌ أًْٛزٓىب رؼضٚض انًشركضاد انُظشٚىخ نزكىبنٛف انغىٕدح ٔ اػىبدح ُْذعىخ  -1

 فٙ رؾقٛق انًٛضح انزُبفغٛخ نهٕؽذح االقزظبدٚخ .

ثٛىىبٌ أًْٛىىخ اعىىزؼًبل ركىىبنٛف انغىىٕدح ٔاػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد فىىٙ رؾغىىٍٛ انٕػىىغ  -2

 انزُبفغٙ نهٕؽذاد االقزظبدٚخ .

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انذساعخ انٛٓب

 -:انٗ ػذح اعزُزبعبد  رٕطهذ انذساعخ

اسرفبع َغت انزهف ٔانؼٕادو فٙ انشىشكخ ػُٛىخ انجؾىش ثُغىت كجٛىشح عىذا ٔرنى  ثغىجت  -1

الَزبعٛىىىخ ٔانزىىىٙ رجىىىٍٛ يىىىٍ  ىىىالل انًؼبٚشىىىخ انًٛذاَٛىىىخ آَىىىب  ٛىىىش طىىىبنؾخ انًكىىىباٍ ا

نالعزخذاو ٔكزن  يٍ أْى اعجبة انزهف ْٙ سداءح انًٕاد االٔنٛخ ٔقهىخ  جىشح انؼىبيهٍٛ 

 انكٓشثباٙ ثظٕسح يغزًشح .ٔاَقطبع انزٛبس 

خ عبًْذ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد يٍ  الل رغٛٛش انًكباٍ ٔاعزجذانٓب ثًكباٍ ارٕيبرٛكٛى -2

% ٔرقهٛىم ػىذد االٚىذ٘ 44يزطٕسح ثزخفٛغ كهف انغٕدح ثُغجخ كجٛشح عذا رظم انىٗ 

 انؼبيهخ ٔاَزبط يُزغبد يزطٕسح ٔ راد عٕدح ػبنٛخ ٔ بنٛخ يٍ انزهف ٔانؼٕٛة .

(2015،ػُٛذ) انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

دساعىىخ  –رخفىىٛغ انزكىىبنٛف ٔرؾغىىٍٛ عىىٕدح انًُىىزظ ثبعىىزخذاو اػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد )

 / كهٛخ االداسح ٔاالقزظبد . انًغزُظشٚخ( سعبنخ يبعغزٛش / عبيؼخ رطجٛقٛخ

 . فٙ انششكخ انؼبيخ نظُبػخ انجطبسٚبد يٛذاَٛب  دساعخ رطجٛقٛخ  َٕع انذساعخ

 -: انذساعخ انؾبنٛخ انٗ ْذفذ ْذف انذساعخ

ايكبَٛخ رطجٛق اػبدح ُْذعخ انؼًهٛىبد ثبالعىزُبد انىٗ رقُٛىبد كهفٕٚىخ يؼبطىشح ا ىشٖ   -1
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ٔرقُٛىخ انزكىبنٛف ػهىٗ اعىبط  (ABC)يزًضهخ ثزقُٛخ انزكبنٛف ػهىٗ أعىبط األَشىطخ 

 .فٙ انششكخ انؼبيخ نظُبػخ انجطبسٚبد   (TD-ABC)األَشطخ انًٕعٓخ ثبنٕقذ 

ثٛىىبٌ يىىذٖ يغىىبًْخ اػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد فىىٙ رخفىىٛغ انزكىىبنٛف ٔرؾغىىٍٛ عىىٕدح  -2

 نزؾقٛق انًٛضح انزُبفغٛخ .

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 -: رٕطهذ انذساعخ نؼذد يٍ االعزُزبعبد آًْب

 رؼذ رقُٛخ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد اؽذٖ انزقُٛبد انزٙ رشكض ػهٗ أؽذاس رغٛٛش انغىزس٘ -1

نهؼًهٛبد ثٓذف رؾقٛق رؾغُٛبد عزسٚخ فٙ يؼبٚٛش االداء انًؼبطشح انًزًضهخ ثىبنغٕدح 

 ، انكهفخ ، انخذيخ ، انغشػخ .

اظٓش رطجٛق رقُٛخ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛىبد ػىذح يضاٚىب يُٓىب ) انزؼىشف ػهىٗ رفؼىٛالد  -2

 –انضثىىىباٍ ٔانًٕاطىىىفبد ٚطهجٓىىىب يىىىٍ  ىىىالل رؾذٚىىىذ اثؼىىىبد انغىىىٕدح انًزًضهىىىخ ثبنًزبَىىىخ 

ًؼٕنٛىىىخ ٔاالداء ٔانغىىىٕدح انًذسكىىىخ ٔانًطبثقىىىخ ٔانغًبنٛىىىخ ٔانخظىىىباض انضبَٕٚىىىخ ان

 ٔايكبَٛخ انخذيخ ٔانزشكٛض ػهٗ اثؼبد انًزبَخ ٔانًؼٕنٛخ ٔاالداء ٔانغٕدح انًذسكخ (

. 

 : إيها  الب  ثة .اللالهر

 

 :ي بيةعخ  س بقة دراس تي 2ي1ي2ي1

 الرممهو  يل ممؽ الاظممر  لممبعض الهراسمم ت العربيممة  ممؾ  تقكيممة ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت جممؽ خمم     
 م: اآلتم

 (2 هو  )

 العلمي ت ئكهسة اي  ة قكيةت  ؾ يربية  س  قة  راس ت

 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

(2014)أثٕ ْضٚى، انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

)انؼالقىىخ ثىىٍٛ اػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد ٔ فىىغ انزكىىبنٛف( سعىىبنخ يبعغىىزٛش فىىٙ اداسح 

 األسدٌ . –انزطجٛقٛخ / عهؾ األػًبل / كهٛخ انذساعبد انؼهٛب / عبيؼخ انجهقبء 

 دساعخ رطجٛقٛخ ػهٗ ششكبد األعٓضح انطجٛخ فٙ األسدٌ . َٕع انذساعخ

ْذف 

 انذساعخ

جٛىخ نًىذ م اػىبدح ْزِ انذساعخ انىٗ انزؼىشف يغىزٕٖ رطجٛىق شىشكبد األعٓىضح انط ْذفذ

انًزؼهقىىخ ثًفٓىىٕو اػىىبدح ُْذعىىخ رقىىذٚى رٕػىىٛؼ نهًفىىبْٛى انُظشٚىىخ ، ُْٔذعىىخ انؼًهٛىىبد

انزؼىشف ػهىٗ ، ٔانًُظًخ يىٍ  ىالل رخفىٛغ انزكىبنٛفانؼًهٛبد ٔدٔسْب فٙ رؾغٍٛ أداء 

زكىبنٛف فىٙ شىشكبد األعٓىضح ؽجٛؼخ انؼالقىخ يىب ثىٍٛ اػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد ٔرخفىٛغ ان

انزؼشف ػهٗ ؽجٛؼخ أصىش اػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد فىٙ  فىغ انزكىبنٛف فىٙ ، ٔكزن  انطجٛخ

رقذٚى رٕطٛبد ٔيقزشؽبد نزفؼٛىم دٔس اػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد ، ثبإلػبفخ د انطجٛخششكب

 فٙ  فغ انزكبنٛف .

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ 

رٕطهذ 

انٛٓب 

 خانذساع

أظٓشد َزباظ انذساعخ أٌ يغىزٕٖ اػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد فىٙ شىشكبد األعٓىضح انطجٛىخ 

انًجؾٕصخ عبء يشرفؼب ؽٛش عبء انٓٛكم انزُظًٛىٙ ثبنًشرجىخ األٔنىٗ ٔٚهٛٓىب ٔطىف ػًهٛىخ 

األػًىىبل ثبنًشرجىىخ انضبَٛىىخ ٔيىىٍ صىىى يغىىئٔنٛخ اإلداسح انؼهٛىىب ثبنًشرجىىخ انضبنضىىخ ٔيىىٍ صىىى 

أظٓشد َزباظ انذساعخ ٔ بنًشرجخ انشاثؼخ ٔأ ٛشا  اداسح انزغٛٛش .انزخطٛؾ إلػبدح انُٓذعخ ث

عىبءد فقذ أٌ يغزٕٖ  فغ انزكبنٛف فٙ ششكبد األعٓضح انطجٛخ انًجؾٕصخ عبء يشرفؼب  

رؾغىىٍٛ اإلَزبعٛىىخ ثبنًشرجىىخ األٔنىىٗ ٔٚهٛٓىىب رقهٛىىم األ طىىبء ٔانزكىىبنٛف انضااىىذح ثبنًشرجىىخ 
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ٚخ ثبنًشرجىىخ انضبنضىىخ ٔيىىٍ صىىى رقهٛىىم انًىىٕاد انضبَٛىىخ ٔيىىٍ صىىى رقهٛىىم األَشىىطخ انغٛىىش ػىىشٔس

أظٓىىشد َزىىباظ انذساعىىخ كًىىب  انًغىىزخذيخ ثبنًشرجىىخ انشاثؼىىخ ٔأ ٛىىشا  رقهٛىىم صيىىٍ انىىذٔسح .

زكبنٛف فٙ ٔعٕد ػالقخ ؽشدٚخ راد دالنخ اؽظباٛخ ثٍٛ اػبدح ُْذعخ انؼًهٛبد ٔ فغ ان

ثًىىذ م اػىىبدح  ػىىؼف ادساب ثؼىىغ أفىىشاد انؼُٛىىخ، ثبإلػىىبفخ انىىٗ شىىشكبد األعٓىىضح انطجٛىىخ

ُْذعخ انؼًهٛبد ٔػذو ٔعٕد رظٕس ٔاػىؼ نىذٚٓى نًفٕٓيىّ ٔأعىبنٛت رطجٛقىّ ؽغىت يىب 

 أكذد ػهٛخ َزباظ انًقبثهخ .

2 
 

 

 

(2014،ثٍ صػٛى) انذساعخ

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

( سعىىبنخ يبعغىىزٛش / كهٛىىخ انؼهىىٕو ذ اعىىزشارٛغٛبد انزغٛٛىىش انزُظًٛىىٙاػىىبدح انُٓذعىىخ كؤؽىى)

 ٛش / عبيؼخ أو انجٕاقٙ / انغضااش .االقزظبدٚخ ٔانؼهٕو انزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛ

 دساعخ ؽبنخ انًذٚشٚخ انؼبيخ الرظبالد انغضااش ثقغطُطُٛخ  شة . َٕع انذاسعخ

ْذف 

 انذساعخ

ْزِ انذساعخ ْٕ انغؼٙ يٍ أعىم اعىزكًبل ثؼىغ انىُقض انؾبطىم فىٙ انجؾىش فىٙ  ْذفذ

ثىىٍٛ اػىىبدح ُْذعىىخ ٔانزغٛٛىىش  يضىىم ْىىزِ انًٕاػىىٛغ ٔانزىىٙ رؼُىىٙ ثًؾبٔنىىخ يؼشفىىخ انؼالقىىخ

رٕػىىٛؼ يفٓىىٕو اػىىبدح ، ٔيىىٍ ؽىىشف اداسح انًُظًىىبد انزُظًٛىىٙ ٔيىىذٖ االْزًىىبو ثىىزن 

رٕػىىٛؼ اداسح ، ٔكىىزن  انًئعغىىبد االقزظىىبدٚخ انغضااشٚىخ ُْذعىخ ٔأًْٛىىخ اػزًبدْىىب فىٙ

يؼشفىخ أًْٛىخ ، ٔعزشارٛغٛبد انًؼزًذح فىٙ رؾقٛقٓىبانزغٛٛش ٔثٛبٌ أْى يشركضارٓب ٔأْى اال

 . أؽذ اعزشارٛغٛبد انزغٛٛش انزُظًٛٙ فٙ انًئعغبدثٕطفٓب انُٓذعخ  اػبدح

اْى 

االعزُزبعبد 

رٕطهذ انزٙ 

 انٛٓب انذساعخ

انؼًهٛىخ انزغٛٛشٚىخ يىشرجؾ ثؼُبطىش اػىبدح انُٓذعىخ ،ؽٛىش َغىبػ اٌ رٕطهذ انذساعخ انىٗ 

أرؼىؼ ثىؤٌ ُْبنى  ػالقىخ اسرجىبؽ ، ٔٚؼزجش ْىزا انًىذ م يىٍ اْىى يىذا م انزغٛٛىش انزُظًٛىٙ

كبٌ رؤصٛش اػبدح انُٓذعخ يخزهىف اثؼبدْىب ٙ، ٔاػبدح انُٓذعخ ٔ انزغٛٛش انزُظًٛقٕٚخ ثٍٛ 

غىىغى   يىىغ يؼىىًٌٕ فشػىىٛبد انذساعىىخ أ ْىىزا ُٚ ب  ػهىىٗ انزغٛٛىىش انزُظًٛىىٙ، رىىؤصٛشا  يؼُٕٚىى

 . انشاٛغخ ٔانفشػٛخ

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
 

 ي: أجن ية بقةس  دراس تي 3ي1ي2ي1

يممة ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت  لمم  فممم يل ممؽ تؾفمميح  عممض الهراسمم ت اال كبيممة ال مم  قة  ممؾ  تقك   
 مالرهو  االتم :

 (3 هو  )

 العلمي ت ئكهسة اي  ة تقكية  ؾ أ كبية  س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

Herzog , N. ; Vujica , P. & Tonchia  , A. ,2010) انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

(Development and Validation of variables Business Process 

Reengineering - A Survey Research in Slovenian Companies) 

( كهٛىخ BPR يزغٛشاد اػبدح انُٓذعخٔفق )رطٕٚش ٔانزؾقق يٍ طؾخ انؼًهٛخ انزغبسٚخ  

انُٓذعىىىىخ انًٛكبَٛكٛىىىىخ / يؼًىىىىم اداسح االَزىىىىبط ٔانؼًهٛىىىىبد / رَٕشىىىىب / عبيؼىىىىخ أدُٚىىىىٙ 

/DIEGM  . 

 . فٙ ششكبد انغهٕفبَٛخ يغؾٛخ –االعزقظباٛخ  دساعخ  َٕع انذساعخ

انخظىباض االعبعىٛخ إلػىبدح ُْذعىخ انؼًهٛىبد يىٍ انًىئنفٍٛ نٓىزِ اعزكشبف انٗ  ْذفذ ْذف انذساعخ

انزقُٛىىخ ، كىىزن  نهزطىىٕٚش   ٔانزؾقىىق يىىٍ طىىؾخ يغًٕػىىخ يىىٍ انًزغٛىىشاد إلػىىبدح ُْذعىىخ 

 انؼًهٛبد يغ رقٛى ْزِ انًزغٛشاد ثٍٛ انششكبد انغهٕفبَٛخ .
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اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

يىىذٖ فٓىىى اْىىذاف ٔعٛبعىىبد اٌ نقىىذ رٕطىىهذ ْىىزِ انذساعىىخ نؼىىذد يىىٍ االعىىزُزبعبد يُٓىىب 

اػبدح ُْذعخ انؼًهٛىبد دا ىم انشىشكخ ٔاالًْٛىخ انزىٙ رؼهقٓىب االداسح انؼهٛىب نهشىشكخ ػهىٗ 

رىىذسٚت كجىىبس ، ْٔىىذاف انزكهفىىخ ٔانغىىذٔل انضيُىىٙاػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد فًٛىىب ٚزؼهىىق ثؤ

اًْٛىىخ ٔانفٕااىىذ انزىىٙ ًٚكىىٍ اٌ  رغهجٓىىب  شىىشكخ ػهىىٍٗٚ ٔعًٛىىغ انؼىىبيهٍٛ فىىٙ انانًىىذٚش

رقىذٚى يقزشؽىبد نزظىًٛى ػًهٛىخ ، ٔعخ انؼًهٛبد نهششكخ ػُىذ رطجٛقٓىبٔرقذيٓب اػبدح ُْذ

االَزىىبط عذٚىىذح رٓىىذف انىىٗ رقظىىٛش ٔقىىذ االَزىىبط ٔركىىٌٕ ػًهٛىىخ انزظىىًٛى عذٚىىذح ٔفقىىب 

االعىىىزغبثخ خ ٔرغىىىشٚغ ٔقىىىذ نًزطهجىىىبد انؼًىىىالء ٔرؾغىىىٍٛ انغىىىٕدح ٔكىىىزن  رقهٛىىىم انزكهفىىى

دسعىىخ رؤعىىٛظ انًٕظىىف ػُىىذ ارخىىبر انقىىشاس ثشىىؤٌ اػىىبدح ُْذعىىخ انؼًهٛىىبد ، ٔاٌ ضثىىباٍنه

 ٔانًغزٕٖ انز٘ رظم انٛخ يغبًْخ انًٕظف فٙ ػًهٛخ انزشغٛم ثشكم أفؼم .

 ( Khodambashi , 2013 )  انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

( Business Process RE-engineering Application in Healthcare in 

A relation to Health Information Systems )  

ثىىىُظى  ٔيالاًزٓىىىب) رطجٛىىىق اػىىىبدح ُْذعىىىخ انؼًهٛىىىبد انزغبسٚىىىخ فىىىٙ انشػبٚىىىخ انظىىىؾٛخ 

يىىىئرًش َظىىىى يؼهٕيىىىبد انشىىىشكبد /  - CENTERIS 2013 انًؼهٕيىىىبد انظىىىؾٛخ

انًىئرًش  - HCIST 2013انًئرًش انىذٔنٙ ؽىٕل اداسح انًشىبسٚغ /  - 2013ثشٔعًبٌ 

قغىى ػهىٕو انؾبعىت انذٔنٙ ؽٕل َظى ٔرقُٛبد يؼهٕيبد انشػبٚخ انظؾٛخ ٔاالعزًبػٛخ / 

 ُشٔٚظ .، اننهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب، رشَٔذْبٚىانغبيؼخ انُشٔٚغٛخ  ٔانًؼهٕيبد،

 . دساعخ رطجٛقٛخ فٙ انًئعغبد انظؾٛخ )انًغبل انظؾٙ( َٕع انذساعخ

فىىٙ انشػبٚىىخ انظىىؾٛخ  ٔفبػهٛزىىّ BPRانزؾقٛىىق فىىٙ رطجٛىىق ْىىزِ انذساعىىخ انىىٗ  ذْىىذف ْذف انذاسعخ

ب ػهٗ ػٕايم ، HISٔانًزؼهقخ ثبنظؾخ َٔظى انًؼهٕيبد  رغهؾ ْزِ انذساعخ انؼٕء أٚؼ 

ػهىىٗ يئعغىىبد انشػبٚىىخ انظىىؾٛخ يشاػبرٓىىب ٔرُفٛىىز اػىىبدح انُغىىبػ انؾبعىىًخ انزىىٙ ٚغىىت 

 ُْذعخ انؼًهٛبد فٙ ػًهٛزٓب .

أْى 

االعزُزبعبد 

 ٔانزٕطٛبد

ٔرطجٛقىىّ ثشىىكم يغىىزًش ؽزىىٗ ثؼىىذ  HISاقزىىشاػ رُفٛىىز اػىىبدح ُْذعىىخ األػًىىبل قجىىم رُفٛىىز 

زؼىًٍ اػىبدح ، ٔرٛش انؼًم اٜنٙ ٔاداسح انزغٛٛشادفؼبنٛخ ع رؾغٍٛيٍ أعم  HISرطجٛق 

ُْذعخ األػًبل اداسح انزغٛٛش ػجىش ػىذد يىٍ انٕظىباف انزىٙ رؾزىبط انىٗ عىُزٍٛ انىٗ أسثىغ 

 . عُٕاد نزُفٛزْب

 : إيها  الب  ثة .اللالهر

 يقة حول تقنية  ذخ وعيفة انجودة :دراس ت س بي 2ي2ي1

 :ي محلية س بقة دراس تي 1ي2ي2ي1

الرممهو  ة الرممؾ ة جمؽ خمم   اللاعمقممة باقكيمة  شممر وعيفم ال م  قة يل مؽ تؾفمميح  عمض الهراسمم ت   
 ماالتم :

 (4 هو  )

 الرؾ ة وعيفة  شر تقكية  ؾ  جعمية س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

 (2016انكٕاص ، ) انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

دٔس انزكبيم ثٍٛ رقُٛزٙ انزكهفىخ ػهىٗ اعىبط انٕظىباف انًٕعٓىخ ثبنٕقىذ َٔشىش ٔظٛفىخ )

/ عبيؼىخ  اؽشٔؽىخ دكزىٕساِ (دساعخ رطجٛقٛخ - انغٕدح فٙ رؾقٛق انقًٛخ انًؼبفخ نهضثٌٕ

 االقزظبد ./ كهٛخ اإلداسح ٔ انًغزُظشٚخ



 / املبحث انثاني ......... ...عرض وحتهيم بعط انذراساث انسابقت االول انفصم

 12 

يؼًىم  / يؼبيىم انشىشكخ انؼبيىخ نهظىُبػبد انُغىٛغٛخ فىٙ انؾهىخ أؽىذ دساعخ رطجٛقٛخ فىٙ َٕع انذساعخ

 . انُغف نألنجغخ انشعبنٛخ

 -: انذساعخ انٗ ْذفذ ْذف انذساعخ

انزكهفخ ػهٗ اعبط انٕظباف انًٕعٓخ ثبنٕقىذ َٔشىش ثٛبٌ أٔعّ انزكبيم ثٍٛ رقُٛزٙ  -1

 ٔظٛفخ انغٕدح ٔاًْٛزّ فٙ اػبفخ قًٛخ نهضثٌٕ .

ثٛبٌ ؽجٛؼخ انًُٓغٛخ انزٙ رجُٗ ػهٗ اعبعٓب رقُٛخ انزكهفخ انًغزٓذفخ كذػى نهزكبيم  -2

 ثٍٛ انزقُٛزٍٛ انًزكٕسرٍٛ آَفب .

ػهىٗ اعبعىٓب رقُٛىخ ثٛبٌ اًْٛخ اعزؼًبل ُْذعخ انقًٛخ ػىًٍ انًُٓغٛىخ انزىٙ رجُىٗ  -3

انزكهفخ انًغزٓذفخ كذػى نهزكبيم ثٍٛ رقُٛزٙ انزكهفخ ػهٗ اعىبط انٕظىباف انًٕعٓىخ 

 ثبنٕقذ  َٔشش ٔظٛفخ انغٕدح .

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 -: رٕطهذ انذساعخ انٗ ػذد يٍ االعزُزبعبد 

يؼُٛىخ ًٚكىٍ اَزٓبعٓىب بد انًؼًم انٗ ػىذو ٔعىٕد عٛبعىخ ًُزغن زغؼٛشانٚشٛش ٔاقغ  -1

( فىىٙ  ثٓىىزا انشىىؤٌ ار ٚؼزًىىذ انًؼًىىم ػهىىٗ انًىىذ م انزقهٛىىذ٘ )انزكهفىىخ   ْىىبي  سثىىؼ

رؾذٚذ اعؼبس ثٛغ يُزغبرّ دٌٔ اال ز ثُظش االػزجبس اعىؼبس انًُزغىبد انًُبفغىخ انزىٙ 

رقم ػٍ عؼش ثٛغ يُزغبد انًؼًم ثشكم ػبو ٔانجذنخ انشعبنٛخ ثشكم  بص يًىب ادٖ 

 ػٍ ششاء يُزغبد انًؼًم . انٗ ػضٔف انضثٌٕ

اٌ عؼش ثٛغ يُىزظ انجذنىخ انشعبنٛىخ نهًؼًىم انىز٘ ٚىزى رؾذٚىذِ يىٍ نىذٌ انًؼًىم ٔفىق  -2

انًىىىذ م انزقهٛىىىذ٘ ٚؼزًىىىذ ػهىىىٗ انزكهفىىىخ انزىىىٙ رؼىىىبَٙ ثىىىذٔسْب يىىىٍ االسرفىىىبع انكجٛىىىش 

ٔثبنُزٛغىىخ فىىبٌ ْىىزا ٚىىئد٘ انىىٗ اسرفىىبع عىىؼش انجٛىىغ ثبػىىبفخ ْىىبي  انىىشثؼ نهزكهفىىخ 

انًؼًىىم نزطجٛقىىبد ُْذعىىخ انقًٛىىخ ٔيؾبٔنىىخ انجؾىىش ػىىٍ انًغىىبالد فؼىال عػىىٍ افزقىىبس 

 انزٙ ٚزى ػٍ ؽشٚقٓب رخفٛغ انزكهفخ .

اصجزىذ َزىىباظ رطجٛىىق رقُٛىىخ َشىىش ٔظٛفىىخ انغىىٕدح ػهىىٗ يُىىزظ انجذنىىخ انشعبنٛىىخ نهًؼًىىم  -3

اثزذاءا  يٍ رؾذٚذ يزطهجبد انضثٌٕ ٔطٕال انٗ رظًٛى يكَٕبد ْزا انًُىزظ اٌ ْىذف 

رؾقٛىق انقًٛىخ انًؼىىبفخ نهضثىٌٕ ال ٚزؾقىق ثشىكم كبيىم دٌٔ رؾهٛىىم ْىزِ انزقُٛىخ فىٙ 

ْىىزِ انًكَٕىىبد ٔسثطٓىىب ثىىبألداء انىىٕظٛفٙ انىىز٘ رًبسعىىّل ٔرؤدٚىىخ ْىىزا انىىذٔس ٚغغىىذِ 

 رطجٛق رقُٛخ انزكهفخ ػهٗ اعبط انٕظباف انًٕعٓخ ثبنٕقذ

 (2021انكُبَٙ ، )  انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

رطجٛىىق َشىىش ٔظٛفىىخ انغىىٕدح نزؾغىىٍٛ قًٛىىخ انًُىىزظ فىىٙ ظىىم رقُٛىىخ انكهفىىخ انًغىىزٓذفخ )

 . كهٛخ االداسح ٔاالقزظبد/  عبيؼخ كشثالء/  سعبنخ يبعغزٛش( انخؼشاء 

يؼًىىم أكٛىىبط انؾهىىخ /  فىىٙدساعىىخ رطجٛقٛىىخ فىىٙ انشىىشكخ انؼبيىىخ نهظىىُبػبد انُغىىٛغٛخ  َٕع انذساعخ

 . انجالعزٛكٛخ ٔانًُغٕعخ فٙ انؾهخ 

 -:انٗ  ْذفذ ْذف انذساعخ

 رقذٚى اؽبس َظش٘ نُشش ٔظٛفخ انغٕدح . -1

 نهكهفخ انًغزٓذفخ انخؼشاء . رقذٚى اؽبس َظش٘ -2

ألداح ُْذعىىىىخ انقًٛىىىخ كًُٓغٛىىىىخ داػًىىىىخ نزؾقٛىىىىق انزخفىىىىٛغ  رقىىىذٚى اؽىىىىبس َظىىىىش٘ -3

 انًغزٓذف .

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 -:رٕطهذ انذساعخ انٗ ػذد يٍ االعزُزبعبد آًْب 

اٌ رقُٛىىخ انزكهفىىخ انًغىىزٓذفخ انخؼىىشاء رزطهىىت اال ىىز ثبنؾغىىجبٌ انغىىؼش انًغىىزٓذف  -1

 األ ؼش انز٘ ثًٕعجّ ٚزى اعزٓذاف انزكهفخ انخؼشاء .

رؼذ رقُٛخ انزكهفخ انًغزٓذفخ انخؼشاء ْٙ انزقُٛخ األَغت نزؾؼىٛش انًُزغىبد نكىٌٕ  -2

 فخ انًُزظ رزى فٙ يشؽهخ انزظًٛى األٔنٙ نهًُزظ .ػًهٛخ رؾذٚذ ركه

اٌ رطجٛىىق انزكهفىىىخ انًغىىزٓذفخ انخؼىىىشاء َٔشىىش ٔظٛفىىىخ انغىىٕدح ُْٔذعىىىخ انقًٛىىىخ  -3

كًُٓغٛخ داػًخ ٚغٓى فٙ رؾغٍٛ قًّٛ انًُزظ يًب ٚئد٘ انٗ صٚبدح َغىجخ انًجٛؼىبد 

 يًب ُٚؼكظ ػهٗ سثؾٛخ انششكخ ػهٗ االيذ انطٕٚم ٔانقظٛش .

 الب  ثة .: إيها  اللالهر
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 :ي عخبية س بقة دراس تي 2ي2ي2ي1 

ة الرممؾ ة جممؽ خمم   الرممهو  يل ممؽ تؾفمميح  عممض الهراسمم ت العربيممة اللاعمقممة باقكيممة  شممر وعيفمم   
  ماالتم :

 (5 هو  )

 الرؾ ة وعيفة  شر تقكية  ؾ  يربية س  قة  راس ت

 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

(2015،)اثٕ صٚذ انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

ٔثُىبء   QFDرؾغىٍٛ عىٕدح رظىًٛى انًقىشساد انغبيؼٛىخ ثبعىزخذاو دانىخ َشىش انغىٕدح )

/ انًىئرًش انؼشثىٙ  اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ فبػهخ رقبثم اؽزٛبعىبد انؼًىالء ( ثؾىش يُشىٕس

 نٙ / عبيؼخ انشبسقخ / اإليبساد .انذٔنٙ انخبيظ نؼًبٌ  عٕدح انزؼهٛى انؼب

 دساعخ رطجٛقٛخ ثغبيؼخ عهًبٌ ثٍ ػجذ انؼضٚض ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ . َٕع انذساعخ

يهخ ْٔىٙ يُٓغٛىخ دانىخ َشىش انذساعخ انٗ رطجٛىق اؽىذٖ أدٔاد اداسح انغىٕدح انشىب ْذفذ ْذف انذساعخ

ٚؼًىم  ار( ػهٗ اؽذ انًقشساد انغبيؼٛخ ْٕٔ يقشس يجبدة اداسح األػًبل ، QFDٔظٛفخ )

 . اؽزٛبعبد انضثباٍػهٗ رظًٛى ثشايظ عبيؼٛخ رُبفغٛخ قبدسح ػهٗ رؾقٛق 

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

انًؾبػىىشح انزقهٛذٚىىخ ػالقىىخ قٕٚىىخ يىىغ أظٓىىشد انُزىىباظ ثشىىكم ػىىبو رؾقٛىىق اعىىزشارٛغٛخ 

% ، رهزٓب اعىزشارٛغٛخ دساعىخ انؾىبالد ٔانًُبقشىبد 25اؽزٛبعبد انطالة ٔثٕصٌ َغجٙ 

% ػهىىٗ انزىىٕانٙ ، صىىى عىىبءد 16.5% ، 16.6ثؼالقىىخ قٕٚىىخ انىىٗ ؽىىذ يىىب ٔثىىٕصٌ َغىىجٙ 

أظٓىىشد اعىىزشارٛغٛخ نؼىىت األدٔاس ، ٔ% 15.6خ ؽىىم انًشىىكالد ثىىٕصٌ َغىىجٙ اعىىزشارٛغٛ

 % .12.5ٕعطخ انٗ ؽذ يب يغ اؽزٛبعبد انطالة ثٕصٌ َغجٙ ػالقخ يز

 (2017،)ػٕدح انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

( كًىىذ م نزغٕٚىىذ  ذيىىخ (QFDسإٚىىخ يغىىزقجهٛخ نزٕظٛىىف رقُٛىىخ َشىىش ٔظٛفىىخ انغىىٕدح )

( ثؾش يُشٕس فىٙ يغهىخ كهٛىخ انزشثٛىخ / غبيؼٙ انًظش٘ يٍ ٔعٓخ َظش انطالةانزؼهٛى ان

 عبيؼخ األصْش / يظش .

 دساعخ َظشٚخ فٙ عبيؼخ ػٍٛ شًظ . َٕع انذساعخ

انذساعخ انٗ رؾقٛق انٓىذف انىشاٛظ نهجؾىش ْٔىٕ يؾبٔنىخ ؽىشػ انشإٚىخ يغىزقجهٛخ  ْذفذ ْذف انذساعخ

نكٛفٛىىخ رٕظٛىىف رقُٛىىخ َشىىش ٔظٛفىىخ انغىىٕدح كًىىذ م نزقٛىىٛى عىىٕدح  ذيىىخ انزؼهىىٛى انغىىبيؼٙ 

ػزًىبد ثغبيؼىخ ػىٍٛ انشىًظ ٔرطٕٚشْب ٔرن  ثبنزطجٛق ػهٗ دثهٕو اداسح َظى انغٕدح ٔاال

ٛىخ َشىش ٔظٛفىخ م فىٙ رؾذٚىذ انغىزٔس انزبسٚخٛىخ نزقُايب االْىذاف انفشػٛىخ رزًضى، إًَٔرعب  

 . QFD رؾهٛم األعظ انًؼشفٛخ ٔانزطجٛقٛخ نزقُٛخ، ٔانغٕدح ٔكٛف رطٕسد

اْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

رىى رشرٛىت دسعىخ األًْٛىخ انُغىجٛخ أثؼبد عٕدح انخذيىخ انزؼهًٛٛىخ اٌ رٕطهذ انذساعخ انٗ 

 انخذيخ انزؼهًٛٛخ ٔفقب نُزباظ انًزٕعؾ انؾغبثٙ ٔكبالرٙ :نكم ثؼذ يٍ أثؼبد عٕدح 

زقٛىىٛى ٔكىىزن  ُْىىبب ايكبَٛىىخ ن انزؼىىبؽف . االعىىزغبثخ، انًؼٕنٛىىخ، انًهًٕعىىٛخ، انًٕصٕقٛىىخ،

د انُظىبو انفُىٙ يزطهجىبب نُزباظ انًزٕعؾ انؾغىبثٙ عىبءد )يزطهجبد األَظًخ انفشػٛخ ٔفق

ٔانزشرٛت انضبنىش اإلداس٘ انزشرٛت انضبَٙ(، )د انُظبو يزطهجبفٙ انزشرٛت األٔل(، ٔاؽزهذ )

 ( .د انُظبو االعزًبػٙكبٌ نًزطهجب

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
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 ي: أجن ية س بقة دراس تي 3ي2ي2ي1

جممؽ خمم   الرممهو  ة  ممؾ  تقكيممة  شممر وعيفممة الرممؾ ة يل ممؽ تؾفمميح  عممض الهراسمم ت اا كبيمم   
 اآلتم :م

 (6 هو  )

 الرؾ ة وعيفة  شر تقكية  ؾ  أ كبية س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

 (Uppalanchi,2010) انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

(Application of Quality Function Deployment in new Product 

and Service Development) 

غىىزٛش / سعىىبنخ يبعغذٚىىذ ٔرطىىٕٚش انخىىذيبد( انًُىىزظ ان)رطجٛىىق َشىىش ٔظٛفىىخ انغىىٕدح فىىٙ 

 عبيؼخ يبٚغٕس٘ / أيشٚكب .

( ٔانغًؼٛىخ األيشٚكٛىخ نىرداسح HFCVيشكجخ  الٚب انٕقىٕد انٓٛذسٔعُٛٛىخ )دساعخ ؽبنخ  َٕع انذساعخ

 . (ASEMانُٓذعٛخ )

ْىىىزِ انذساعىىىخ انىىىٗ رقىىىذٚى رٕطىىىٛبد انىىىٗ انغًؼٛىىىخ األيشٚكٛىىىخ نىىىرداسح انُٓذعىىىٛخ  ْىىىذفذ ْذف انذساعخ

(ASEM نغٕاَىىت انخذيىىخ نضٚىىبدح سػىىب انؼًىىالء ٔيضاٚىىب األػؼىىبء يىىٍ  ىىالل رطجٛىىق )

QFD . 

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

انًغهىظ انزُفٛىز٘ نهغًؼٛىخ  االقزشاػ انًقىذو ٔانًقجىٕل يىٍ قجىمْزِ انذساعخ َزباظ رظٓش 

ٔرقىىذٚى انُزىىباظ نهُشىىش فىىٙ  QFDنذساعىىخ أعىىٛى ثبعىىزخذاو  األيشٚكٛىىخ نىىرداسح انُٓذعىىٛخ

ؽبعىىخ انىىٗ رقىىذٚى سإٖ ؽىىٕل انزؾغىىُٛبد انًؾزًهىىخ فىىٙ ، ُْٔىىبب اإلداسح انُٓذعىىٛخ مجليية

  ذيبد انًغزًغ .

 (Shaik,2019) انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

(Utilizing a Modern Quality Function Deployment Process in 

Ship Modularization)  

سعىبنخ يبعغىزٛش ( ًُطٛىخان فٍاالعزفبدح يٍ ػًهٛخ َشش ٔظٛفخ انغٕدح انؾذٚضخ فىٙ انغى(

 يقذيخ نهفؾض نذسعخ يبعغزٛش انؼهٕو فٙ انزكُٕنٕعٛب / عبيؼخ أنزٕ / فُهُذا .

 دساعخ رطجٛقٛخ فٙ ششكخ انظُبػبد انغفٍ انجؾشٚخ . َٕع انذساعخ

انذساعىىخ فىىٙ اٚغىىبد َٓىىظ قىىٕ٘ نزٕنٛىىذ انًُىىزظ نهًزطهجىىبد يىىٍ  ىىالل ديىىظ س جىىبد ْىىذفذ   ْذف انذساعخ

 ISOانؼًهٛىخ انزىٙ أٔطىذ ثٓىب عهغىهخ يؼىبٚٛش  QFDثًغىبػذح  نضثىباٍ ٔاؽزٛبعىبرٓىا

 انًٕؽذح ؽذٚض ب . 16355

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 QFDاَشبء رظًٛى قىٕ٘ ٔ يفظىم نىُٓظ رٕطهذ انذساعخ انٗ ػشٔسح انًغبػذح ػهٗ 

نششكخ انؾبنخ نزؼًُّٛ فٙ رطٕٚش يُزغبرٓب انًؼٛبسٚخ ػالٔح ػهٗ رنى  ، ٕٚطىٙ انًئنىف 

 QFDثؾهىىٕل إلصانىىخ أٔ رقهٛىىم رىىؤصٛش انزؾىىذٚبد انزىىٙ قىىذ رٕاعٓٓىىب انشىىشكخ أصُىىبء رُفٛىىز 

 انًٕطٗ ثٓب انُٓظ فٙ ػًهٛخ انزظًٛى انًؼٛبس٘ انغذٚذح.

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
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 يتك نيف وتحدي  قيمة انمنتوج :يض اندراس ت س بقة حول تخفي 3ي2ي1

 :ي  محلية س بقة دراس تي 1ي3ي2ي1

اللكامؾج  ميلمة وتع م ؽ الاكم لي  تخفميض  مؾ لعميمة ال   قة الهراس ت  عض اليل ؽ تؾفيح    
 مالرهو  اآلتم :جؽ خ   

 (7 هو  )

 اللكاؾج ميلة وتع  ؽ الاك لي  تخفيض  ؾ  جعمية س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

 (2017)انضايهٙ، انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

ف ٔرؾقٛىق ركبيم رقُٛزٙ رؾهٛم انقًٛخ ٔانُٓذعىخ انًزضايُىخ ٔدٔسح فىٙ رخفىٛغ انزكىبنٛ)

 بد / عبيؼخ ثغذاد .( أؽشٔؽخ دكزٕساِ / كهٛخ اإلداسح ٔاالقزظانًٛضح انزُبفغٛخ

 دساعخ رطجٛقٛخ فٙ ششكخ انظُبػبد انخفٛفخ / يؼًم انضالعبد . َٕع انذساعخ

انٗ رؾقٛق انزكبيم ثٍٛ رقُٛزٙ رؾهٛم انقًٛخ ٔانُٓذعىخ انًزضايُىخ فىٙ ظىم انًىذ م  ْذفذ ْذف انذساعخ

 ٛىىش انؼىىشٔسٚخ ٔ ٛىىش  إلداسح انزكهفىىخ ٔثٛىىبٌ دٔسح فىىٙ رخفىىٛغ انزكىىبنٛف ٙاالعىىزشارٛغ

 ٔرؾقٛق انًٛضح انزُبفغٛخ . انًجشسح

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

نقذ سافقذ ثٛئخ األػًبل انؼذٚذ يٍ انزغٛىشاد ٔانزطىٕساد انغىشٚؼخ ٔانًزالؽقىخ ٔقىذ كبَىذ 

نزؾهٛىم ٔاداسح  ٙشارٛغاالعىزفٙ انزؾٕل يٍ انًذ م انزقهٛذ٘ انٗ انًىذ م  انًجشس انشاٛظ

رؼذ رقُٛزب رؾهٛىم انقًٛىخ ٔانُٓذعىخ انًزضايُىخ يىٍ انزقُٛىبد انكهفٕٚىخ ٔاإلداسٚىخ ، ٔانزكهفخ

يىىخ نجٛئىىخ األػًىىبل ٔيىىب سافقٓىىب يىىٍ رغٛىىشاد ٔرطىىٕساد عىىشٚؼخ ءانزىىٙ ركىىٌٕ أكضىىش يال

 ٔيزالؽقخ .

 (2018)ػهٙ، انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

رؤصٛش اداسح ٔقٛبط ركبنٛف انطبقخ  ٛش انًغزغهخ ٔرؾغٍٛ عىٕدح انًُزغىبد فىٙ رخفىٛغ )

هٛىىخ اإلداسح ٔاالقزظىىبد / سعىىبنخ يبعغىىزٛش / ك ٛف انٕؽىىذح االقزظىىبدٚخ  فىىٙ انؼىىشا (انزكىىبن

 عبيؼخ ثغذاد .

 .دساعخ رطجٛقٛخ فٙ يؼًم ثبثم  َٕع انذساعخ

ساعخ انًشاؽىم اإلَزبعٛىخ ٔانًغىبس انزكُٕنىٕعٙ نًؼًىم ػُٛىخ انجؾىش ْذفذ انذساعخ انٗ د ْذف انذساعخ

إَاع انطبقبد نًؼًم دساعخ ٍ، ٔطبثقزّ نًٕاطفبد ٔيزطهجبد انضثباٗ يذٖ يهزؼشف ػهن

ضىم ػُٛخ انجؾش ٔانزؼشف ػهٗ  يذٖ اعزغالل انطبقخ ٔكهفٓب ٔاعىجبة ػىذو االعىزغالل األي

اداسح ٔقٛىبط ركىبنٛف انطبقىخ  ٛىش انًغىزغهخ ثًىب ط، ٔكزن  نهطبقخ انًزبؽخ نزؾغٍٛ اإلَزب

( هىىف انفشىىم انىىذا هٙ ٔانفشىىم انخىىبسعٙ)ك ٚزٕافىىق يىىغ كهىىف رؾغىىٍٛ عىىٕدح انًُزغىىبد كىىـ

ؼبد األَشىىطخ  ٛىىش انًؼىىٛفخ نهقًٛىىخ نزخفىىٛغ كهفىىخ انٕؽىىذاد انًُزغىىخ ٔرؾغىىٍٛ االعىىزج

 . عٕدرٓب

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

ؽىذصذ فىٙ ثٛئىخ انزظىُٛغ انٕؽىذاد االقزظىبدٚخ ػهىٗ اػىبدح دفؼذ انزغٛىشاد انؼذٚىذح انزىٙ 

انُظش فٙ اعزشارٛغٛبرٓب ٔرن  نغىشع يٕاكجىخ ْىزِ انزغٛىشاد ، ار اطىجؾذ رهى  انٕؽىذاد 

خ، ًكىٍ يىٍ  النٓىب رؾقٛىق يٛىضح رُبفغىٛرؼزًذ ػهٗ انغٕدح نكَٕٓب اعزشارٛغٛخ رُبفغىٛخ ٚ

االقزظىبدٚخ ٔصٚىبدح اَزبعٛزٓىىب رىئد٘ ػًهٛىخ رؾغىٍٛ انغىٕدح انىٗ صٚىىبدح يجٛؼىبد انٕؽىذح ٔ

ٔرخفٛغ انزكبنٛف ٔرن  يٍ  الل فؾىض انًىٕاد األٔنٛىخ ٔارخىبر انزىذاثٛش انٕقباٛىخ  ىالل 

 ػًهٛخ اإلَزبط ٔاعزجؼبد انؼٛبػبد .

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
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 :ي عخبية س بقة دراس تي 2ي3ي2ي1

 اللكامؾج ميلمة وتع م ؽ الاكم لي  تخفميض  مؾ عربيمة ال ال م  قة الهراسم ت  عضيل ؽ تؾفيح    
 :م اآلتمجؽ خ   الرهو  

  (8 هو  ) 

 اللكاؾج ميلة وتع  ؽ الاك لي  تخفيض  ؾ يربية  س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

 (2008)ػطٕ٘، انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

( سعىبنخ يبعغىزٛش / كهٛىخ ٔرؾهٛىم انقًٛىخ فىٙ رخفىٛغ انزكىبنٛفدٔس انزكهفخ انًغزٓذفخ )

 برُخ .انؼهٕو االقزظبدٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش / عبيؼخ انؾبط انخؼش / ث

انًزٕاعىذح  SANIAK دساعخ رطجٛقٛخ فٙ ششكخ رظىُٛغ انهٕاؽىق انظىُبػٛخ ٔانظىؾٛخ َٕع انذساعخ

 ٔالٚخ عطٛف . -ثذااشح ػٍٛ انكجٛشح

رخفٛغ ركهفخ انًُزٕط ثزطجٛق أعهٕة انزكهفخ انًغزٓذفخ ٔثبعزؼًبل ْذفذ انذساعخ انٗ  ْذف انذساعخ

 أداح يذػًخ نّ .ثٕطفٓب رؾهٛم انقًٛخ 

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

رخزهف انجٛئخ االقزظبدٚخ انزٙ رُشؾ فٛٓب انًئعغبد فٙ  ظباظٓب ػًب كبَذ ػهٛىّ قجىم 

ٔرؾىذٚبد ُٚجغىٙ أٌ رؤ ىزْب انًئعغىبد عُٕاد انضًبَُٛبد، يًب فشع يزغٛشاد رُبفغٛخ 

رزًضىىىم أْىىىى  ظىىىباض انجٛئىىىخ ، ٔهًؾبفظىىىخ ػهىىىٗ ثقبآىىىب ٔاعىىىزًشاسٚزٓبفىىىٙ انؾغىىىجبٌ ن

االقزظىىىبدٚخ انؾذٚضىىىخ فىىىٙ: اشىىىزذاد انًُبفغىىىخ ٔػٕنًىىىخ األعىىىٕا ، انزطىىىٕس فىىىٙ أَظًىىىخ 

االرظبالد ٔٔعبام انُقم يًب دػىى انًُبفغىخ ػهىٗ انًغىزٕٖ انؼىبنًٙ ٔ هىق انؾبعىخ انىٗ 

بد انًزؼهقىخ ثبنغٕاَىت انذا هٛىخ نهًئعغىبد ٔانجٛئىخ انخبسعٛىخ ٔيىب ٚغىٕدْب يىٍ انًؼهٕي

 . انضثباٍيزغٛشاد اقزظبدٚخ  بطخ ثبنًُبفغخ أٔ س جبد 

 (2015٘،انقظشأ) انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

خ انًذسعىخ دٔس انًقبسَخ انًشعؼٛخ فىٙ رخفىٛغ انزكىبنٛف انظىُبػٛخ نهشىشكبد انظىُبػٛ)

بل / عبيؼىىخ انشىىش  ( سعىىبنخ يبعغىىزٛش / كهٛىىخ األػًىىانًبنٛىىخ فىىٙ عىىٕ  فهغىىطٍٛ نىىألٔسا 

 األٔعؾ .

دساعخ َظشٚخ نهششكبد انظُبػٛخ انًغبًْخ انؼبيخ انًذسعخ فٙ عٕ  فهغطٍٛ نىألٔسا   َٕع انذساعخ

 .ششكبد طُبػٛخ 9 انًبنٛخ ٔ ػذدْب

ْذفذ انذساعخ انٗ انزؼشف ػهٗ أًْٛخ انًقبسَخ انًشعؼٛخ فٙ رخفٛغ انزكهفخ انظىُبػٛخ  ْذف انذساعخ

فٙ انششكبد انظُبػٛخ انًغبًْخ انؼبيخ انًذسعخ فىٙ عىٕ  فهغىطٍٛ نىألٔسا  انًبنٛىخ ، 

 -: اٜرٙيٍ  الل اإلعبثخ ػٍ انزغبإل انشاٛظ 

فىىٙ انشىىىشكبد انزؼىىشف ػهىىىٗ دٔس انًقبسَىىخ انًشعؼٛىىىخ فىىٙ رخفىىىٛغ انزكهفىىخ انظىىىُبػٛخ 

 .انظُبػٛخ انًغبًْخ انؼبيخ انًذسعخ فٙ عٕ  فهغطٍٛ نألٔسا  انًبنٛخ 

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

أشبسد َزباظ انذساعخ انىٗ أٌ انًجؾىٕصٍٛ فىٙ انشىشكبد انظىُبػٛخ فىٙ فهغىطٍٛ ٚىذسكٌٕ 

، ار رجىىٍٛ أٌ انًجؾىىٕصٍٛ فىىٙ انشىىشكبد انظىىُبػٛخ َىىخ انًشعؼٛىىخ فىىٙأًْٛىىخ ٔدٔس انًقبس

انششكبد انظىُبػٛخ ٚىذسكٌٕ أًْٛىخ اعىشاء ػًهٛىبد انًقبسَىخ انًشعؼٛىخ نًقبسَىخ انزكهفىخ 

انظىىُبػٛخ نىىذٖ ْىىزِ انشىىشكبد يىىغ ركهفىىخ انشىىشكبد األ ىىشٖ، ْٔىىزا األيىىش قىىذ ٚؾقىىق نٓىىى 

جىٍٛ أٌ نهًقبسَىخ رخ، ٔفٙ يغبل رخفٛغ انزكبنٛف انظىُبػٛ انششكبد ثٍٛانزًٛض ٔانشٚبدح 

انًقبسَخ انًشعؼٛخ فٙ انشىشكبد  ؽجقذكهًب ، ففٙ رخفٛغ انزكبنٛف ا  كجٛش ا  عؼٛخ دٔسانًش

كهًىىىب صاد يؼىىىذل رخفىىىٛغ انزكىىىبنٛف انظىىىُبػٛخ نٓىىىزِ انشىىىشكبد أ٘ أٌ ادساب انًىىىٕظفٍٛ 

 نألًْٛخ انكجشٖ نهًقبسَخ انًشعؼٛخ ٔدٔسْب فٙ رخفٛغ انزكبنٛف .

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
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 :ي أجن ية س بقة دراس تي 3ي3ي2ي1

 اللكامؾج ميلمة وتع م ؽ الاك لي  تخفيض  ؾ   كبيةاا ال   قة الهراس ت  عضيل ؽ تؾفيح    
  :م اآلتمجؽ خ   الرهو  

 (9 هو  )

 اللكاؾج ميلة وتع  ؽ الاك لي  تخفيض  ؾ أ كبية  س  قة  راس ت
 رفبطٛم انذساعخ انجٛبٌ د

   (Hattami & Kabra,2020) انذساعخ 1

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

Reducing costs in manufacturing firms by using target costing 

technique فخ .رخفٛغ ركبنٛف انششكبد انظُبػٛخ ثبعزؼًبل رقُٛخ انزكهفخ انًغزٓذ  

 دساعخ رطجٛقٛخ فٙ ػُٛخ يٍ ششكبد طُبػخ انخشت فٙ انُٓذ . َٕع انذساعخ

 فييً التكييالٌف إلدارة كييأداة المسييتهدفة التكلفيية علييى الضييوء تسييلٌط الييىانذساعىىخ  ْىىذفذ ْذف انذساعخ
 التييً البحييث فرضييٌة صييٌاغة تييم البحييث هييدف تحمٌييك لغييرض.   االلتصييادٌة الوحييدات
 . ٚغبْى فٙ رخفٛغ انزكبنٛف المستهدفة الكلفة تمنٌة استعمال ان مفادها

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 الصييناعٌة الشييركات فييً المسييتهدفة التكلفيية أسييلوبن تطبٌييك أتوصييلت الدراسيية الييى  
 المسياس دون مين التكلفية تخفيٌض فيً هامية كأداة الحالٌة، أم الجدٌدة للمنتجات سواء
 إلنتياج بٌكيو شيركة فً األسلوب هذا تطبٌك من البحث تمكن ولد الممدم، المنت  بجودة
 ٌيتم التيً المسيتهدفة والتكلفية الفعلٌية، التكلفية تحدٌيد تيم إذ دٌيالً، فيً المحركات زٌت

 لتحدٌيد بٌنهميا الممارنية وإجيراء البٌيع، سيعر مين المسيتهدف اليرب  طرح من اشتمالها
 فيً والعياملٌن اإلدارة ومنالشية التشياور بعيد والحليول األفكار وضع وتم التكلفة، فجوة
 التوصيل وتيم المنيت ، وجيودة نوعٌية عليى ٌيؤثر ال بميا العاللة، ذات والمجاالت اإلنتاج
 . المستهدفة التكلفة إلى والوصول الفجوة وسد التكلفة تخفٌض إلى

  (Tyson,2022) انذساعخ 2

ػُٕاٌ 

 انذساعخ

Adding Value in Product Development by Creating 

Information and Reducing Risk  اػبفخ قًٛخ ػُذ رطىٕٚش انًُزىٕط يىٍ  ىالل

  انًخبؽش . فٛغرخ هق انًؼهٕيبد ٔ

  دساعخ َظشٚخ . َٕع انذساعخ

 كميا ،لتطوٌر المنتجات وكٌفٌة إضيافة لٌمية لهيا النظري اإلطار بٌان إلى الدراسة ْذفذ اعخْذف انذس
 التكييالٌف تخفييٌض وبالتييالً اإلنتاجٌيية العملٌييات ولييت تخفييٌض فييً المسيياعدة أجييل ميين

 . كلهاالشركة  لٌمة فً المنشود التحّسن تحمٌك عن فضالا  به، المرتبطة

أْى 

االعزُزبعبد 

انزٙ رٕطهذ 

 انٛٓب انذساعخ

 فييً المسييتخدمة األدوات ميين واحييدة وهييً الوظييائف حلٌييلتٌ أرٕطىىهذ انذساعىىخ انىىٗ 
 صيورة تميدٌم عليى المرحلية هذه خالل التخصصات متعدد فرٌك ٌعمل إذ المٌمة، هندسة
 المبيرر هً تعتبر فالوظٌفة العمالء، حاجات لتلبٌة المنت  من المنتظرة للوظائف شاملة
، وألجل جوالمنت لٌمة تحسٌن فً عالٌة لدرة لدٌه الوظائف فتحلٌل لذلن المنت ، لوجود

 أجيل من بمهارة ٌعمل الوظائف متعّدد عمل فرٌك تحسٌن لٌمة المنتوج فالبد من وجود
 تحلٌييل تمنٌيية توفرهييا التييً المزاٌييا وميين التمنٌيية، هييذه توفرهييا التييً المزاٌييا ميين اإلفييادة
 وكفيوء، فاعيل تصيمٌم إليى الوصيول فيً السيرعة وتحمٌيك التكيالٌف، تخفيٌض:  المٌمة

 إلييى باإلضييافة والتجمٌييع، التصيينٌع عملٌييات فييً األخطيياء عيين اإلمكييان لييدر واالبتعيياد
 وكيذلن الزبيائن، احتٌاجيات ٌلبيً أن ٌمكن بحٌث للمنتوج الوظٌفٌة االستحمالات تحسٌن
 االحتٌاجات هذه فً تطرأ لد التً للتغٌّرات االستجابة فً الكافٌة المرونة توفٌر

 : إيها  الب  ثة .اللالهر
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 :ي  من قذة انجراس ت اند بقةي 4ي2ي1

امم اسماظ ي  جؽ  راس ت ال   قة والام له  صمة  لؾفؾ  البعم  العم لم ال هجل  سبق يرف   
أ ئممذه الهراسمم ت لهمم  تممأ  رات فممم تظب ممق  مم  جممؽ تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة إالب  ثممة العالممؾ  يم همم ، فمم

الخممهج ت وأ غلممة والاعممميؼ و العلميمم ت وتقكيممة  شممر وعيفممة الرممؾ ة فممم  و  العمم لؼ  قظمم   الالممك ية 
جلممم  تمممه  يممممط أئل اهممم  الع ليمممة وفمممرورة و ؾ ئممم  فمممم اتر ئممم ت جخامفمممة  ايرمممة الاالمممليؼ والرمممؾ ة 

لاك ولهمم  جؾفممؾي ت جاكؾيممة تهممهف إلممط جع لرممة جشمم  ت الاممم تعمم  م جكهمم  الؾ ممهات االقاالمم  ية 
ميلمممة اللكممماج  فمممم جخاممممف  و  العممم لؼ جكهممم  جشممم ك  الرمممؾ ة والاالمممليؼ وتع ممم ؽ اا اح وتع ممم ؽ

 الل زة الاك ف ية .وتع  ؽ ميلة الزبؾأ وتعق ق 

ا قط جع الهراس ت ال   قة فم العهته جؽ الكق ط اللشار ة جؽ أئله  تالبع  الع لم  فإألذلػ    
ئمممم ايالممم   الاقكيممم ت الكمفؾيمممة واا اريمممة اللع صمممرة وجممم  لهممم  جمممؽ تمممأ  ر فمممم  يفيمممة تعق مممق جزايممم  

  وتعغيؼ اارب ح  ل  أأ الهراس ت ال   قة تعه سم مة تؾاص  جعرفم اقاال  ية وتخفيض الاك لي
الاكم لي   جهؼ فم الر  ب الكغري والاظبيقم لمهراسة الع لية جؽ خ   الل  ئلة باعق ق تخفيض

 وتع  ؽ ميلة اللكاؾج .

  ( فمم اسماخهال2014( و راسة )أبؾ ئمزيؼ ،2015    تش بهه البع  الع لم جع  راسة )يك ه ،
و راسة )الكمؾاز  (2021تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت لاخفيض الاك لي  وتش بهه  راسة )الكك  م ،

( فممم اسمماخهال تقكيممة  شممر وعيفممة الرممؾ ة فممم تع مم ؽ ميلممة اللكاممؾج والزبممؾأ فممم الؾ ممهات 2016،
اساخهج  تقكيمة  (Uppalanchi ,2010)و راسة  (Shaik , 2019)و راسة الالك عية العرامية 

 .الاك لي  وتع  ؽ  ؾ ة جكار ته    شر وعيفة الرؾ ة فم الؾ هات اال كبية لغرض تخفيض

وتخامف الهراس ت ال   قة يؽ البع  الع لم   ؾ ه  اساخهج  تقكي ت  مفؾية وا ارية تخامف يمؽ 
   شممر جمم  تممؼ اسمماخهاجه فممم البعمم  العمم لم والممذي اسمماخهل تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم

 وعيفة الرؾ ة لاعق ق الاخفيض فم الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج .
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 :يانبحث انح نع   انحي يقجمه ةاالسه مي 5ي2ي1

ويل ممؽ  ،جلمم  ا اهمم  جكممه ئممذه الهراسمم ت أاباممه إدلمهراسمم ت ال مم  قة  ج لمم ه يعممه البعمم  العمم لم    
 اآلتم :مالبع  الع لم جؽ خ    ةتؾفيح اسه ج

إأ الهراس ت ال   قة طبق   إدتؼ تظب ق إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة  .1
 تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت  ش   جكفال  يؽ تقكية  شر وعيفة الرؾ ة .

بع  الع لم طبق  مزح جمؽ خظمؾات تقكيمة  شمر وعيفمة الرمؾ ة  لم  تما بؼ جمع خظمؾات أأ ال .2
تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت إد أأ الهراسمم ت ال مم  قة طبقمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة  خظممؾات 

 الل اخهجة فم تمػ الهراس ت . الكمفؾية واال ارية جاك جمة جع الاقكي ت
جمؽ  جعم ه  الاكم لي  وتع م ؽ ميلمة اللكامؾج أو   عم  تهمهف إلمط تخفميض يعه البع  الع لم .3

 . خ   تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة
يمط الرغؼ جؽ تك و  الهراس ت ال   قة لاقك ام إي  ة ئكهسمة العلميم ت و شمر وعيفمة الرمؾ ة  .4

يكمه ج مماؾى  جمؽ زوايم  جخامفمة إال أأ تظبيقهلمم  جعم ه لمؼ تاكمم و  تع م ؽ ميلمة اللكمماج  م لكزو 
علميمم ت الاممم جممة بمم ؽ جاظمبمم ت الزبممؾأ والحتعم مم  جرا مم  اا امم ج بهممهف تكممؾأ اللق بمممة ج 

تكمؾأ لهمذه الهراسمة أسمب ية تخمؾض فمم جؾفمؾ  تع م ؽ ميلمة  هتق ب  ئذه اللاظمبم ت، ويميم
لعلميمم ت فممم عمم   شممر اللكمماج وتخفمميض الاكمم لي  جممؽ خمم   تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة ا

 . وعيفة الرؾ ة



   
 

 

 



املرحكزاث املعرفيت نخقنيت إعادة هنذست انعمهياثانثاني / املبحث االول.......  انفصم

 20 

 انمختكدات انمعخفية نتقنية إع دة  نجسة انعملي ت:  االول انمبحث

لماع م ؽ والاظمؾير الامم تمرمأ  عل جؽ أكثر الاقكي ت الام ت ما ت تقكية إي  ة ئكهسة العلمي هتع   
فهمم  ئممهافه  و ممذلػ لرفممع  ممؾ ة جكار تهمم  وتقم مم  تك ليهمم  الؾ ممهات االقاالمم  ية جممؽ أ مم  تعق ممق أ  لإ

تال ممز ب  ممة اايلمم   فممم الؾقمم  العمم لم   لهتك جي يممة وسممرية  إد، والعفمم ع يمممط جر ممزئؼ الاك ف ممم
جممممؽ الضممممروري  جلمممم   عمممم  ،هات االقاالمممم  ية الع لليممممةالاغ  ممممر وزيمممم  ة ج مممماؾي ت الاكغيليممممة لمؾ مممم

لمؾ هات االقاال  ية أأ تاكي  جع الاغ مرات والاظمؾرات وجؾا هاهم    فم حة جمؽ أ م  تعق مق الكلمؾ 
واالسالرارية يمط اللهى الظؾي  والعف ع يمط جراكزئؼ الاك ف ية فم فؾح الشمهة الع ليمة لملك ف مة 

ؾ ة . ج ي لم الرؾ والاكلية فم ي لؼ اايل   و ذلػ الاغ رات فم العالؾ  يمط جكا

 :ي ر تقنية إع دة  نجسة انعملي ت ذأة وتظو ي 1ي1ي2

2.1.1. The emergence and evolution of process re-engineering 

technology :- 
 

او  جممرة  ممأ اة لماغ ممر فممم قظمم    يمممط تقممهيؼ إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت لقممه جممر أكثممر جممؽ يقممهتؽ   
 اة تكف ممذ فع لمممة جمممؽ أ ممم  بؾصمممفه  ااايلمم   ااجري يمممة ، الامممم اسممماخهج  إيمم  ة ئكهسمممة اايلممم   
 .   (Susanto,etal,2019:2) تع  ؽ جر ز الؾ هة االقاال  ية  لاكؾأ أكثر  ف حة وتك ف ية 

جمؽ القمرأ الل فمم  م أ الكم س التزالمؾأ فمم اترم ه  1970( فمم يم ل  (Bhandiwadفقه د ر   
تقريبمم   1990 عممؾ الرممؾ ة ، ب كلمم  فممم يمم ل  1980إ ا  يممة ال مممع ل اعممؾ  دلممػ االترمم ه فممم يمم ل 

اصممممبح اترمممم ه الؾ ممممهات االقاالمممم  ية  عممممؾ تع مممم ؽ العلميمممم ت وديمممم  ة الاالممممليؼ أو إيمممم  ة ئكهسممممة 
 جم  جمع الاغ مرات اله بممة فمم تككمؾ يم  الاالمكيع واللك ف مة او وسم مة لماع اه جالهر بؾصفه  العلمي ت 

القؾية فم سؾ  اايل   ليالبح اسمؾب إيم  ة الهي ممة االسممؾب االكثمر شم ؾي  بم ؽ  م  االسم ل ب 
 (Habib & Shah,2013:3) . فم يالر العؾللة 

 ل لقممه بممهأت  عممض الؾ ممهات االقاالمم  ية  فممم جل رسممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم جكاالممف يمم   
 إد تمؼ  ( Hammer & Champy)جمؽ قبم   هجمؽ القمرأ الل فمم  عمه أأ تمؼ الاظمر  إليم 1980

، ل مممز ا  جفهمممؾل ((Debela,2009:29تك ولهممم   شممم    غمممري ولمممؼ تممماؼ تظبيقهممم  يممممط أرض الؾاقمممع 
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جممؽ القمرأ الل فممم تعمم  أسمؼ يلميممة إيمم  ة  1990إيم  ة ئكهسممة العلميم ت ا اشمم را جممع بهايمة يمم ل 
أصمهروا  ا  مم   فقممه (Hammer & Champy)الاالمليؼ والفضم  فممم دلمػ تك ممب إلمط البم  ث ؽ 

فمممم يممم لؼ   ه م تر ممم  صمممهى واسمممع( الاممماللكغلممم ت : جقهجمممة لثمممؾرة اايلممم   إيممم  ة ئكهسمممة عكمممؾاأ )
إلمط جرا عمة أ شمظة الؾ مهة امفة وجقار  ت جباكمرة  يم  ف هم  ئذا الكا ب أفك را جخ،  ل  قهل اا ارة

االقاال  ية والعلمي ت واا راحات الام تابعه  ويممط أس سمه  تمؼ بكم ح هي مهم  الاكغيلمم جمؽ خم   
تكف ممذ يلميمم ت اا امم ج واا ارة واسممابهاله   ممذري  وبشمم     جمم  ل ك سممب اا ممهاث واللاغ ممرات الاممم 

 . (AL-Hawamdeh,2021:88) العهتثة   ب  ة اايل  تشههئ

ود ممر فممم  راسمماه أو  جممرة  وال ة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت (Venkartraman)فممم  مم ؽ شممرح    
لاالليؼ إي  ة ئكهسة جؽ خ    إي  ة تهوير أو جؾابلة تقكية اللعمؾج ت  اه  ههبؾصفه  أ ه  بهأت 

لاكؾأ ئذه اللرة ااولمط الامم تماؼ ف هم  تظمؾير  1984جع االساراتيرية وقه بهأ ئذا الرهه فم ي ل 
 .  (Habib & Shah,2013:4)إ راح جك سب و ا بج جث رة

اصمبح العم لؼ تا مؼ   للك ف مة اللازاتمهة  1990وبعه  ه ية فارة الثل   كي ت وب لاعهته بهايمة يم ل    
لاكؾأ الهافع وراح اساخهال إي  ة ئكهسمة العلميم ت وديم  ة هي ممة اايلم   لاع م ؽ الربعيمة والع بمه 

 ش   تاك سب جع جاظمب ت ب  ة اايل    يمط رأس الل   الل اخهل جؽ قب  الؾ هات االقاال  ية
 .  (Martin & Cheung,2005:113) العهتثة وج  رافقه  جؽ تغ رات

( إلممط اسمممالرار الؾ مممؾ  2004–1998بيمم ت فمممم الفامممرة جمم  بممم ؽ يممم ل )لقممه أشممم رت جرا عمممة اا    
، يغهر ائال جه  الكب ر   للؾفؾ   اللكاغؼ اي  ة ئكهسة العلمي ت فم اللر ت االقاال  ية جل 

 ؽ يكمه البعم  يمؽ إيم  ة أج ؽ  تق يؼ العهته جؽ الب  ث إدفقه      ئذه اللرا عة واسعة الكظ   
 (Herzog,et.al.,2010:3)  آلتم :أ ف ا ؽ ئل   يمطهسة العلمي ت ئك

و ه  اا اة الاممممم تغهرئمممم  اا ارة هأ الممممذتؽ تممممهيلؾأ إيمممم  ة ئكهسممممة العلميمممم ت ويعممممؾ البمممم  ث .1
فضم ه   يةكإ   ة لاغ رات سؾ  الل الرة وجظ لب الزبؾأ واللك ف ة جع الؾ هات االقاالم 

 يؽ االسار  ة لملاغ رات الب  ية اللخامفة . 
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أ جمممؽ و همممة  غمممر جع ك مممة بمممهيؾى أأ إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت فشمممم  فمممم تمبيمممة ؾ البممم  ث .2
الاؾقع ت الام وفع  يم ه  إأ صعؾ  إي  ة ئكهسة العلمي ت  م أ جرمر  إيم  ة صمي غة 

 . ي   الع ل لمؾ هات االقاال  ية اللألفك ر القهيلة لا بؼ 

إي  ة ئكهسة العلمي ت لي     للفهؾل العهت    لك ج  ود لم  تماؼ تظؾيرئم  جمع  إأ ويل ؽ القؾ    
زيمم  ة الاظممؾر فمممم ال ممؾ  وشممهة اللك ف مممة بمم ؽ الؾ ممهات االقاالممم  ية الع لليممة ،  ممذلػ ر بمممة إ ارة 

أ ة ر بممم ت الزبمممؾ الؾ ممهات االقاالممم  ية فممم زيممم  ة الكفمم حة  اخممم  و مممهاته  وتع مم ؽ جكار تهممم  وتمبيمم
 وتقم   الاكمفة .

 :ي    Process reengineering concept مفهوم إع دة  نجسة انعملي ت  ي 2ي1ي2

، ويل مؽ تؾفميح جفم هيؼ الخ ص  ؾ  إي  ة ئكهسمة العلميم ت تف  رئؼ الب  ث ؽقهل العهته جؽ    
 إي  ة ئكهسة العلمي ت جؽ خ   الرهو  اآلتم :م 

 (10 هو  )
 العلمي تجف هيؼ إي  ة ئكهسة 

 انًفٕٓو انًظذس د

1 (Sungau,et.al.,  

2013:212) 

كٛفٛخ اػبدح رظًٛى انؼًهٛبد نهىزخهض يىٍ انٓىذس  أٔ انغٓىذ انضااىذ ػىٍ 

انؾبعخ ٔرؾغٍٛ انكفبءح ٔكٛفٛخ رُفٛىز ػًهٛىخ انزغٛٛىش يىٍ أعىم اكزغىبة 

 انقذسح رُبفغٛخ .

2 (Oakland,2014:241) يىب نهؼًهٛىخ انزغبسٚىخ ْٔٛكهٓىب ٔ غىزس٘اػبدح انزفكٛش ٔاػبدح انزظىًٛى ان

ثشىكم ػىبو ٚشرجؾ ثٓب يىٍ أَظًىخ اإلداسح نزقىذو  طىِٕ ثزؾغىُٛبد األداء 

 .فٙ انٕؽذح االقزظبدٚخ 

3 (Shaqqour  &  

AL.Kassar,2016 :74) 

اػىىىبدح انزفكٛىىىش ٔ اػىىىبدح رظىىىًٛى انؼًهٛىىىبد ثٓىىىذف رؾقٛىىىق انزؾغىىىُٛبد 

ٔانزكهفىىخ ٔانخذيىىخ  انفباقىىخ ٔانغْٕشٚىىخ فىىٙ يؼىىبٚٛش األداء ْٔىىٙ انغىىٕدح

 ٔانغشػخ .

4 (Shaqqour  &  AL-

Kassar,2016:74) 

اػىىبدح ْٛكهىىخ نكىىم يىىٍ انزُظىىٛى ٔانؼًهٛىىبد انزُظًٛٛىىخ َٔظىىى انًؼهٕيىىبد 

نزؾقٛق رؾغُٛبد عزسٚخ نكم يٍ انٕقذ ٔانزكهفخ ٔكم يىب ٚزؼهىق ثبنغىهغ 

 . نهضثٌٕٔانخذيبد انًقذيخ 

5 ( Kenneth,et.al.,  

2018:12 ) 

َشبؽ ٚؼٛف قًٛخ نهٕؽذح االقزظبدٚخ كًب أَٓىب انزؾهٛىم شىبيم يًٓخ أٔ 

ٔ اػىبدح انزفكٛىش األعىبط ٔ اػىبدح انزظىًٛى انكبيىم نهؼًهٛىبد األعبعىٛخ 

ؼىشٔسٚخ انِ فىٙ انؼًهٛىبد  ٛىش إنزٕفٛش انزكهفخ ٔانٕقىذ انىز٘ ٚىزى قؼىب

 األيش انز٘ ًُٚؼ انٕؽذاد االقزظبدٚخ يٛضح انزُبفغٛخ .

6 (Masayu & Dachyar,  

2018 :2) 

يغًٕػخ يٍ األَشطخ انزٙ ٚزى رطجٛقٓب نزؾقٛق َزباظ األػًبل انًطهٕثخ 

ْٔٙ انزظًٛى ٔانُشبؽ ٔرؾغٍٛ األَظًخ ٔانطشٚقخ األعبعٛخ فٙ اػىبدح 

انزظًٛى نزؾقٛق رؾغٍ كجٛش ثقٛبط انزكهفخ ٔانغىٕدح ٔانٕقىذ ٔانخذيىخ 

. 

7 (Bhavsar,et.al,    نهزؾهٛىىم ٔاػىىبدح رظىىًٛى انؼًهٛىىبد انزغبسٚىىخ اعىىزشارٛغٛخ اداسح األػًىىبل
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انؾبنٛخ دا م َطب  انٕؽذح االقزظبدٚخ ثٓذف رؾذٚذ يىب ْىٕ انخطىؤ انىز٘  (93 :2019

 ٚؾذس ثبنفؼم ٔأٍٚ ٚزطهت رؾغُٛبد نهُظبو أٔ انؼًهٛخ .

8 (Makudza,et.al,   

2019: 65 ) 

ػًهٛىخ عزسٚىىخ نزطىٕٚش َظىىبو عذٚىذ يىىٍ انظىفش ٔانزشكٛىىض ػهىٗ انؼًهٛىىبد 

 األعبعٛخ نزؾقٛق َزباظ يضٛشح فٙ رؾغُٛبد أداء األػًبل .انزغبسٚخ 

ا زجىىىبس ػًهٛىىىبد األػًىىىبل ) انٕؽىىىذح االقزظىىىبدٚخ ( ٔاعىىىشاء رغٛٛىىىشاد  (57: 2021) عشٔس، 9

عْٕشٚىىخ ) ؽقٛقىىخ ( رىىئصش ثظىىٕسح ػبيىىخ ػهىىٗ انٕؽىىذح االقزظىىىبدٚخ ، 

ٔرزؼًٍ أٚؼب كٛفٛخ اػبدح رظًٛى انؼًهٛىبد انزىٙ رُغىض  ىالل األَشىطخ 

رؾغىىٍٛ األداء انكهىىٙ نهٕؽىىذح االقزظىىبدٚخ ثٕاعىىطخ انزشكٛىىض ػهىىٗ  ثٓىىذف

صٚبدح انكفبءح ٔانفبػهٛخ اإلَزبعٛخ نهؼًهٛبد ٔثبنزبنٙ رؾقٛق عٕدح األداء 

 . ٔرخفٛؼبد انزكهفخ ٔرؼضٚض سػب انضثٌٕ

10 (Siregar,2021:123)  اػىىبدح رظىىًٛى انؼًهٛىىبد انزىىٙ رغىىٓى فىىٙ رطىىٕٚش قًٛىىخ األػًىىبل نهٕؽىىذح

االقزظىىبدٚخ ٔنزقٛىىٛى أػًبنٓىىب األعبعىىٛخ كىىزن  نزؼضٚىىض انغىىٕدح ٔانؾفىىبظ 

 ػهٗ انًٛضح انزُبفغٛخ .

11 (Nurfadhilah,et.al,  

2021: 60) 

اػبدح انزفكٛش األعبط ٔاػبدح انزظًٛى انغزس٘ نهؼًهٛبد انزغبسٚخ انزىٙ 

رقٕد انٕؽذح االقزظىبدٚخ نزؾقٛىق رؾغىُٛبد عزسٚىخ فىٙ أداء ػًهٓىب يىٍ 

 هفخ ٔانٕقذ ٔانخذيخ ٔانغٕدح .ؽٛش انزك

12 (Njuguna & Wanjohi, 

 2021:34) 

اػىىبدح رظىىًٛى انؼًهٛىىبد انزغبسٚىىخ الكزغىىبة يضٚىىذ يىىٍ انزؾغىىُٛبد فىىٙ 

 يقبٚٛظ األداء يضم انزكهفخ ٔانغٕدح ٔانخذيخ ٔانغشػخ .

13 (Golchini,2021:33) ٙرؾغٍٛ عزس٘ فٙ انكفبءح ٔرقهٛم انٓذس فٙ انغٕٓد نزؾقٛىق رؾغىٍ فى 

 األداء ٔاإلٚشاداد .

 إيها  الب  ثة   اليال   يمط اللال  ر اي ه . :اللالهر

 

 -: Elements of process re-engineering يك صر إي  ة ئكهسة العلمي ت .3.1.2
 

 بمممم لرغؼ جممممؽ االخمممما ف فممممم اللفمممم هيؼ ال مممم  قة بمممم ؽ البمممم  ث ؽ إال ا همممم  ا لعمممم  يمممممط اللرتكممممزاتو 
 ، والام يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م ااس سية اي  ة ئكهسة العلمي ت

ئممم إيمم  ة تفك ممر لكمم  و ممهة اقاالمم  ية واالفممرا  العمم جم ؽ ف همم  أي يكممه تظب ممق :  أس سييع .1
يمممط الؾ ممهات االقاالمم  ية طممرح ااسمم مة ااس سممية  ممؾ   ، لممذلػإيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت

وئمممم  ،االسممم مة ااس سممميةجرلؾيمممة جمممؽ طمممرح  جمممؽ خممم  ودلمممػ و مممهاتهؼ و يفيمممة يلمهممم  
  (Bhaskar,2018:67) م:ك آلتم 

 . لل دا  فع  ج   فعمه ؟ -
 .لل دا  عؽ  فع  دلػ   لظريقة الام  فعمه  ؟  -
 .كي  يل ؽ أأ  ع ؽ ئذه العلمية أو تمػ ؟  -
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ئم الاغ رات الام تعال  جؽ الرمذور ولي م  تغ مرات سمظعية :  إع دة انترميم انجحري  .2
يعقمق أئممهافه   لمعالمؾ  يممط اباكمم رات  هتمهة ت بممؼ طبيعمة يلم  الؾ ممهة االقاالم  ية وجمم  

 ( .  46: 2020)القريشم،
 إلمممط ئمممم الاع ممم ك ت الضمممخلة الامممم ت مممعط إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت:  ف  قييية تحديييين ت .3

علممم  والخهجمممة والاكمفمممة )أبمممؾ  ة وسمممرية إ رممم ز الإ مممها ه  فمممم جعمممهالت اا اح جثممم  الرمممؾ 
 ( .   26 :2014ئزيؼ،

ئممم جرلؾيممة جممؽ اا شممظة اللالممللة ا امم ج جخر مم ت جعممه ة لهمم  زبممؾأ أو :  انعملييي ت .4
 سممممؾ  جعمممم ؽ فهممممم تكظممممؾي يمممممط  يفيممممة إ رمممم ز العلمممم   اخمممم   ظمممم   الؾ ممممهة االقاالمممم  ية

(Nisha,2017:145) .         

 ممؾ  العلميمم ت لكمؾأ العلميمم ت جرلؾيممة جممؽ اا شممظة الاممم تضممي  وئكم ك يممهه و همم ت  غممر    
مية وي بمه أكبمر وجمؽ أبمرز و هم ت الكغمر يإلط اللهخ ت  ميلة جض فة  لاكؾأ جخر  ت دات ف 

ت  شمرية يماؼ تكف مذئ  بؾاسمظة أالو  ،لةالعلمي ت الار رية يمط أ ه  أالت مي  إأ   ؾ  العلمي ت ئم
تر ممز يمممط العلميمم ت اللعقممهة و ، ا غلممة الهتك جي يممة اللعقممهةا، و ممذلػ تعممؾ  اللممهخ ت للخر مم ت
يماؼ  مذب اا شمظة الامم و ، يلميمة إ شم ح الكغم ل، فض ه يؽ جخر  توالام تعؾ  اللهخ ت إلط 

، ويل ؽ تؾفميح (Bayomy,et.al.,2020: 62) تههف إلط تف  ر طمب ت اللكار ت جؽ الزب بؽ
  الش   اآلتم :مجؽ خ   جرتكزات إي  ة ئكهسة العلمي ت 

 

 (2ش   )
 اللرتكزات ااس سية اي  ة ئكهسة العلمي ت
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 إيها  الب  ثة . :اللالهر   

إي  ة ئكهسة العلمي ت ئمم تغ  مر  مذري وديم  ة هي ممة الؾ مهات االقاالم  ية  إأيل ؽ القؾ   و   
بهممهف تع مم ؽ أ ابهمم  وتخفمميض الاكمم لي  بهممهف تعق ممق زيمم  ة فممم ااربمم ح و ممذلػ تعزيممز اللر ممز 

 يمممط الار  ممز بؾاسممظة لهممذه الؾ ممهة الكمممم اا اح تع مم ؽ خمم  جممؽ الاك ف ممم لمؾ ممهة االقاالمم  ية 
 وتعزيز الاكمفة وتخفيض ت اا اح  ؾ ة تعق ق وب لا لم لمعلمي ت اا ا  ية ةوالف يمي الكف حة زي  ة
 . الزبؾأ  رف 

 

  تخر  ص إع دة  نجسة انعملي ي 4ي1ي2

2.1.4.  Process Reengineering Characteristics 
 

تال ممز إيممم  ة ئكهسمممة العلميمم ت  لرلؾيمممة جمممؽ الخالممم بص للمم  لهممم  جمممؽ تممأ  ر  ب مممر فمممم  رممم ح    
،   لشمم   الممذي يل ممؽ أأ ي مم يه االقاالمم  ية وديمم  ة ترت ممب أيل لهمم يلميمم ت الاغ  ممر فممم الؾ ممهات 

م ال بص اآلتم :وجؽ ئذه الخئذه الؾ هات فم تكف ذ اساراتيري ته  وتعق ق أئهافه    ف حة وف يمية 
                                                                             ( 193 :2017سل تمم،و ( )بؾطؾرة 58 :2016 هي وأخروأ،)العل
إيمم  ة تالممليؼ العلميمم ت جممؽ الرممذر أي جممؽ  قظممة الالممفر ، فهممم تر ممز يمممط الاع مم ك ت  .1

 الرؾئرية والاغ  ر الرذري والارهته والاظؾير . 

 االساسً الجذري    

 العملٌات الفائك   

عناصر إعادة هندسة 
 العملٌات 
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، جممؽ خممم    جممج الؾعممم بف اللاشمم بهة بؾعيفمممة عمم بف فمممم وعيفممة وا مممهةسمماكل   يمممهة و ا .2
 وا هة جل  تمزل  إلغ ح  ليع ا راحات ال   قة جؽ البهاية .                                  

تخامف يؽ ااس ل ب الاقم هية لماظؾير اا اري   اص ح والارهته ، فهم ال تر مز يممط   .3
 اا ارية .اا شظة ود ل  يمط العلمي ت 

الاخمص جؽ اافكم ر وا مراحات العلم  القهيلمة الراسمخة وترهتمه االفكم ر الامم  ت م يه فمم  .4
 إي  ة برجرة الهي   الاكغيلم ويلمي ت الاشغ   و ذلػ لاقهيؼ جكار ت  هتهة .               

 الخالممم بص لفهمممؼ زبممم بؽتعهتمممه  همممة وا مممهة ج ممم ولة يمممؽ اا اح اللاك جممم  أجممم ل اا ارة وال .5
 اللعمم   االقاالمم  ية الؾ ممهات بمم ؽ الفروقمم ت أئممؼ ا  مم ه الرممهو  فممم   مماعرض أوسممع  شمم  

 . الاقم هية االقاال  ية والؾ هات ئكهساه 
 

 الاقم هيمة االقاالم  ية والؾ مهات ئكهسماه  اللع   االقاال  ية الؾ هات ب ؽ الفر  ويل ؽ تؾفيح    
 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م

 
 

 (11 هو  )
 الؾ هات االقاال  ية اللع   ئكهساه  والؾ هات االقاال  ية الاقم هيةالفر  ب ؽ 

َقبؽ اال زالف ثٍٛ انٕؽذاد انًؼبد 

 ُْذعزٓب ٔانزقهٛذٚخ 

 انٕؽذاد االقزظبدٚخ انزقهٛذٚخ انٕؽذاد االقزظبدٚخ انًؼبد ُْذعزٓب

 أنٛخ رقغٛى انؼًم ..1

 

  ..رفٕٚغ يٍ قجم اداسح انٕؽذح 2
                                               

 .ؽجٛؼخ انزؼبيم يغ انًٕظف3ٍٛ

 

 

 

 .انٓٛكم انزُظًٛٙ نهٕؽذح 4
 

-. انُظبو انًبنٙ نهًٕظفٍٛ)سٔارت5

 انزشقٛبد( –انًكبفآد 
 

 

 . انًشكضٚخ ٔاليشكضٚخ فٙ انٕؽذح 6

 أعمال متعددة األبعاد ..1
 

 فرق المعالجة ..2
 
 تحمٌك الموظفٌن ..3

 موظفٌن معززٌن اإلدارة ..4
 

 بنٌة أفمٌة ..5

 فرق وظٌفٌة متداخلة .6

 

 الترلٌة تستند إلى األداء .7

 رواتب منخفضة .وإضافات عالٌة . 8
 
 

 والتدرٌب .ٌموم المدٌرون بتمدٌم النصائ  .9

 . (يٓبو ثغٛطخ )رقغٛى انؼًم.1

 

 األقغبو انٕظٛفٛخ ..2

 

 رذسٚت انًٕظفٍٛ ..3

 اإلداسح رغٛطش ػهٗ ػُبطشْب ..4

 

 ثُٛخ ْشيٛخ نهًُظًخ ..5

 فظم انٕظباف ٔ انٕاعجبد .6

 

 انزشقٛخ رغزُذ انٗ اإليكبَٛبد .7

سفىىغ يغىىزٕٖ انشٔارىىت ٚغىىزُذ نألقذيٛىىخ  .8

 ٔانزغٛٛش .

 

 ٚقٕو انًذٚش ثبنغٛطشح ٔاإلششاف . .9
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 .أعهٕة  طٕؽ انؼًم .7
 

 يغزٕٚبد انشقبثخ ٔانًشاعؼخ .. 8

 

 عملٌات متاللٌة متوازٌة ..10
 

أعمييال سييٌطرة و تفتييٌة خفٌفيية، العمييل .11
 فً أي مكان .

 

 ػًهٛبد يزغهغهخ ٔ طٛخ . .10

 

، انؼًم أػًبل انغٛطشح ٔانزفزٛ  يكضفخ .11

 فٙ انًكبرت .

الهكهسمة  أ مه "إيم  ة  (،2014) سمه ل ، بؽ زعيؼ إيها  الب  ثة   اليال   يمط اللالهر :اللالهر
،  ميممة   جعممة أل البمؾاقم فمم اللع سممبة والالؾيم ، ج   مما ر رسم لة غيلممم"،اسماراتيري ت الاغ  مر الاك

 . 36العمؾل االقاال  ية والعمؾل الار رية ويمؾل الا   ر، ص 
جممؽ الرممهو  ايمم ه تابمم ؽ أأ الؾ ممهات االقاالمم  ية اللعمم   ئكهسمماه  تعالممه يمممط فممر  اللع لرممة و    

( جممع و ممؾ   مؾافز ج ليممة وجعكؾيممة جممع  ريممة أكثممر فممم  ب ممر جممؽ ا ارة الؾ ممهة االقاالمم  ية)تفمؾيض 
 اخاي ر أج كؽ العل  واالباع   يؽ الهرجية وقمة الرق  ة والافايش يمط ي س ج  ئؾ جعلؾ   ه فم

 الؾ هات االقاال  ية الاقم هية .

 :ي  Principles of process reengineering مب دئ إع دة  نجسة انعملي تي 5ي1ي2

تعابمممر إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت ا مممهى الاقكيممم ت الامممم القممم  ائال جممم ه واسمممع ه جمممؽ قبممم  الؾ مممهات    
رمب وفمع أ ت مػ طريق الكر ح فأ مه يإ، ف لؾ هات االقاال  ية ج  أأ أرا ت ل زةاالقاال  ية اللا

يلميممممة الاغ ممممر وفممممق إيمممم  ة ئكهسممممة  إلممممط أأ( Hammer) وأشمممم ر، يلميممممة الاغ  ممممر أسمممم س يلمهمممم 
 (Hesson,2007:708) : تمجممممممم  يمممممممأممممممممط جرلؾيمممممممة جمممممممؽ اللبممممممم    وئمممممممم العلميممممممم ت تعالمممممممه ي

(Kenneth,et.al.,2018:12) 

 الاكغيؼ ي ؾأ  ؾ  الكا بج بهال جؽ الله ل . .1
            اللؾعف ؽ الذتؽ ي اف هوأ جؽ   تج العلمية يرب أأ تكرزوا العلمية .  .2
             الاع ج  جع اللؾار  اللشااة  غرافي   ل  لؾ      جر زية .                  .3
                وليس فقط  ا بره  .  جج اا شظة جع  عضه   ش   جاؾاز  جع ولة  .4
 ربط اا شظة اللؾازية بهال جؽ  جج  ا بره  . .5
 العلمية .يرب وفعه     تاؼ العل  جع الاع ؼ فم ، إد صكع القرار .6
 الاق ط اللعمؾج ت جرة وا هة وجؽ اللالهر .  .7
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ل همم  وئممم إيل ممؽ القممؾ   ممأأ جبمم    ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت ئممم القؾايممه ااس سممية الاممم ي  مماكه و  
جمؽ وفمعه  العم لم إلمط  يلميمة الاغ  مر واال اقم     لؾ مهات االقاالم  ية بؾصفه  إطم ر  ي جم ه لبمهح

 وفع أفض  .

 إع دة  نجسة انعملي ت أ جاف وأ مية ي 6ي1ي2

Objectives and importance of process reengineering2.1.6ي 

 و ل  جؾفح فم الفقرات اآلتية :م  العلمي ت ئكهسة إي  ة وأئلية أئهافيل ؽ تؾفيح    
 

 

 

 

يأ جاف إع دة  نجسة انعملي ت :ي 1ي6ي1ي2   

2.1.6.1 . Process reengineering Objectives 

 

الؾ ممهات االقاالمم  ية الاممم ت ممعط الممط تظب ممق ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت  شمم   يلمممم وسممميؼ اأ   
لشم ك  ، ولكؾأ أئهاف إي  ة ئكهسة العلمي ت ئم تعهتمه ال يل كه  جؽ تعق ق  لمة جؽ االئهاف

 (66: 2014)يممممممممممؾاأ ، اائمممممممممهاف  ممممممممم التم ئمممممممممذه ، و ووفمممممممممع  ممممممممممؾ   ذريمممممممممة لكممممممممم  جشممممممممم مة
(Golchini,2021:33) : 

اأ تخفميض الكمفمة  تع  ؽ الرؾ ة وتقم   الاكمفة: جؽ خ    كف ءة انعملية انتج ريةتحدي   .1
ئؾ ا ه ائؼ ائهاف اي  ة ئكهسة العلمي ت وياؼ دلػ جؽ خ   الغ ح العلمي ت غ ر الضرورية 

غ ممر ملممؾار  جممؽ خم   الغمم ح العلميمم ت واسماخهال ااجثمم   ل والار  مز يمممط العلميمم ت الضممرورية
 ضرورية .ال

ئكهسة العلمي ت الط تعق ق تغ  ر  ذري فم اال اح والذي  تههف اي  ة : انتغييخ انجحري  .2
تالث  فم تغ  ر اسمؾب وأ وات العل  وياؼ دلػ جؽ خ   تل  ؽ الع جم ؽ   لؾ هة 
االقاال  ية  أ اح االيل   الالعيعة واللف هة اي ا ه تاؼ اساخهال ا ه قؾايه الفكر االبهايم , 

ع جم ؽ يمط االبها  فم ايل لهؼ والاخمص جؽ ق ؾ  الاكرارية والرق  ة والكغر اي ا ه  تع  ال
الط االجؾر اللعيظة  أيل لهؼ بكغرة شلؾلية ت  يه يمط تفر ر الظ ق ت االبهاعية الك جكة 

 لهى    ي ج  .
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الافمممؾ  يممممط الؾ مممهات االقاالممم  ية دات  : جمممؽ خممم   انقيييوة انتن فديييية نلوحيييجة االقترييي دية .3
  لية والام يالعب الؾصؾ  إل ه  . العاللك ف ة 

جاه   ش   أكثر  قة جع احعلمي ت الراكهة للؾ التقم   الؾق  و تعؾي   جؽ خ  :  اندخعة .4
تههف اي  ة ئكهسة العلمي ت الط تل  ؽ الؾ هة االقاال  ية جؽ ا اح      يلمي ت اللكغلة

التخ د القرارات وت ه   ايل له    رية ي لية ودلػ جؽ خ   تؾفر اللعمؾج ت اللظمؾبة 
 يلمية العالؾ  يم ه  .

  م  : جؽ خ   تعهته ا اي   تهؼ وتع  ؽ  مؾ ة جكارم ت الامم تمبمم ر بم تهؼ  رض  اندب    .5
زبمم بؽ تهممهف ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت الممط تؾ يممه الؾ ممهة االقاالمم  ية لمار  ممز يمممط جاظمبمم ت ال

 . لعل  يمط تعق ق ر ب تهؼا جؽ خ  
تع  ؽ  ؾ ة جكار ت الؾ هة االقاال  ية و ؾ ة العي ة يلمية  لاا حل جؽ خ   :  انجودة .6

تههف اي  ة ئكهسة العلمي ت الط تع  ؽ  ؾ ة اللكار ت والخهج ت      وجاظمب ت الزب بؽ
  . زب بؽالام تقهجه  الؾ هة االقاال  ية لااك سب جع ر ب ت وا اي   ت ال

ة العلميم ت تكلمؽ فمم  م  جشم  ت الؾ مهة االقاالم  ية يل ؽ القؾ   مأأ أئمهاف ايم  ة ئكهسم و   
جؽ خ   تع  ؽ جكار ته  واي  ة تالليؼ ئذه اللكار ت  ل  يعقق رف  لمزبؾأ ويمبم    اه جمع 

 اخم   اللع فغة يمط  ؾ ته ليعمزز  قم ح الؾ مهة االقاالم  ية فمم اللع فغمة يممط جر زئم  الاك ف مم
 ال ؾ  اللعمية والع للية .

 يإع دة  نجسة انعملي ت : أ ميةي 2ي5ي1ي2

 2.5.1.2  . The importance of process re-engineering 

 

تممم  ي ت ممم ر  تظمممؾر العيممم ة االقاالممم  ية  مممؾ  العممم لؼ إلمممط  مممهوث تغ  مممرات جا ممم رية جمممع تزاتمممه    
وبممذلػ  ، إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت وتظبيقهمم اللك ف ممة  الاممم  فعمم  الؾ ممهات االقاالمم  ية ل ئالمم ل 

 جؽ خ   اآلتم :م أئلية إي  ة ئكهسة العلمي ت ا ت از 

إأ الخال بص الرهتهة لملك ف ة الع لليمة وجاظمبم ت الاظمؾر الاككممؾ م والامأ  رات اا اريمة  .1
واالقاالمم  ية لغمم ئرة العؾللممة فرفمم  تعممهي ت  هتممهة أ ت إلممط فممرورة  إيمم  ة الكغممر فممم 
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وطممر   هتممهة لاعق ممق قممهرة  غمم ل الاالممكيع وأسمم ل به وتقكي تممه جممؽ خمم   اسمماخهال اسمم ل ب 
 ( .58 :2021اسؾا  اللعمية والع للية  )سرور،تك ف ية ي لية فم ا

إأ إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت جممؽ ااسمم ل ب العهتثممة الاممم ت مماخهل ا ممراح تع مم ك ت  ذريممة  .2
لاممممم تزيممممه جممممؽ  ورئمممم  وأس سممممية ا اح اا شممممظة االسمممماراتيرية وتمبيممممة ا اي  مممم ت الزبمممم بؽ وا

 ( . 44 :2015فم تع  ؽ أسب ي ت الاك فس )يك ه،ل اه  أئاالساراتيرم و 
تكلمممؽ أئليمممة إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت إلمممط اللزايممم  الامممم تعققهممم  ئمممذه الاقكيمممة جمممؽ تخفممميض  .3

ف ؽ دشمممممراك اللمممممؾع ت وتب ممممميط اا غلمممممة والعلميممممم ت ، و الاكممممم لي  الامممممم تكممممماج جمممممؽ العلميممممم
  ممممة الكثيفممممة يمممممط العمممم جم ؽ ، واالباعمممم   يممممؽ ااشممممراف والرقوالعمممم جم ؽ فممممم اتخمممم د القممممرارات
 ( .62: 2019)ال ع هي،والاشريع يمط الاعمؼ واابها  

ت مم يه إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت الؾ ممهات االقاالمم  ية فممم تعق ممق ااربمم ح و زيمم  ة  المماه   .4
ال ؾمية جؽ خ   االسمار  ة لمضمغؾط الاك ف مية سمؾاح  اخميمة أو خ ر يمة ،  مذلػ تشمريع 

باعمم   يممؽ االسمم ل ب القهيلممة والاقم هيممة فممم العلمم  واسممابهاله  الؾ ممهات االقاالمم  ية يمممط اال
 أسمم ل ب  هتثممة دات ميلممة ي ليممة والاممم ت مم يه فممم تع مم ؽ  ممؾ ة اللكارمم ت ،  لمم  ت مم يه 

الظمبية فم الؾقم  اللعمه  )ال مل ك وأخمروأ، يمط تقم   وق  ا اغ ر الزب بؽ  اط تره ز 
2021 :263. ) 

ممممط تعؾيممم  اايلممم   جمممؽ   ممميظة إلمممط جر بمممة  شممم   إأ إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت ت ممم يه ي .5
 ( .10: 2018،ر ة ب ؽ أيض ح فريق العل  )وئ بةيرع  الل  ولية جشا

إأ ايالممم   إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت لكؾ هممم  جمممؽ الاقكيممم ت والاالممم جيؼ العهتثمممة ي ممم يه فمممم  .6
                        جممممممؽ الرممممممؾ ة سممممممؾاح   للكارمممممم ت أو العلميمممممم ت اا ا  يممممممة          الؾصممممممؾ  إلممممممط ج مممممماؾى يمممممم    

 ( .172: 2021)ف هاأ،
تاؼ  جج الؾع بف اللال  مة فم وعيفة وا هة  إدتال ز إي  ة ئكهسة العلمي ت  أئلية  ب رة  .7

ه ة فممم طبيعاهمم  فممم وقمم  وا ممااجممر الممذي ي ممهؼ فممم تكف ممذ العهتممه جممؽ خظممؾات اللاشمم به
 ( .                                                                                        53: 2018)وئ بم،

إأ ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت أئليممة اسمماراتيرية لكؾ همم  تعقممق تل ممزا جملؾسمم  و جمعؾعمم  فممم  .8
فة و الممذي  ممؾ ة جكارمم ت الؾ ممهة االقاالمم  ية وأسممع رئ   لمم  ت مماههف زيمم  ة ال يلممة اللضمم 
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تكع س بهورة فم اال اف ع   لزب بؽ الع ل  ؽ و ذب زبم بؽ  مه   لم  يعمزز اللر مز و القمهرة 
الاك ف ية لمؾ مهة االقاالم  ية فمم جؾا مه تعمهي ت اللك ف م ؽ الرمه  والعم ل  ؽ و مذلػ تل  مز 
جكار تهؼ البهتمة ،   اف فة الط تقم   أسمع ر الؾ مهة االقاالم  ية وتقم م   م  جمؽ ج م وجة 

 يلممة الزبمم بؽ واللرهممزيؽ الاممم تفممرض أسممع ر وشممروط غ ممر ج بلممة لاؾريممه أ شممظة سم ممة ال
 ( .62: 2014لمؾ هة االقاال  ية   )يمؾاأ،

يل ممؽ القمممؾ   ممأأ أئليمممة إيمم  ة ئكهسمممة العلميمم ت تكلمممؽ فممم جمممهى قممهرته  يممممط تغ  ممر واقمممع  و
 مميط لمعلميمم ت وازالممة الؾ ممهات االقاالمم  ية للمم  تعه ممه جممؽ تخفمميض فممم تكمم لي  ئممذه الؾ ممهات وتب

الق مممؾ  الامممم تعمممه جمممؽ ابمممها  اللمممؾعف ؽ و مممذلػ تعزيمممز اللر مممز الاك ف مممم لمؾ مممهة و زيممم  ة ارب  هممم  
 واالباع   يؽ االس ل ب القهيلة فم إ ارة العل  فم  اخ  الؾ هات االقاال  ية .

 

  نجسة انعملي ت ومعوق ت تظ يقه  مداي  إع دةي 6ي1ي2

2.1.6. Advantages of process re-engineering and obstacles to its 

application 

فممم الؾ ممهات االقاالمم  ية جممؽ  تظبيقهمم  وجعؾقمم ت العلميمم ت ئكهسممة إيمم  ة جزايمم يل ممؽ تؾفمميح    
 خ   الفقرات اآلتية :م 

 يمداي  إع دة  نجسة انعملي ت :ي 1ي6ي1ي2

2.1.6.1. Advantages of process reengineering 

 

العهته جؽ اللك فع يكه تظب ق إي  ة ئكهسة العلمي ت لل  تؾفره ئمذه  تعقق الؾ هات االقاال  ية   
غ ممر ح يممؽ اال شممظة الاقكيممة جممؽ زيمم  ة فممم الؾقمم  وتع مم ؽ لرممؾ ة وميلممة اللكمماج و ممذلػ االسمماغك 

  Shaqqour & AL-Kassar)م لميم ت ، وجمؽ ئمذه اللزايم  اآلتمم :ملبمررة )اللاكمررة( فمم العال

,2016:75)، (Nurfadhilah,et.al.,2021:61)  
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تع م ؽ أ اح الؾ ممهة االقاالمم  ية يمممط اللممهى الظؾيمم  والقالمم ر جممؽ خمم   تع مم ؽ اا ا  يممة  .1
 وخهجة الزب بؽ وتكؾيع اللكار ت .

 يؽ اللكار ت أيمط جل  تعققه جكار ت اللك ف  ؽ . زب بؽزي  ة رف  ال .2
 ورة  وقمم  سمرية تؾصمم   اللكمماج لمزبمؾأ أي تقم مم  زجممؽ االسممار  ة للاظمبم ت ال ممؾ  وتقم مم  .3

 . اللكاج   لاظؾير و الاالكيع
 تع  ؽ ج اؾى اللعرفة و اساخهاجه  فم الؾ هة االقاال  ية .  .4
 تقم   الاك لي  ورفع  ؾ ة اللكار ت .  .5
 .تغ  ر  ق فة الؾ هة االقاال  ية  .6
 االزجة لاعق ق اساراتيرية العل  العالؾ  يمط الؾصف الهق ق لمعلمي ت ااس سية  .7
 تركب اا شظة غ ر فرورية الام ال تضي  ميلة لمزبؾأ .  .8
االسممالرار فممم اابممها  واالباكمم ر جممؽ قبمم  فريممق العلمم  لملع فغممة يمممط الؾ ممهة االقاالممم  ية  .9

 بؾفع تك ف م يل كه  جؽ جؾا ه تعهي ت ال ؾ  .

اال  ية وجل  سبق يل ؽ القؾ   أأ جزاي  إي  ة ئكهسة العلمي ت ئم جك فع تاعقق لمؾ هات االق   
يكممه تظبيقهمم  سممؾاح يمممط اللممهى الظؾيمم  أو القالمم ر خ صممة وأأ تعق ممق ئممذه اللكمم فع ي مم يه يمممط 

  ق ح وجع فغة الؾ هة االقاال  ية يمط جر زئ  فم ال ؾ  اللعمية أو الع للية .
 

 :ي معوق ت تظ يق إع دة  نجسة انعملي تي 2ي6ي1ي2

 2.1.6.2 . Obstacles to applying process reengineering 

 

  بب  ودلػ تؾا ه الؾ هات االقاال  ية أ ي    فش ه فم الرهؾ  جبذولة اي  ة ئكهسة يلمي ته    
 ( 64: 2018( )شهرزا ،104 :2011اآلتم : )جر ئه،

  خ   إي  ة ئكهسة العلمي ت فم اساراتيرية الؾ هة االقاال  ية أو يزله  يكه  .إيهل  .1
 ئكهسة العلمي ت الؾ هة االقاال  ية .يهل تعهته الههف جؽ إي  ة  .2
 وفع جع ت ر وأئهاف جب لغ به  وغ ر واق ية . .3
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 الاأخر فم جر مة تعم   الؾفع  الق بؼ فم الؾق  الع لم لمؾ هة االقاال  ية  .4
 فم إي  ة الهكهسة جع يهل و ؾ  تأت ه قؾي لت ارة العمي  . حالبه .5
 إي  ة الهكهسة .قالؾر تأئ   وتهريب اللؾار  البشرية لعلمي ت  .6
 . اساعر    ا بج العلمي ت جل  تهفع اللؾعف ؽ ل كاف ح   لاظؾير والاع  ؽ الب يط .7
 قالؾر الكغرة الل اقبمية لبعض الؾ هات االقاال  ية .  .8

يل ؽ القؾ   أأ يلمية تظب ق إي  ة ئكهسة العلمي ت أ ي    ال ت  ي  ل رئ    بب يهل ر بة و    
ا ي  مم  فممم الاغ  ممر الرممذري  اخمم  الؾ ممهة وجع ولممة يممهل تغ  ممر اال غلممة إ ارة الؾ ممهة االقاالمم  ية 

 .  وايها    ه لماكف ذ والاظب ق الاقم هية فم العل  ويهل و ؾ  فهؼ   ف  

 ع تظ يق إع دة  نجسة انعملي ت ودواف عوامل  ج حي 7ي1ي2

2.1.7. Success factors and motives for the application of process re-

engineering 

 

ة لكرمم ح تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت، فضمم ه يممؽ و ممؾ  العهتممه جممؽ     ئكمم ك يؾاجمم  يممه 
 الهوافع لاظبيقه ، ويل ؽ تؾفيح دلػ جؽ خ   اآلتم :م 

 

 :يأ ذظة إع دة  نجسة انعملي ت وأبع د   ي 7ي1ي2

2.1.7. Process re-engineering activities and their dimensions :- 

 

، و لممم  أ ع  ئمم  مممذلػ و فممم الؾ مممهة االقاالمم  ية  العلميمم ت ئكهسمممة إيمم  ة أ شمممظةيل ممؽ تؾفمميح    
 جؾفح   لفقرات اآلتية :م

 

 يأ ذظة إع دة  نجسة انعملي ت :ي 1ي7ي1ي2

2.1.7.1. Process Reengineering Activities 
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، ويممماؼ                  والشممب  تلميممة الار ريممة وااتلاممة إأ إيمم  ة تالممليؼ العلميمم ت ي ممامزل أ شممظة لارهتمممه الع   
 :ميمط الكعؾ اآلتم يرض أ شظة إي  ة ئكهسة العلمي ت 

 إد، ة تكمؾأ العلميم ت ااس سمية  لم  ئممالؾ مهات االقاالم  ي ةقب  أتلام : تججيج انعملي ت .1
 غلمة لأللاقكيمة تاؼ إي  ة ترت به  لاش    العلمية يمط ج اؾى أيمط  لم  فمم دلمػ المروا ط ا

لغممممرض تع مممم ؽ  إأ ترهتممممه العلميمممم ت الار ريمممة ي مممملح  علميممممة إيممم  ة الاالممممليؼ، اللخامفمممة
 . (Sungau & Ndungurn,2015:147) العلمي ت الار رية

العلميم ت فمم تعمهت  العلميمم ت الار ريمة يمؽ طريمق تعؾيمم   ةت مهؼ أتلامم : انعمليي ت ةأتمتي .2
لية ،  ل  تع ؽ أتلاه العلمي ت جؽ  ف حة يلمي ت الؾ هة آيلمي ت الؾ هة جؽ تهوية إلط 

، إأ إيمم  ة ئكهسممة ؽ خمم   تظب ممق تككمؾ يمم  اللعمؾجمم تتمماؼ ئممذه العلميممة جمم إداالقاالمم  ية 
فمممم جشمممرو  الؾ مممهة االقاالممم  ية ا مممه ي مممه  أتلامممه جخاممممف  العلميممم ت تمعمممب  ورا ربي ممم ه 

 . (Sungau,et.al.,2013:213)أ شظة الؾ هة  
خم رج الؾ مهة االقاالم  ية لاع م ؽ الاك م ق    لزبم بؽئم ربط اا شمظة  : انعملي تشبكية  .3

   م  االتالم الت ال ممكية وال سممكية ، إد كمؾ يم  اللعمؾجم ت فمم  اخم  الؾ مهة  ساخهال تك
اظب مق لم وف رة وجكخفضة الاك لي  فقه أصبع  إي  ة ئكهسة العلمي ت أسمؾب إ ارة قم   ه 

 ( . 58 :2017يبه،فم  ليع أ ع ح الع لؼ )

كلم  تاميح ربممط العلميم ت الار ريممة لملمؾعف ؽ خمم   العلم   فريممق   سماخهال اا ار مم  لميس دلممػ    
فقمممط بممم  أأ الشمممب  ت ت مممه  أيضممم  سممم ر يلممم  اا شمممظة والقضممم ح يممممط الل ممم ف ت فهمممم تل مممؽ 

اللعمؾجم ت تمعمب تككمؾ يم  ، و الع جم ؽ جمؽ العلم  جعم  يممط المرغؼ جمؽ و مؾ ئؼ فمم أجم كؽ جخامفمة
 ,Sungau  &  Ndungurn):   ورا جهل  فمم إيم  ة ئكهسمة يلميم ت وئمذا المهور ي مؾأ  م آلتم

 (85: 2202، )عبد،(2015:147

  عة الخظط  وري  الط اللرا عة الامق بية .االاعؾ  جؽ جر  .1
 الل  يهة يمط اال هج ج والاك ج  ب ؽ أ زاح العل  لاكؾيؽ يلمي ت جارا ظة . .2
     لل  تب.ؾ جؽ الع سؾب اللعلؾ   وأ الع  ة لمؾ  Online))إرس   تق رير  .3
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 وفع  غ ل االخاب رات فم    براجج الاهريب لاق يؼ قهرات اللؾعف ؽ وفع لية الاهريب .4
 .  فم الؾ هة االقاال  ية

ليممة ي مم يه الؾ ممهات االقاالمم  ية آيل ممؽ القممؾ   ممأأ ترت ممب العلميمم ت وتعؾيمهمم  إلممط يلميمم ت  و   
يمط إي  ة تالليؼ بههف تع  ؽ العلمي ت الار رية و ذلػ تظب ق تككمؾ يم  اللعمؾجم ت ودأ إيم  ة 

 اللخامفة فم الؾ هة االقاال  ية .ئكهسة العلمي ت ت ه  ئذا الاعؾ  الذي يشل    فة اا شظة 

  ي نجسة انعملي ت : أبع د إع دةي 2ي7ي1ي2

2.1.7.2. Dimensions of process reengineering 

 

أ عممم   إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت جهلمممة وفمممرورية يكمممه الشمممرو  باكف مممذ يلميمممة إيممم  ة ئكهسمممة  هتعممم   
   إيمم  ة العلميمم ت ودلممػ للمم  لهمم  جممؽ  ور جهممؼ فممم ت ممه   تكف ممذ إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت ،وجممؽ أ عمم

  مئكهسة العلمي ت اآلتم :

يقاله  ه ربط أيل   االشمخ ص واللرلؾيم ت اللخامفمة فمم الؾ مهة االقاالم  ية  : بعج انتنغيم .1
 عضممه  بممبعض     ممي ب العلممم  وقكممؾات االتالمم   و غمم ل اللهممم ل وي قمم ت ال مممظة ، يشمممل  

 ( .26 :2018ل  بهة ب ؽ أيض ح اللكغلة )وئ بة،كذلػ الع ق ت غ ر الرسلية ا
يكممهج  تكممؾأ اا ارة جافهلممة لماغ ممرات اللعيظممة   لؾ ممهة االقاالمم  ية  : مدييلونية اادارة انعلييي  .2

تاخممذ جرلؾيممة جممؽ القممرارات  الخ صممة  إيمم  ة الهكهسممة وتعف ممز تظبيقهمم  يمممط بممراجج ويلميمم ت 
و يممؼ تظبيقهمم   الؾ ممهة االقاالمم  ية الاممم تكبممع جممؽ الاممزال اا ارة  فم ممفة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت

 ( .36: 2014)أبؾ ئزيؼ،
تعمممرف االسممماراتيرية  أ هممم  وفمممع الخظمممط لمؾ مممهة االقاالممم  ية وتعهتمممه  : ج االسيييتخاتيجعانبعييي .3

أئهافه  يمط اللهى الظؾي   ل  تا حل بم ؽ الؾ مهة االقاالم  ية ورسم لاه  وبم ؽ رسم لاه  والب  مة 
 .( 502: 2017يظة   لؾ هة االقاال  ية )الع بهي،اللع

الزبممؾأ الخمم ر م لمؾ ممهة االقاالمم  ية فع ممب اللقالممؾ   مم لزبؾأ لمميس  : انتخكيييد علييز اندبيي    .4
أ  اخ  الؾ هة يمط تمبيه ر ب ته ببمذ  اقالمط الرهمؾ  لاعف مزه ؾ أ والع جمؾ والذي يعل  اللؾعف
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أيضم    ه أو خمهج ت ود لم  قمه ي مؾأ الزبمؾأ  اخميم  ه لشراح جكار ت الؾ مهة االقاالم  ية سمؾاح سممع
 ( .173: 2021)ف هاأ، اخ  الؾ هة االقاال  ية  جؽ

فم مفة الاغ  مر  هيل ؽ القؾ   أأ أ ع   ئكهسة العلمي ت ئم ااسم س الرمؾئري المذي تقمؾل يميمو    
تهممماؼ   يفيممة ربمممط االيلمم    ظريقمممة  و، ك صمممر الهاخميممة لمؾ مممهة االقاالمم  يةلكؾ همم  تر مممز يمممط الع

ئ  والعلمم  يمممط تكف ممذ ا  ممي بية و ممذلػ ائال جهمم   مم لزبؾأ وتعهتممه الخظممط الل مماقبمية اللممرا  تع يقهمم 
 . لاعق ق اائهاف اللرسؾجة   ف حة وف يمية

ي:إع دة  نجسة انعملي ت م خرات تظ يق ي 8ي1ي2   

2.1.8. Economic units nominated for process re-engineering and 

process re-engineering personnel 

 

ل ممممؽ   ممم  ي العلميممم ت ئكهسممممة ايممم  ة االقاالممم  ية الؾ مممهاتجبمممررات تظب ممممق  يل مممؽ تؾفممميح   
 مم آلتم :  تالممكي  الؾ ممهات االقاالمم  ية الاممم تقممؾل  إيمم  ة ئكهسممة يلمي تهمم  إلممط  مم ث ف مم ت ئممم

(Dibianco,2010:19)  

، وتعم  م جمؽ ارتفم   الاكم لي  وا خفم ض قاال  ية الام ئم فم جش مة يليقةالؾ هات اال .1
                                                                 فم  ؾ ة العلمي ت واللكار ت ويهل قهرته  يمط االسالرار . 

، تبمممهأ  ل  غممممة اللشمممم ك  القهيلممممة لمؾ ممممهات ت االقاالمممم  ية فممممم طريقهمممم  لملشمممم مةالؾ مممها .2
                 االقاال  ية والام فم طريقه  لمؾقؾ  به    رتف   تك لي  اا ا ج والاشغ   .                                                      

، وتممرى فممم  ممية ودات قممهرة اقاالمم  ية ي ليممةالؾ ممهات االقاالمم  ية الاممم ئممم فممم   لممة تك ف .3
إيم  ة ئكهسممة العلميم ت العمم  أو الفرصمة لزيمم  ة تقممهجهؼ يممط جك ف مم هؼ والبقم ح فممم  القلممة 

 (29 :2013) والأ،   آلتم :وتلا ز ئذه الؾ هات 

 . تلامػ  الة تك ف ية ي لية  هاه  . أ
 لاشغ مية قم مة وغ ر جرتفعة .تك ليفه  ا . ب
 أرب  ه  ترتفع  ش   تهريرم . . ت
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  ؾ ة جكار ته  ي لية وغ ر جاه ية .  . ث

يل ؽ القؾ   أأ إي  ة ئكهسة العلمي ت تظبق فم أ ؾا  جخامفة جؽ الؾ هات االقاالم  ية الامم و    
جكار تهمممم   ةترغممممب فممممم تع مممم ؽ وفممممعه  الاك ف ممممم وتخفمممميض تك ليفهمممم  و ممممذلػ زيمممم  ة  ممممؾ ة وميلمممم

 ق  رة يمط االسالرار .الالالك عية وأيض  ج  يهة الؾ هات االقاال  ية غ ر 

 

 -: خظوات إع دة  نجسة انعملي ت ي9ي1ي2

 2.1.9 .Process reengineering steps :- 
 

ه ا رم ح يلميممة خظمؾات إيم  ة ئكهسمة العلميم ت ت ملح لمؾ ممهات االقاالم  ية   ايمها  الر مإأ    
ت إيمم  ة ئكهسممة وتخامممف ئممذه الخظممؾات   ممب اللفكممريؽ ولكممؽ فممم العلممؾل تكممؾأ خظممؾا، الاغ  ممر

  مالعلمي ت   آلتم :

انعملي ت انمخاد إع دة تحجيج االستخاتيجية انتع تهجف انوحجة االقتر دية نتحكيقه  وأ م  .1
أي رؤيممة الؾ ممهة االقاالمم  ية الاممم ترغممب فممم الؾصممؾ  ال همم   اع مم ؽ ميلممة  :  نجسييته 
وتعق ممق الل مممزة الاك ف ممية و امممط تاعقممق دلممػ يرمممب جرا عممة   فمممة العلميمم ت الامممم اللكاممؾج 

ج الذي ترغب الؾ هة االقاال  ية فم تغ  مرة و  فمة اا شمظة جمؽ   م  ؾ تاعمق  إ ا ج اللكا
 . (Khodambashi,2013:951) وجه رات الع جم ؽالاالليؼ و الاككمؾ ي  

 عممه جعرفممة رؤيممة الؾ ممهة  : انعملييي تمتعييجدة اعيي دة  نجسيية وعيي     يتحجيييج فخيييق ذ .2
الؾعممم بف ، تشمممل  البعممم  والاظمممؾير االقاالممم  ية واسممماراتير اه  تممماؼ تعهتمممه فريمممق جاعمممه  

 .   (Aquila,2017:27)  الا ؾيقو اا ا ج و      ت الاكمفة و الاالليؼ و 
أ الامم ترغمب إأ أولط جهلة لمفريمق ئمم جعرفمة جاظمبم ت الزبمؾ  : تحجيج متظلب ت اندبون  .3

، إد ت اعل  الؾ هة االقاال  ية جاظمب ت الزبؾأ لماقهل  عؾ تع  ؽ ؾجتؾفرئ  فم اللكافم 
 . (Mohapatra,2013:237-238)يلمي ت الاالليؼ وتع  ؽ اللكاج الع لم 

فمممم ئمممذه الخظمممؾة تممماؼ تعهتمممه  : تحجييييج انخرييي  ص انهنجسيييية وفقييي ل نمتظلبييي ت اندبيييون  .4
الع قة  علمية اا ا ج لاعهته  ي اللهكهس ؽ دو اللاظمب ت الهكهسية إد تكؾأ اللق   ت جع 
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يلميممم ت الاقؾيمممة و  ها مممة الاالمممليؼ فمممم  وفمممق ر بممم ت الزبممم بؽ والامممم تكعالمممراللاظمبممم ت 
 ( .255: 2017) ؾا ،ص  ة اللكاج و 

: وئكمم  تمماؼ تكف ممذ الاقكيممة يمممط أرض  فيييحوضييع مخاحييل إعيي دة  نجسيية انعملييي ت قيييج انتن .5
 ( .247 :2017) ؾا ، اج    ت الؾ هة االقاال  يةالؾاقع   لش   الذي تك رؼ جع 

يل ؽ القؾ   أأ يلمية تظب ق ئذه الخظؾات سيعزز جؽ وفع الؾ هة االقاالم  ية الاك ف مم  و   
و مممذلػ يخفمممض الاكممم لي  ويع مممؽ جمممؽ  مممؾ ة اللكارممم ت وميلاهممم    افممم فة إلمممط تع ممم ؽ الؾفمممع 

 . ق  لالهاخمم لمؾ هة االقاال  ية سؾاح لملؾعف ؽ أو جهراح اا
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 انمختكدات انمعخفية نتقنية  ذخ وعيفة انجودة:  انمبحث انث  ع

اغ مرات الامم تعمهث فمم ال مؾ  االقاالم  ية تفمرض يممط اللالملل ؽ أأ يأخمذوا   اليابم ر الإأ    
جق بمم  ج و ممذلػ ال ممعر الممذي ترغممب الزبممؾأ فممم  فعممة ؾ ميلممة إ امم ج  مم  ج ممؾأ جممؽ ج ؾ مم ت اللكامم

، جممممؽ ئكمممم  تبممممهأ  ور تقكيممممة  شممممر وعيفممممة الرممممؾ ة فممممم جعرفممممة تمممممػ جؾ العالممممؾ  يمممممط دلممممػ اللكامممم
اال اي   ت وتمب اهم  سمؾاح يممط صمع ه الؾ مهة االقاالم  ية جمؽ تخفميض لماكم لي  وتع م ؽ  مؾ ة 

، ولمذلػ اك ف ميةال  ية و مذلػ زيم  ة قمهرته  وميلة اللكار ت وزيم  ة العالمة ال مؾمية لمؾ مهة االقاالم
جمممؽ   ممم   الرمممؾ ة وعيفمممة  شمممر لاقكيمممة اللعرفيمممة اللرتكمممزاتلاكممم و  اللبعممم   ئمممذا اؼ تخالممميصسممم 

  .  ه ، جل زاته ، فؾابهئ  وخظؾات إيها ئ ، وجرا   بك ح جالفؾف ته ، أئل اجفهؾجه 
 

 Quality concept                                               مفهوم انجودةي 1ي2ي2

 
" جشمممممماق جمممممؽ الكملمممممة ال ت كيممممممة Qualityجالمممممظمح "بؾصممممممفه  جالمممممظمع ه جفهمممممؾل الرمممممؾ ة إأ    
"Qualities ل يخامممف  مم خا ف الرهممة " ويف ممه جعك ئمم  طبيعممة الشمممح و ر ممة صمم  ه وئممؾ جفهممؾ

 غممر جممؽ و هممة جمم  أ، جممة ل سمماعل  حالل يممؽ  الرممؾ ة بممرلممؽ و هممة  غممر الزبممؾأ تع، فالل مماف هة
 واللعممممممممم ت ر اللؾفمممممممممؾية اللظ  قمممممممممة لملؾاصمممممممممف ت الرمممممممممؾ ة يمممممممممؽالؾ مممممممممهة االقاالممممممممم  ية فاعبمممممممممر 

، والاممم يل ممؽ تؾفمميعه  جممؽ خمم   يممهة  وقممه جممر  جفهممؾل الرممؾ ة  لرا مم ، (4 :2008)عيشمم وي،
 ( 17 :2012)رفؾاأ،  اآلتم :

 ( .1940 – 1930الافايش ) : اللر مة ااولط .1
 ( .1970 - 1940جرامبة الرؾ ة ) : اللر مة الث  ية .2
 ( .1985 – 1970تؾ  ه الرؾ ة ): اللر مة الث لثة  .3
 ( .                                                                                                    اط ااأ – 1985إ ارة الرؾ ة ) : جر مة الرا عة .4

فمؾ  أو الخمهج ت الامم ت إأ جفهؾل الرؾ ة تاضملؽ الخالم بص ااس سمية اللهر مة لملكارم ت أو   
تمػ اللاعمقة   ل ل ت واا اح والام يمط أس سه  تاؼ الكغمر إلمط  السيل تماقم جع تؾقع ت الزب بؽ 

 ش ط ت الؾ هات االقاال  ية يممط أ هم  تكماج ميلمة جضم فة ، وتعمه الرمؾ ة أ مه ج شمرات وسمل ت 
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اا اح الاكغيلم جال زاه  فم يلمية اللك ف ة وفم  ع   ه أ اح اللكاج أو الخهجة فهم تمعب  وراه جهل
 :م جف هيؼ الرؾ ة اآلتمويب ؽ الرهو   ،(16: 2016)الالرأ،

 (12 هو  )
 جف هيؼ الرؾ ة

 انًفبْٛى انًظبدس د

1 (Carpinetti,et.al., 
2003:547) 

ما ٌتم التفكٌر به من لبل األفراد من إدران وتجرٌيب فيالجودة تالحيظ عليى 
 سلبٌة أو عالٌة وتوصف لٌمتها فً مدى االستفادة والمنفعة منها .أنها 

2 (Chileshe,2007  
:49) 

توليييع احتٌاجيييات الزبيييون سيييواء الحالٌييية أو المسيييتمبلٌة ، وترجمييية هيييذه 
االحتٌاجييات الييى منتجييات مفٌييدة ولابليية لالعتميياد واٌجيياد نظييام ٌنييت  هييذه 

لزبيون و أربياح بالنسيبة المنتجات بألل تكلفة وهذا ميا ٌمثيل لٌمية جدٌيدة ل
 للوحدة االلتصادٌة  .

3 (Blocher,et.al., 
2010:750) 

 تعنً المستوى اإلجمالً لرضا الزبون عن منت  الوحدة االلتصادٌة .

4 (Horngran,et.al., 
2012:672) 

 The American Society Forالجمعٌية األمرٌكٌية للجيودة )ـ وفميا لي
Quality   ًوالخصييائص لمنتجييات تييم تصيينٌعها إجمييالً المٌييزات  هيي

وتنفٌييذها وفمييا للمواصييفات إلرضيياء الزبييائن فييً ولييت الشييراء و أثنيياء 
 االستخدام .

 ،العربًو)راضً  5

 4118 :1;  

مجموعة خصائص وصفات متعلمة بالمنتجات و التً تتوليف علٌهيا ليدرة 
 المنت  على إشباع حاجات محددة .

آلٌة مواصيفات تصيمٌم بالنسيبة للمنيت  أو الخدمية بحٌيث الدرجة المحددة   ;1: 4118)الصرن، 6
تكييون مناسييبة لوظٌفتهييا و اسييتعمالها ودرجيية أي منييت  أو خدميية هييً أن 

 تطابك مواصفات تصمٌمها .

7 (Blocher et.al., 

2019:719) 

إرضاء الزبون مين خيالل التجربية اإلجمالٌية للمنيت  وممٌياس الجيودة هيو 
 . أداء المنت  الفعلًالفرق بٌن تولعات الزبون و 

     اليال   يمط اللال  ر اي ه .إيها  الب  ثة : راللاله

بؾاسممظة اللكغلممة الهوليممة لاؾ  ممه اللقمم تيس  (ISO 9000)كلم  عهممرت جعمم ت ر الرممؾ ة الهوليممة    
والام تؼ تظمؾير الرمؾ ة جمؽ خ لهم  وئمم جرلؾيمة جمؽ اللعم ت ر ا ارة الرمؾ ة ايالمهته  أكثمر جمؽ 

 ولة ،     ت م يه ئمذه اللعم ت ر الؾ مهات االقاالم  ية فمم اللرامبمة و الاؾ  مق و الاالمهتق  170
رمؾ ة ، لضمل أ تقمهيؼ جمؾر تهؼ جكارم ت ي ليمة يمط يك صر يلمي تهؼ اا ا  ية الام تم  ي إلمط ال

  (Horngran,et.al.,2021:798) .الرؾ ة باك لي  تك ف ية 

لالمرأ، )ا: جف هيؼ الرؾ ة يل مؽ  المرئ  وتق ميله  فمم جرلؾيم ت جمؽ اا مؾا  جكهم  اآلتمم إأ    
2016 :19-20) 
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تعكمم اا اح اافضم  لملكماج لمذلػ تعالمه  وفق ئمذه الكغمرة الرؾ ة : وجه اننغخ انتدويكية .1
 فم تعريفه  لمرؾ ة يمط الزبؾأ . 

يقالمه بهم  اللظ  قمة  وتمرى أأ الرمؾ ة تقمؾل يممط أسم س الاالمكيع  : وجه اننغخ اا ت جية .2
 لملع ت ر واللؾاصف ت وأأ تاؼ إ ا ج اللكاج  ظريقة صعيعة جؽ أو  جرة .

جممؽ   مم  تكغممر لمرممؾ ة يمممط أ همم  الاغ ممر الخ فممع لم يمم س الممهق ق  و : وجييه  غييخ انمنييتج .3
 .جظ  قاه لملؾاصف ت واللع ت ر اللؾفؾية 

جممة ل سمماعل  ،  ع مم  ح همم  الل أ يمممطتكغممر الزبممؾأ الممط الرممؾ ة  :وجهيية  غييخ اندبييون  .4
 يل ؽ أأ تمبم اللكاؾج    ة الزبؾأ وبل  تافق جع تؾقع ته .

يل ممؽ القمممؾ   مممأأ الرمممؾ ة ئمممم جقمممهار تمبيممة اللكممماج لع  مممة الزبمممؾأ وجمممهى تظممم بق جؾاصمممف ت  و   
أأ  مممؾ ة   إدلؾعيفاممه واسممماعل له   ه اللكمماج جمممع جعمم ت ر الرمممؾ ة الع لليممة  ع ممم  ي مممؾأ اللكمماج جك سمممب

 تالكيع اللكاج فم الؾ هات االقاال  ية ي  يه يممط زيم  ة الربعيمة و مذلػ اللع فغمة يممط اللر مز
  م لمؾ هات  اخ  ال ؾ  . الاك ف

تظور تقنية  ذخ وعيفة انجودة ذأة و   ي2ي2ي2   
2.2.2  The emergence and development of the technology of 

spreading the quality function  :-  

 

إلط  (Quality Function Deployment)تعؾ  اصؾ   شأة  شر وعيفة الرؾ ة 
لمالك ي ت الثق مة اللعهو ة فم أ ؾاض بك ح ال فؽ الكؾبم فم الي   أ    (Mitsubishi)شر ة 

ة تؼ اساخهال  شر وعيفة الرؾ ة لا ه   يلمي إدجؽ القرأ الل فم  1960فم أواخر ي ل 
 . (Liao,et.al.,2019:2) تظؾير اللكار ت جاعه ة الؾع بف

يلميمة الاالمليؼ خمريؽ لمعلم  يممط تع م ؽ آجمع   (Yoji Akao) دئمب 1970وجكذ ي ل 
،    مم  يلميممة ؼ إ خمم   جكارمم ت  هتممهة إلممط اللالممكعفممم الي  مم أ فقممه    مم  ي ليممة الرممؾ ة يكممهج  تمم
أ اشممر دلممػ الاظب ممق  إد، (Ginting,et.al.,2020:2)زيمم  ة الاالممليؼ ت مملط  شممر وعيفممة الرممؾ ة 
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 Erdil, 2019)فمم دلمػ العم ؽ  ه فمم الي  م أ ولمؼ ي مؽ اسماخهاجه ي لليم 1972العلممم جكمذ يم ل 

738)  .         

تؼ  جج ئذه الظريقة جع طر  ااصم ح ااخمرى لت ام ج  1995و اط ي ل  1975وجكذ ي ل    
والمذي أكمه يممط فمرورة  (ك ت   ؾشمم ايشم ه را)قمهل جفهمؾل ئكهسمة الاالمليؼ  إد)ئكهسة الاالليؼ( 

 شمر وعيفمة يكمهج  قمهج  او  جمرة  1983، فقمه  م أ يم ل لار  ز يمط وع بف يلميم ت اا ام جا
فممم أجري مم   الرممؾ ة إلممط الؾاليمم ت اللاعممهة ااجري يممة ، لقممه  مم أ  شممر وتظممؾير  شممر وعيفممة الرممؾ ة

، ففم ال كؾات ااخ مرة تبمهو أأ  شمر وعيفمة الرمؾ ة تقمهل فمم أجري م  أكثمر جمعؾع  جكذ دلػ الع ؽ
 . (Cristiano,et.al.,2001:82)فم الي   أ  هجل  ئؾ يمي

بيس فمممممم  شمممممر وعيفمممممة الرمممممؾ ة اللعهمممممه ااجري مممممم لملمممممؾر تؽ ويعممممه جالمممممهر الامممممهريب المممممر 
(American Supplier Institute)   طممؾر  لمم دج  شممر وعيفممة  إد ،جيشمميغ أ فممم  تربممؾرأ

طريقة أس سية جمؽ أربمع جالمفؾف ت طؾرئم   (ASI)ي اخهل  إدالرؾ ة الخ صة  ه ولككه  جاش بهة 
(Macabe)  لمعمل ح واللهكهس ؽ  اتع   الي      ؽأ رى  1986وفم ي ل ،    مجهكهس جؾ ؾمية ي

(Japan Union of Scientists and Engineers)  (JUSE و مهوا أأ أكثمر جمؽ  المف )
إأ الاظب ق الخ ص  إداللؾعف ؽ الذتؽ شلمهؼ االساظ      ؾا  ي اخهجؾأ  شر وعيفة الرؾ ة ، 

 . (Madu,2006:3)بكشر وعيفة الرؾ ة جكاشر فم العهته جؽ قظ ي ت الخهجة فم الي   أ  

 Chrysler)وفمم  فمس العم ل فمم الؾاليم ت اللاعمهة ااجري يمة ق جم  شمر ة تالمكيع ال مي رات     

Motor Corporation)   بكرم ح فمم إطم   جقرئم  الؾاليم ت اللاعمهة باكف مذ  شمر وعيفمة الرمؾ ة
 قمم   شمر وعيفمة الرمؾ ة إدهراه ، شم 62إلمط  54اجامهت جمؽ  الام  رات جاؾسظة العرؼلم ية جكال

شخالم  فقمط فمم بر م جج  شممر  740ئكمم ك    مة إلمط   شمهراه تقريبهم  فقمه    م 36وقم  المهورة إلمط 
شمممخص فمممم الب  مممة  1600وعيفممة الرمممؾ ة ، وئمممؾ تع مممؽ  ب مممر يممممط قمممؾة فريمممق يلممم  ج ؾ مممة جمممؽ 

 .  Cheah  &  Pattalachinti,2020:97)  ال   قة

وج زو ممؾ باأسمميس جعهممه  شممر وعيفممة الرممؾ ة فممم   ريككممؾقمم ل  مم  جممؽ أكمم و وت 1994وفممم يمم ل    
وئم   بزة تلمكح لمذوي  1996  جعة جيشيغ أ ااجري ية ، وتبع دلػ تأسيس   بزة أك و فم ي ل 

ااسممه ج ت اللال ممزة فممم تظب ممق  شممر وعيفممة الرممؾ ة ، وتعممه إيظ ليمم  أو   ولممة أوربيممة طبقمم   شممر 
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  لر لؾ عهه   لر لؾ والذي  ال  جهترة ألبرتؾ جؽ خ   ج 1993وعيفة الرؾ ة و  أ دلػ ي ل 
بممهأ جعهممه  شممر وعيفممة الرممؾ ة باظب ممق البممراجج  2000، وفممم يمم ل يمممط  مم بزة أكمم و 1997يمم ل 

 ( 37: 2017)يؾ ة، : الاهريبية اللؾفعة فم الرهو  اآلتم

 (13 هو  )
 البراجج الاهريبية اللظبقة فم جعهه  شر وعيفة الرؾ ة

 (انًغزٓذفٌٕ)انًغبل  (انًغزٕٖ)انجشايظ  د

1 QFD Gold Belt. ًالمدراء التنفٌذٌون الذٌن ٌتخذون لرار تطبٌك نشر  الحزام الذهب

 وٌراجعون األهداف . QFDوظٌفة الجودة 

مة فلسفة نشر وظٌفة الجودة ءعن موا نالمسؤولٌ المراجعة الفنٌة لعملٌات التطوٌر . 2

QFD . بما ٌتسك مع طبٌعة مشروعات المؤسسة 

 Introduction toolsاألدوات المفتاحٌة  3
 QFD Green Beltالحزام األخضر   

 مة .ءالمسؤولٌن عن عملٌات الموا

 Introduction toolsاألدوات المفتاحٌة  4

 QFD Black Beltالحزام األسود 
ن على عملٌات التهٌئة وخالل عملٌات التهٌئة ٌالمائم

 للمشروع .

 األعلىالحزام األسود الماستر  5

QFD Master Black Belt 
عن  نوالمسؤولنشر وظٌفة الجودة  وخبراء ومتخصص

ا بما ٌشمل أنواع QFDمة المستمبلٌة لعملٌات ءالموا  ا

 مختلفة من المنتجات / الخدمات .

رؤية ج اقبمية لاؾعي  تقكية  شر وعيفمة (، "2017يؾ ة ، ئك ح يؾ ة خضري أ له ) :اللالهر
لر جعم اللالري جمؽ و مه  غمر الظم ب"، جهخ  لارؾيه خهجة الاعميؼ ابؾصفه   (QFD)الرؾ ة 

 .  65، ص الرزح الث ل  175، العه  جرمة  مية الاربية،   جعة اازئر

وج لهم  جمؽ  ور  (QFD)ؾفح الرهو  اي ه البراجج اللظبقة فم جعهه  شر وعيفمة الرمؾ ة وي   
تار مز غ لبيمة تظبيقم ت  إدفم تؾسيع جر   اللعرفة و يفية تظب ق  شر وعيفة الرؾ ة    ارافية ، 

 شممر وعيفممة الرممؾ ة  فممم الاككمؾ يمم  الف بقممة و صممك ي ت الكقمم  ويمماؼ تظبيقممه  شمم   أسمم س فممم تمممػ 
و غمرا اأ اللمؾعف ؽ  الؾ هات االقاال  ية الام تلث   مزحا  ب مرا جمؽ أيلم   الالم  رات الي    يمة ،

ك  ؾا يمط  راية   هة باقكي ت الرؾ ة فإ ه تؼ وفع ااس س  ش     ه لاقهيؼ  شر وعيفة الرمؾ ة 
لاظمممممممممممؾير الل مممممممممممزة تك ف مممممممممممية وتقم ممممممممممم  الاكمفمممممممممممة وزيممممممممممم  ة فمممممممممممم الرمممممممممممؾ ة ووقممممممممممم  الا مممممممممممميؼ و ورة 

 .   (Liao,et.al.,2019:2)الاظؾير

عبم رة  المذي ئمؾعيفمة الرمؾ ة ئمم ب م  الرمؾ ة  ة الل اخهجة فم  شمر و يإأ إ هى الظر  الرب   
وترت بهمم    ممب اائليممة ،  عممه دلممػ  زبمم بؽيممؽ جالممفؾفة تخظمميط جممؽ شممأ ه  تالممكي  جاظمبمم ت ال

تل  جظ  قة ئذه اللاظمب ت جع خال بص الاالمليؼ دات الالممة جمؽ خم   ترت مب االرتبم ط لبكم ح 
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اصمممف ت الاالمممليؼ ،  لممم  أأ ب ممم  الرمممؾ ة سمممي ؾأ جمممؽ اللهمممؼ أوال فهمممؼ ا اي  ممم ت العل ممم    مممؼ جؾ 
 الزبمممؾأ وب لاممم لم تممم  ر يممممط جمممهى قبؾلمممه لملكامممؾجالاغ مممرات فمممم اللؾاصمممف ت سممما  ر يممممط تالمممؾر 

(Cheah & Pattalachinti,2020:97) . 

يل مممؽ القمممؾ  إأ  شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة  جمممرت  لرا ممم  ت ريخيمممة جخامفمممة ارتبظممم   ممم لاظؾرات  و   
اللعيظة   لؾ مهات االقاالم  ية وئمم لي م  تقكيمة أو وسم مة فقمط لمرمؾ ة وتظبيقهم  إ لم  ئمم أيضم  

ت مملح فممم الكغممر إلممط صمؾت الزبممؾأ يمممط طممؾ  فاممرة  إدأ اة تخظميط جهلممة ايمم  ة تظممؾير اللكماج 
  خؾله إلط ال ؾ  .تظؾير اللكاج و 

 :ي  مفهوم  ذخ وعيفة انجودةي 3ي2ي2

2.2.3. Quality function deployment concept 

 

ب  أأ ئك ك العهته جؽ اللف هيؼ  ؾ  جفهمؾل ، ؾل وا ه وجعه  لكشر وعيفة الرؾ ةال تؾ ه جفه   
 الرهو  اآلتم :ئذه الاقكية  ل  أور ئ   عض الب  ث ؽ فم 

 (14 هو  )
 QFD))جف هيؼ  شر وعيفة الرؾ ة 

 انًفبْٛى انًظبدس د

1 (Liao,t.al.,2019:1  ؽشٚقخ فؼبنخ رغبػذ انٕؽىذاد االقزظىبدٚخ ػهىٗ رؾهٛىم يزطهجىبد انضثىباٍ صىى

رؾٕٚم ْزِ انغغالد انغبْضح انٗ  ظباض انًُزظ ٔانزٙ ٚزى رشعًزٓىب انىٗ 

 عًبد أ شٖ .

2 (Shaik,2019:14)  انضثباٍ انٗ يزطهجبد  انٕؽذاد االقزظىبدٚخ انًُبعىجخ َظبو نزشعًخ يزطهجبد

نكم يشؽهخ يٍ ثؾىش انىٗ رظىًٛى اإلَزىبط ٔرطىٕٚشِ انىٗ انزظىُٛغ ٔانزٕصٚىغ 

 ٔانزشكٛت ٔانزغٕٚق ٔانًجٛؼبد ٔانخذيبد .

3 (Junior,et.al., 

2019:1) 

َظىىبو ٚٓىىذف انىىٗ رشعًىىخ طىىٕد انضثىىٌٕ ٔانزخطىىٛؾ نىىّ ٔرشعًىىخ  ظىىباض 

 ٛبد يٍ أعم انٕطٕل انٗ اشجبع انضثٌٕ .عٕدح  انًُزغبد ٔانؼًه

4 (Ginting,et.al.,  

(2020:1 

ؽشٚقىخ نزؾغىىٍٛ عىٕدح انًُزغىىبد يىٍ  ىىالل فٓىى اؽزٛبعىىبد انًغىزٓهكٍٛ صىىى 

سثؾ ره  االؽزٛبعبد ثبنخظباض انزقُٛخ إلَزبط يُزغىبد فىٙ كىم ػًهٛىخ يىٍ 

 ػًهٛبد طُغ انًُزغبد .

5 (Lestari &  

Dachyar,2020 : 

607) 

انزؾغٍٛ انًغىزًش نهًُىزظ يىغ رىؤصٛش انىزؼهى انزُظًٛىٙ ػهىٗ االثزكىبس أعهٕة 

ٔانزشكٛض ػهىٗ االعىزشارٛغٛخ انظىؾٛؾخ نزؾغىٍٛ عىٕدح انًُىزظ ٔانىٗ صٚىبدح 

 سػب انضثٌٕ .

6 (Cinting,et.al.,  

2020:5) 

ؽشٚقىىخ نزؾغىىٍٛ أٔ رطىىٕٚش عىىٕدح انًُىىزظ ٔرظىىًٛى اؽزٛبعىىبد انضثىىٌٕ فىىٙ 

 انًُزظ انغبس٘ رظًًٛخ .

7 (Tarigan,et.al.,   َّٓىىظ يىىُظى نىىذيظ طىىٕد انضثىىٌٕ فىىٙ رظىىًٛى انًُىىزظ ٔرطىىٕٚشِ ، كًىىب أَىى
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ػًهٛىىخ يزؼىىذدح انًشاؽىىم ، ثبإلػىىبفخ انىىٗ  ثٕطىىفٓب ؽشٚقىىخ يُبعىىجخ نهزُفٛىىز  (2020:772

 رٕفٛشِ أكجش ايكبَٛخ نزؾقٛق فٕااذ كجٛشح .

8 (Ma,et.al.,2020:2)  ٔيزطهجىىبد انضثىىٌٕ ٔرشعًزٓىىب انىىٗ َٓىىظ يىىُظى نزؾذٚىىذ اؽزٛبعىىبد انضثىىٌٕ أ

  طؾ يؾذدح إلَزبط يُزغبد رهجٙ ره  االؽزٛبعبد .

9 (Nikolaeva,et.al., 

2020:860) 

يىٍ أكضىش انطىش  فؼبنٛىخ فىٙ يغىبل رخطىٛؾ انغىٕدح أ٘ رؾغىُٛٓب ، كًىب أَٓىىب 

ؽشٚقىىىخ نزُظىىىٛى اؽزٛبعىىىبد ٔس جىىىبد انًغىىىزٓه  يىىىٍ  ىىىالل َشىىىش ٔظىىىباف 

يٍ يشاؽم دٔسح ؽٛبح يششٔع اثزكىبس  ٔػًهٛبد األَشطخ نؼًبٌ كم يشؽهخ

 يُزغبد رهجٙ رٕقؼبد ٔاؽزٛبعبد انًغزٓه  أٔ انضثٌٕ .

10 (Yoo , 2020 : 26)  ٍرطىىٕٚش يُىىزظ يٕعىىّ َؾىىٕ انضثىىٌٕ يؼزًىىذ ػهىىٗ َطىىب  ٔاعىىغ انًُٓغٛىىخ يىى

  الل رؾهٛم يزطهجبد انضثٌٕ .

11 (Sun,et.al.,2020 

:1) 

، انًغىىزخذو أٔ انضثىىٌٕز٘ ٚشكىىض ػهىىٗ ػًهٛىىخ رؾغىىٍٛ عىىٕدح انزظىىًٛى انىى

م ؽهت انًغزخذو انٗ ْذف رقُٙ يقبثم نهًُزغبد ٔٚغىش٘ يىٍ  النىّ ٚؾٕٔر

 . رهجٛخ ؽهت انًغزخذو كذافغ رقُٙٔاثزكبس انًُزظ 

12 (Loginova  &  

Ostapenko,2020 : 

1) 

أؽذ أدٔاد انغٕدح انزٙ رغبػذ انٕؽىذاد االقزظىبدٚخ ػهىٗ رؾٕٚىم يزطهجىبد 

يٕاطفبد يُزظ ٚهجٙ س جبد انضثٌٕ أٔ انًغزٓه  انًغزٓه  أٔ انضثٌٕ انٗ 

. 

13 (Liu,et.al.,2021  

:2) 

 

َؾىىٕ انضثىىٌٕ َٔٓىىظ نزؾغىىٍٛ سػىىب انضثىىٌٕ ٔ  ّػًهٛىىخ رظىىًٛى يُىىزظ يٕعىى

انًٛىىضح انزُبفغىىٛخ يىىٍ  ىىالل ػًهٛىىخ رطىىٕٚش انًُزغىىبد ثؤكًهٓىىب يًىىب ٚغىىًؼ 

نهٕؽىذاد االقزظىىبدٚخ ثزقىىذٚى يُزغىىبد ػبنٛىخ انغىىٕدح ٔانزىىٙ رفىىٙ أٔ رزغىىبٔص 

 رٕقؼبد انضثٌٕ

 .  اليال   يمط اللال  ر أي ه إيها  الب  ثة  :اللالهر

أ تقكيمة  شمر وعيفمة إيمط الاؾق   الل بؼ السماخهاجه ، وبلم  إأ  ر ح تظب ق أي تقكية يعاله    
الرممؾ ة  تعالممه يمممط  لممع اللعمؾجمم ت  ممؾ  أئممؼ جمم  ترغممب  ممه الزبممؾأ فممم اللكمماج ، لممذا اقاضمم  

جكممذ جر مممة الاالممليؼ لكممم تمماؼ تقم مم  وقمم  ايمم  ة الاالممليؼ واسممابع   أو  (QFD)فممرورة اسمماخهال 
  ( .8: 2018) أ له،ك لي  وب لا لم خفض  مفة تظؾير اللكاج تخفيض الا

ؼ ض، فلؽ اائلية أأ تك ؾأ ئك ك ق بلة ت أكلمه   (QFD)م غراه اأ ا اي   ت الزب بؽ تقؾ  ال   
 Voice)  ا اي  ممممم ت زبمممممؾأ الك جممممممة واللهلمممممة فمممممم تالمممممليؼ اللكممممماج ، إأ صمممممؾت الزبمممممؾأ 

Customer's) Of (VOC) ة الاقمم ط ئمؾ جالممظمح ي مماخهل فمم اايلمم   الار ريممة لؾصمف يلميمم
خظؾة لاظؾير اللكاج الام تكاج جرلؾية جفالمة جؽ  يمط أ ه (VOC) يرف إدجاظمب ت الزبؾأ 

، وجمؽ  مؼ ترت بهم    مب ااولؾيمة والامم تماؼ تكغيلهم  فمم هي م  ئرجمم ر ب ت الزب بؽ وا اي  م تهؼ
 . (Hauser,et.al.,2010:10)لبهاب  الع لية  جؽ     اائلية الك بية والرف  يؽ ا

ياظمممب  شممر وعيفممة الرممؾ ة تعهتممه ا اي  مم ت الزبممؾأ ااس سممية جممرارا سمميع و  الزبممؾأ الاعب ممر و    
يؽ ا اي   تهؼ جؽ     "كي " يل ؽ إشب   الع  ة وليس ف ه  شروط "ج " الع  ة ، وئذا يعه  
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جؽ الكغر فم بهاب  الاكلية والاظؾير ويرب يمط جؾعفم الا مؾيق أأ ي مألؾا "للم دا"  امط يفهلمؾا 
 . (Junior,et.al.,2019:3) ق  ج ئم الع  ة الرذرية  

جاظمب ت الزبم بؽ  ليم  فمم جرا م  جخامفمة جمؽ تالمليؼ اللكماج  ايرمة  (QFD)يل ؽ أأ تهجج و    
دلػ يل ؽ تقال ر  ورة تظؾير اللكاج وخفض تكمفة اا ا ج وتع م ؽ  مؾ ة اللكماج وأخ مرا تع م ؽ 

 . (Hernandez,et.al.,2021:135) والعالة ال ؾمية رف  الزبؾأ 

، خظممؾة جممؽ خظممؾات العلميممة  ممهة فممم  مم تعممه جالممفؾف ت  شممر وعيفممة الرممؾ ة أ اة اتالمم    إد    
ف للالممممفؾف ت ئمممممم وسممممم مة ولي ممممم  غ يممممة ال يلمممممة الع ي يمممممة فمممممم يلميممممة الاؾاصممممم  واتخممممم د القمممممرار 

(Cinting et.al.,2020:6) . 

يل ممؽ القممؾ  أأ  شممر وعيفممة الرممؾ ة ئممم وسمم مة لامبيممة ا اي  مم ت الزبمم بؽ وجعرفممة جاظمبمم تهؼ  و   
جع تمػ اللاظمب ت جؽ خ   االسمال   إلمط صمؾت الزبمؾأ المذي  تا حلودي  ة تالليؼ اللكاج  ل  

   يل ؽ الؾ هة االقاال  ية جؽ تع  ؽ وزي  ة  ؾ ة جكار ته  .

 

 :ي أ مية  ذخ وعيفة انجودة ي 4ي2ي2

2.2.4. Importance of Quality Function Deployment 

 

 غمؼ الرمؾ ة  فقمه أ مه   يميمة فمم جرم    جمؽ أكثمر الظمر  ف (QFD) شر وعيفة الرمؾ ة  هتع   
فهم تلث  تعؾاله جؽ الار  ز الاقم هي يمط الكا بج إلمط الار  مز يممط  يفيمة   ؾرة فم إ ارة الرؾ ة ،

الاممم تمماؼ ف همم  تعق ممق ئممذه الكامم بج جكهمم  تع مم ؽ  ممؾ ة اللكمماج وتخفمميض تكمم لي  وتع مم ؽ يلميممة 
  . (Nikolaeva,et.al.,2020:859)تظؾير اللكاج وفل أ تمب اه ا اي   ت الزبؾأ 

 مم يه  شممر وعيفممة الرممؾ ة إلممط خفممض تكمم لي  اا امم ج يكممه تظبيقهمم   لمم  ئممؾ العمم   يكممهج  يو    
الاالمليؼ لؼ تاكمف الشر ة  لب لغ إف فية يكهج  ق ج  باعهت  يلميم ت   إدطبقاه  شر ة تؾيؾت  ، 

% جمؽ الاكمفمة ااصممية 60ا خفض  الاك لي  يكه الاظب مق بك مبة  و، الام سبق  يلمية اا ا ج
تعمهي ت فمم يلميم ت تالمليؼ وسبب دلػ تركب تكمفة الاالليؼ   بب يهل    ة الشمر ة ا مراح 
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،  لمم   ت مم يه  شممر وفمميفة الرممؾ ة الؾ ممهة االقاالمم  ية يمممط تعزيممز اللر ممز الاك ف ممم فممم اا امم ج
،  ل  أ ه  تعه  الخال بص الام تزيه جؽ ميلة لكار تفيض تك لي  وتع  ؽ  ؾ ة الال ؾ  وتخ

يمم  ة رفمم  الزبممؾأ الل مماهمػ الزبممؾأ  ممذلػ تقممم  جممؽ وقمم  الاظممؾير والاالممليؼ لعلميمم ت اا امم ج وز 
 .( 43:42: 2017لملكاج )يؾ ة،

)الكممؾاز،  ،(2 :2015ؾ زيمه،)أبمم فمم الكقمم ط اآلتيمة : شممر وعيفمة الرممؾ ة  تقكيمة وتمامخص أئليممة   
2016 :79 ) 

تقكيممة جث ليمممة لاعهتممه ا اي  ممم ت الزبمم بؽ وتر لاهممم  إلمممط  (QFD) شمممر وعيفممة الرمممؾ ة  يعممه  1.
 جكار ت تمبم    ة الزبؾأ . 

 .2  يه يمط تقم   االخظ ح وتزيه جؽ ال ي ل   لعلمي ت اا ا  ية   لش   الالعيح .        ي 
تظؾير خفض وق  تالليؼ و ، و تعق ق الرق  ة يمط اا ا ج ت  يه  شر وعيفة الرؾ ة يمط  3.

 اللكاج جؽ خ   الار  ز يمط ا اي   ت الزبؾأ ااس سية .
الؾ هة االقاال  ية يمط تعق ق الاؾازأ ب ؽ ج  يرب تمؾف ره جمؽ    يه  شر وعيفة الرؾ ةي  4.

 جاظمب ت فكية لت ا ج وجاظمب ت الزبؾأ .
ا مممه الضمممغؾط  ممم يه يممممط تعزيمممز اللر مممز الؾ مممهة االقاالممم  ية فمممم ال مممؾ  جمممؽ خممم   جؾ ي  5.

 . والالعؾب ت الاك ف ية
فريق يلم   شمر ب ؽ   ب ؽ أق  ل الؾ هة االقاال  ية و االتال   الفع  الل  يهة فم تع  ؽ  6.

 وعيفة الرؾ ة .
اأكمه جمؽ أأ ا اي  م ت ور بم ت الزبمؾأ تمهخ  فمم يلميم ت الزي  ة رف  الزبؾأ جمؽ خم     7.

 تظؾير اللكار ت .

ة تكلمممؽ فمممم الل ممم يهة تع ممم ؽ الرق  مممة يممممط اا اممم ج أئليمممة  شمممر وعيفمممة الرمممؾ  إأل مممؽ القمممؾ  وي 
ت مم يه  شممر وعيفممة  إدوزيمم  ة رفمم  الزبمم بؽ وتقم مم  ااخظمم ح الاممم تعممهث فممم العلميمم ت اا ا  يممة 

الرممممؾ ة الؾ ممممهات االقاالمممم  ية يمممممط تعزيممممز جر زئمممم  الاك ف ممممم وتقممممم  جممممؽ وقمممم  تظممممؾير اللكمممماج  
 والاالليؼ لمعلمي ت اا ا  ية .
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 :يمداي   ذخ وعيفة انجودة ي 5ي2ي2

2.2.5.  Advantages of Quality Function Deployment 

 

تعمممؾ    إدت ممماخهل الؾ مممهات االقاالممم  ية  شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة للممم  تالامممع  مممه جمممؽ جزايممم  يهتمممهة 
الؾ هة االقاال  ية جؽ الار  ز يمط الكام بج إلمط الار  مز يممط  يفيمة تعق مق ئمذه الكام بج وجمؽ ئمذه 

  (Ishak,et.al.,2020:3) ،(Jensen,2016:14-15):  تماللزاي  اآل

 العل  اللشارك الق بؼ يمط تؾافق اآلراح الذي ي  ر الع ب ت ب ؽ اا ارات . .1
، جلمم  يشممرع ج مم ئلة الفممر  فممم اللؾائممب الرل عيممة بممهال جممؽ اا ارة الذاتيممة لمفريممق ت ممه   .2

دلممػ لألشممخ ص الممذتؽ تارا عممؾأ يممؽ جممكح  عضممهؼ الممبعض االسمماف  ة الك جمممة جممؽ قممهراتهؼ 
 الع ي ية . 

تعممهت  أئممهاف الاالممليؼ إجمم  لاؾل ممه اباكمم ر  هتممه  ممذري أو ا امم ج تع مم ؽ تممهريرم جمماعف   .3
  فم جكاج تقم هي .

طمب ت الزب بؽ وترت به    ب ااولؾية ، فم سي   واقع ال ؾ  والؾ هة االقاال  ية  اعه ر .4
  ؼ تعؾيمه  إلط أئهاف تكلؾية جخظظة فم    جر مة جؽ جرا   يلمية الاظؾير .

يمط    جؽ الاظؾير الرهته ودي  ة تالمليؼ اللكارم ت الع ليمة سمؾاح    م   جرو ة الاظب ق .5
                      القظ   الع ل أو الخ ص . جالكعة أو أ غلة خهجة فم اه جؾا 

لكارمممة جمممؽ قبممم  الؾ مممهة رفممم  الل ممماهمػ جمممؽ خممم   إقكممم   الل ممماهمك ؽ   للكارممم ت ال زيمم  ة .6
 .ع  ؽ  ؾ ة اللكاؾج ت، و االقاال  ية

 الاؾاص  الفع   ب ؽ جخامف أق  ل الشر ة والعل  الرل يم .تعزيز  .7
الؾ هات االقاال  ية يمط أتخ د قرارات تالليؼ اللكاج بك حه يممط جم  تريمهه الزبمؾأ  ج  يهة .8

 جع قهرة الؾ هات االقاال  ية يمط ال ي ل  علمية اا ا ج .  

 شر وعيفة الرؾ ة تع ؽ جؽ  ؾ ة اللكاج  وت  يه الؾ هات االقاال  ية يممط  إأيل ؽ القؾ   و
يمط إي  ة تالليؼ اللكاج   لش   الذي تزيه جؽ رف   فهؼ جاظمب ت وا اي   ت الزب بؽ  ل  ي  يه

 تع  ؽ االتال   الفع   ب ؽ أق  ل الؾ هة االقاال  ية .
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    :ي أ جاف  ذخ وعيفة انجودة ي 6ي2ي2

2.2.6.  Quality Function Deployment Objectives 

 

عققهم   شمر وعيفمة الرمؾ ة يكمه تظبيقهم  فهمم ت م يه الؾ مهات يتؾ ه العهته جؽ اائمهاف الامم    
الاالمليؼ وتعهتمه  الخايم راالقاال  ية يمط تك  ق جكغؼ لملعمؾج ت ي ه  اسايع  ه فهمؾ فمروري 

)الع ميؼ،  : وجمؽ ئمذه اائمهاف اآلتمم ب ؽ خال بص اللكاج فم الؾ مهات االقاالم  ية اللف ف ت
2021 :176 ) 

 ية فم ال ؾ  جق ر ة جع الؾ هات االقاال  ية اللك ف ة .تعهته جؾقع الؾ هة االقاال   .1
 تعهته ا اي   ت أو جاظمب ت الزب بؽ جؽ أ   تع يقه  . .2
 تعؾي  ا اي   ت الزب بؽ إلط خال بص ئكهسية يل ؽ تمب اه  . .3
 تعهته اللك ف  ؽ لمؾ هة االقاال  ية لاعهته الفرؾات ب ؽ الؾ هة والؾ هات اللك ف ة له  .  .4
 فم فؾح الاغ ر فم     ت الزب بؽ . تعهت  اللكاؾج .5

يل ممممؽ القممممؾ   ممممأأ أئممممهاف  شممممر وعيفممممة الرممممؾ ة ت مممم يه الؾ ممممهات االقاالمممم  ية يمممممط جعرفممممة  و   
ا اي  ممم ت الزبممم بؽ وتع يقهممم  وتع ممم ؽ  مممؾ ة اللكممماج و  مممب رفممم  الزبممم بؽ المممذي تزيمممه جمممؽ قمممهرة  

 قاال  ية يمط اللك ف ة فم ال ؾ  .الؾ هات اال

 :ي وعيفة انجودةمخاحل   ذخ ي 7ي2ي2

 2.2.7.  Stages of Quality Function Deployment 

 

اشمغ مم ال شر وعيفة الرؾ ة ئم يلمية تامألف جمؽ أربمع جرا م  ئمم الا م م  تظب ق تقكية إأ    
جرا مم   شمر وعيفممة الرممؾ ة ، ويل مؽ تؾفمميح  ت الزبممؾأ تؾقعمع  مم ت و أ كم ح تظممؾير اللكماج ووفقمم  ل

 (Ginting,et.al.,2020:3)  .،  (Hwan,2012:2) جؽ خ   اآلتم :

  ة ق ممؼ جمم  بكمم ح ب مم  الرممؾ ة   يممإت مملط اللر مممة ااولممط  : تخظيييا انمنييتج:  انمخحليية األونييز .1
ؾ ق ئذه اللر مة جاظمب ت الزب بؽ، وبي   ت الضل أ، وجق تيس تو ، الا ؾيق أو تخظيط اللكاج
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، ف لعالممؾ  المم  ية يمممط تمبيممة جاظمبمم ت  مم  زبممؾأ ، والقممهرة الاقكيممة لمؾ ممهة االقاجكمماج اللك ف ممة
يمط بي   ت   هة جؽ الزبؾأ فم اللر مة ااولط أجر   لغ اائليمة لكرم ح يلميمة  شمر وعيفمة 

  .  أكلمه  (QFD)الرؾ ة 
، إد أأ تالمليؼ اللكماج الق مؼ الهكهسمم اللر ممة الث  يمة يقمؾ  : انمخحلة انث  ية  ترميم انمنتج .2

وياؼ  ذلػ تاظمب إبهايه  وأفك ر فريق جباكرة ، تاؼ إ ش ح جف هيؼ اللكاج خ   ئذه اللر مة  ، 
تاؼ  شر اا زاح الام تؼ تعهته أ ه  أكثر أئلية لامبية ا اي   ت  ؼ  تؾ  ق جؾاصف ت اا زاح،

 . الزب بؽ فم تخظيط العلمية أو اللر مة الث لثة

هسمة يأتم تخظيط العلمية  عه يلمية الاالليؼ ويقؾ ئم  ئك : تخظيا انعملية :نثة انمخحلة انث  .3
،   مم  تماؼ تخظميط يلميمم ت الاالمكيع وتؾ  ممق العلميمة أو ال مميؼ الاالمكيع أ كم ح تخظمميط العلميمة

 الل اههفة . 
تاؼ إ شم ح ج شمرات اا اح : وأخ را فم تخظيط اا ا ج  رق بة عملية انجودة :انمخحلة انخابعة  .4

،  مذلػ والاهريب يمط الله رات لملشغم ؽ للرامبة يلمية اا ا ج ، والرهاو  الزجكية لمالي  ة ،
فممم ئممذه اللر مممة تمماؼ اتخمم د القممرارات  شممأأ العلميممة الاممم تشمم   أكبممر قممهر جممؽ اللخمم طر ويمماؼ 

  . وفع الضؾا ط للكع الفش  ، تضلؽ ئذه الخظؾة  ر ح اللكاج  عه إط قة
ؽ يل ممؽ تؾفمميعهل  جممؽ خمم   ، والمممذتؽ ؽ أس سمم ييفممة الرممؾ ة جممؽ جرتكممز اممألف  شممر وعتكلمم     

 (44: 2017العؾ ة،، )(Costa,et.al.,2001: 307)اآلتم : 

ؾيمم  الرممؾ ة الاممم يظمبهمم  يشمم ر ئممذا اللرتكممز إلممط اا شممظة ال زجممة لاع :  ذييخ جييودة انمنييتج .1
الا مؾيق   لبي  م ت جثم  ، جمؽ خم    يمؼ ق مؼ   يعه ئ  الزبؾأ( إلط سل ت خ صةكلالزبؾأ )

جاظمبمم ت الزبمم بؽ وبي  مم ت الضممل أ وميمم س فممرص جك ف ممة اللكمماج جممع اللكارمم ت اللاممؾفرة فممم 
يماؼ دلمػ يمؽ ، و قاالم  ية لامبيمة جاظمبم ت الزبم بؽال ؾ  و ذلػ زي  ة القهرات الفكية لمؾ مهة اال

كماج والقمهرات الفكيمة طريق تعم   البي   ت اللاعمقة   لؾ مهة االقاالم  ية اللك ف مة وج شمرات الل
لمؾ ممهة االقاالمم  ية  ممؼ  شممر  ممؾ ة تالممليؼ اللكمماج فممم أق مم ل الؾ ممهة االقاالمم  ية   فممة وتعالممه 

 .  يمط ئذه اللر مة   فة اللرا  
تاعمممق ئممذا اللرتكممز   ا شممظة ال زجممة لماأكممه جممؽ أأ الرممؾ ة اللظمؾبممة  :  ذييخ وعيفيية انجييودة .2

فهممم تعلمم  يمممط تعؾيمم  جاظمبمم ت  ،ع يقهمم    لفعمم فممم اللكمماج قممه تممؼ ت لمزبمم بؽ  لرممر  إ خ لهمم 
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تالممليؼ اللكمماج إلممط جؾاصممف ت اا ممزاح وخالمم بص العلميمم ت جممؽ خمم    يممؼ جممؽ اللهكهسمم ؽ 
إد ،  لااكمؾأ جمؽ خ لهم  جفم هيؼ اللكماج والخبراح والذي تاظمب تقمهيؼ إبمها  واباكم ر جمؽ الفريمق

يقؾل ئذا الفريمق اللاخالمص   الباكم ر  إيمها  خمرابط تمهفق العلميم ت ويماؼ تؾ  مق اللؾاصمف ت 
اللاعمقممة   لاالممليؼ والاممم تاممر ؼ  الممؾرة تفالمم مية  ميقممة فممم جر مممة الاخظمميط وجممؽ  ممؼ تعهتممه 

تعهتمه اللهم رات لمل م ول ؽ وفمؾا ط العلم  وجا  عمة و ج شرات اا اح للرامبة يلمي ت اا ام ج 
 . ة الرؾ ة  اخ  الؾ هة االقاال  يةكب الفش   ل  تاضلؽ  شر  ق فاا اح لار

 ، و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :مالرؾ ة وعيفة  شر جرا  ويل ؽ تؾفيح 

 (3ش   )
 جرا    شر وعيفة الرؾ ة

 
تظب ق  شر وعيفة الرؾ ة وتع  ؽ ميلة اللكاج " ،(2021: الكك  م، أله ل يمم جههي، )اللالهر

لمالممممك ي ت  عمممم  تظبيقممممم فممممم الشممممر ة الع جممممة  –جممممؽ خمممم   تقكيممممة الكمفممممة الل مممماههفة الخضممممراح 
 ، رس لة ج   ا ر ،  مية اا ارة واالقاال   ،   جعة  رب ح . "الك يرية فم العمة

لالمؾت الزبمؾأ فمم أ كم ح   ه تؾزيعمليم  و آجؽ الش   أي ه تاضمح أأ اللرا م  ااربعمة تلثم   قم  و    
تمماؼ الار  ممز فممم بهايممة جرا مم   شممر وعيفممة  إديلميممة تخظمميط اللكمماج وتكؾيكممه وترليعممه ود ارتممه ، 

 الرؾ ة يمط الاعم   الش ج  لمخظؾة ااولط لماظؾير والام يلثمه  ب   الرؾ ة .
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 Quality House                                           -:بيت انجودة ي8ي2ي2

          
 بؾاسمظة هتمؼ تقهيلموالمذي  ((QFD  شمر وعيفمة الرمؾ ة لاقكيمةلربي ة اا اة اب   الرؾ ة  هيع    

(Hauser & Clausing)   غرض تعؾي  جاظمب ت الزبؾأ وا اي   ته إلط الخال بص الهكهسية 
لفهمؼ جاظمبم ت  (HOQ) ايرم   ب م  الرمؾ ةلملكماج ،  لم  تمؼ   ه ئمهفبؾصمفه  واللهكية وتع  ؽ ال ميؼ 

ت جثممم  ،  لممم  أأ الاعممم وأ بممم ؽ  ليمممع اا ارالؾيممم ت الهكهسمممة واللاظمبممم ت الفكيمممةالزبمممؾأ وتعهتمممه أو 
 لم  سم   ي إلمط  رم ح أكبمر لملكماج الرهتمه أو اللع مؽ واللزيمه جمؽ  ،الهكهسة والا ؾيق والاالمكيع
 .  (Saleh,et.al.,2020:826) اارب ح لمؾ هة االقاال  ية

أو شمب ة جكمز  جمؽ   (HOQ)فمم جالمفؾفة  (How) و(What) و   (Who)تماؼ إ خم   
فمم الالمفؾف ويماؼ وفمع   (What)  يماؼ ت مر و ، عب رة يمؽ  مهو   مؾ ة   ميط الذي ئؾ الرؾ ة

(How) تؾفر ب م  الرمؾ ة هي م  الاالمليؼ والاظمؾير وغ لبهم  جم  تماؼ تشمب هه ببكم ح إد ، فم اايلهة
اللكز   غرها لش   اللالفؾف ت يكهج  تاؼ تر  به  جعه  ، ي ؾأ جفا ح بك ح اللكز  ئؾ الار  ز يمط 
جاظمبمم ت الزبمم بؽ  ع مم  تكممؾأ يلميمم ت الاالممليؼ والاظممؾير جهفؾيممة  لمم  يعا  ممه الزبممؾأ   افمم فة 

فم الاككمؾ ي  وئذا يضلؽ بمذ  اللزيمه جمؽ الرهمه لمعالمؾ  يممط جعمؾجم ت الزبمؾأ إلط االباك رات 
 . (Oakland,2014:95)الع ؾية  

 (QFD)بش   ي ل فم اللر مة ااولية تاؼ تظب ق اللعمؾج ت الؾار ة فمم الخظمؾة ااولمط جمؽ و    
ب م   لاعهته أولؾي ت و ه ت الاالليؼ وتالف ج اؾي ت ئهف الاالليؼ ، جالمفؾفة (HOQ)فم 

، تمماؼ تظبيقممه جممؽ قبمم  فريممق جاعممه  الاخالالمم ت  (QFD)الرممؾ ة ئممم الشمم   ااكثممر شممهرة جممؽ 
لاقمممهيؼ جاظمبممم ت الزبممم بؽ   اليالممم   يممممط أ عممم ث ال مممؾ  وجاغ مممرات اللق ر مممة الل ي ريمممة فمممم يمممه  

 هتمممه  جك سمممب جمممؽ اائمممهاف الهكهسمممية دات ااولؾيمممة الامممم سممم اؼ بك ؤئممم  جمممؽ خممم   تالمممليؼ جكممماج
(Erdil,2019:738-739)  .             

والممذي تاكممؾأ جممؽ جاظمبمم ت الزبمم بؽ  (QFD)جممؽ إطمم ر يلمم   أس سممي ه  حاه  ممز ب مم  الرممؾ ة  هيعممو    
وائل اه  و الخال بص الهكهسمية وتعهتمه أولؾيم ت الخالم بص الهكهسمة ،  م  ئمذه العك صمر جف مهة 

  (Liu,et.al.,2021:2) .لاعم   جاظمب ت الاالليؼ اللظ  قة لملكار ت  ش   جربم 
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ووفعه  سل ت أو طمب ت الزبؾأ اللؾفؾية  وتعهتهاغراض الاخظيط وي اخهل ب   الرؾ ة    
يعامممؾي الر مممؼ اللر مممزي ، و يممممط اايلمممهة ووفمممعه الخالممم بص الهكهسمممية ، وتعهتمممه فمممم الالمممفؾف

يل ؽ إ خ    إد، ويه  الالفؾف جضروب  فم يه  اايلهة يه  جع ؽ جؽ الخ ي لملالفؾفة يمط 
، اللكمماجخالمم بص  ممؾ ة و  ت اللظمؾبممة جممؽ الزبممؾأ الالممف ض الرجممؾز لارجممز إلممط االرتبمم ط بمم ؽ عمم
أو ارتبممم ط فمم ي  أو جاؾسمممط أو يل ممؽ أأ تعبمممر الرجممؾز يمممؽ يممهل و مممؾ  ارتبمم ط )بمممهوأ رجممز( و 

، تاكؾأ سقف اللالفؾفة جؽ خ ي  تعاؾي يمط المرا ط اايرم بم أو ال ممبم بم ؽ  م  خ صمية ي    
، ويل ؽ تؾفيح جالفؾفة ب   الرؾ ة Maritan,2015:18))ر ة  رليع الخال بص ااخرى جق 

 جؽ خ   الش   اآلتم :م 

 (4ش   )
 جالفؾفة ب   الرؾ ة
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Source: Craig , Ryan , (2009) , "A QFD Methodology for Product 

Development" , the Russ College of Engineering and Technology of Ohio 

University , In partial fulfillment of the requirements for the degree 

Master of Science , p17 . 

غممرف  مم  غرفممة جممؽ ئممذه الغممرف  (5)تبمم ؽ الشمم   ايمم ه هي مم  ب مم  الرممؾ ة الممذي تاكممؾأ جممؽ    
لمهخ ت ترلع جهخ ت جؽ أ زاح جخامفمة جمؽ فريمق العلم  جاعمه  الؾعم بف  مؼ تماؼ جق ر مة ئمذه ال

، جلمم  تمم  ي إلممط تع مم ؽ يلميممة تظممؾير اللكمماج الكهمم بم   مم  تعلمم  جممع جممهخ ت  الفريممق ااخممرى 
( جمؽ 1فمم الغرفمة )اللكهرية اللقار ة فم ب   الرمؾ ة يممط تع م ؽ جمهخ ت الزبمؾأ الل ماخهجة 

اللقممر الممربيس لاعهتممه صممؾت الزبممؾأ   افمم فة إلممط  ر ممة الرممؾ ة الكه بيممة الاممم تمماؼ إخرا همم  إلممط 
 ( . 5جالفؾفة الاق يؼ )
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يل مؽ أأ  قمؾ  أأ الهمهف ااسم س لب مم  الرمؾ ة ئمؾ تعهتمه جمم  إدا    م  ر بم ت الزبمؾأ تمماؼ  و   
،  ممذلػ يل ممؽ أيضمم  تع مم ؽ أ اح اللكمماج ح إلممط جاظمبمم ت فكيممة جك سممبة أل الهمم   شمم   صممعييمتعؾ 

   لل اقب  . 
 

 :ي يت انجودةخظوات تذكيل بي 9ي2ي2

2.2.9. Steps to build a quality house 

 

، والام يل ؽ تؾفميعه  جمؽ خم   ب   الرؾ ة جؽ جرلؾية جؽ الخظؾاتتاؼ تش    جالفؾفة    
 اآلتم :م 

تعهتمه شمريعة ال مؾ  الالمعيعة والزبم بؽ خ   ئمذه الخظمؾة  : صوت اندبون )احتي ج ت( .1
 عممه دلممػ  رلممع اللعمؾجمم ت  ممؾ  اللكمماج وجمم ئم الل ممزات  (QFD)الل مماههف ؽ يقممؾل فريممق 

، ولرلمممع جاظمبممم ت الزبممم بؽ بهقمممة سممم اؼ تمممهويؽ ئمممذه لامممم تبعممم  يكهممم  الزبممم بؽ فمممم اللكممماجا
اج ي ؾبمم  ، فممإأ العلميممة برجاهمم  سمماكلممؾ لممؼ تمماؼ فهلهمم   شمم   صممعيح اللاظمبمم ت  عك يممة  لمم 

 . (Ishak,et.al.,2020:3) االقاال  ية وس   ي دلػ إلط خ  رة  ب رة لمؾ هة
فهممم ئممذه الخظممؾة تمماؼ تعهتممه اللك ف مم ؽ فممم ال ممؾ  وبعممهئ  تممؼ  : انتقييييم انتن فدييع نلدبييون  .2

ا راح جق ر ة ب ؽ جكاج الؾ هة االقاال  ية جع اللكار ت الاك ف ية اللل  مة وفم ئذا الاق يؼ 
اللؾقممع الاك ف ممم لملكمماج جممؽ    يممة ج مماؾى تمبيممة الؾ ممهة االقاالمم  ية واللك ف مم ؽ تممؼ تعهتممه 
ه تمتؼ ئذا الاق يؼ جمؽ قبم  الزبم بؽ ل ماؼ  عمه دلمػ تعه إدالزب بؽ  و    ت ور ب ت للاظمب ت

 اللظرو مة فمم ال مؾ   ة االقاالم  ية واللكارم ت اللك ف مة ق ط القمؾة والضمعف للكماج الؾ مه
(Ginting,et.al.,2020:3) . 

اللؾاصمممف ت ا ليممة ئممم تعهتممه  عممه فهممؼ صممؾت الزبممؾأ فممإأ الخظممؾة ال : صييوت انمهنييجس .3
، وئمممذه ئممممم سمممل ت اللكمممماج الامممم يل ممممؽ مي سمممه  وتؾ  ممممهئ  وفقممم  لم ممممؾ  الفكيممممةالهكهسمممية و 

اللكمممممماج وفقمممممم  للاظمبمممممم ت  وخالمممممم بص ف تاللك ف ممممممة والممممممذي سمممممم   ي إلممممممط إ شمممممم ح جؾاصمممممم
 .  (Luthra,et.al.,2021:62)الزبؾأ 
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ة فممم إيممها  اللالممفؾفة الاممم تلثمم  تيممتالثمم  الخظممؾة اآل:  تذييكيل وتحجيييج مرييفوفة انعالقيية  .4
االرتبمم ط بمم ؽ تؾقعمم ت الزبممؾأ وقممهرة الؾ ممهة االقاالمم  ية يمممط تعق ممق تمممػ الاؾقعمم ت ، يعمم و  

أو  فريق  شر الرؾ ة إير   الع قة ب ؽ صؾت اللهكهس ؽ واللعروف أيضم    للاظمبم ت الفكيمة
، الاممم يل ممؽ أأ تكممؾأ فمم يفة أو جاؾسممظة أو قؾيممة ويل ممؽ ة ور بمم ت الزبمم بؽؾاصممف ت تقكيممج

تعهته اللالفؾفة  عه وفع ال ل ت الام تلم  تر لاهم  إلمط ر و  فكيمة فمم يلمؾ  رأسمم يممط 
 فمممممم اايممممممط الر  مممممب ااي مممممر ب كلممممم  تممممماؼ وفمممممع الخالممممم بص الاقكيمممممة فمممممم الالمممممف اافقمممممم

(Ishak,et.al.,2020:3) 
تشممم    جالمممفؾفة االرتبممم ط الامممم تؾفمممح  يممم  تممم  ر :  االرتبييي  وتحجييييج مريييفوفة تذيييكيل  .5

الهمهف ئمؾ تعهتمه أي واصمف يغهمر تمأ  را و   عضؾاصف ت الاقكية اللخامفة يمط  عضه  لال
سمممبي  قؾيهمم  يرممب يمممط أيضمم ح فريممق  شممر الرممؾ ة إلقمم ح  غممرة ف  الممة يمممط ئممذه الاع رفمم ت 

رممؾ ة تمماؼ اسمماخهال جالممفؾفة ال ممقف الل  يممة ، تمماؼ تعهتممه الافمم ي ت دات الالمممة فممم ب مم  ال
 .  (Satrio,et.al.,2020:3) ص الارا ط ب ؽ االسار   ت الفكيةلي ه  فع

فمم ئمذه اللر ممة يعم و  الفريمق إ شم ح ال ميؼ :  مرفوفة انكييم انمديتهجفة نلمواصيف ت انفنيية .6
الل اههفة ال ي سية لك  واصف تقكم ، جمؽ اللهمؼ  مها تعم م  ج ماؾى ال ميؼ ال ي سمية الخ صمة 

 & Erdil)   ة ا اي  ممم ت الزبمممؾأ ي مممؾأ اللكممماج قؾيهممم   لممم  ي فمممم لامبيممم إد ممم للكاج 

Arani,2018:10) . 
وبعممه أأ تممؼ تؾفمميح  شممر وعيفممة الرممؾ ة وأئل اهمم  وأئممهافه  وجمم  تعاؾيممه جممؽ جالممفؾف ت تكممؾيؽ    

قكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم  ب   الرؾ ة س اؼ فم اللبع  الق  ل اقامراح خظمؾات تظب مق ت
   شر وعيفة الرؾ ة وبي أ  ورئل  فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاج .
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تظ يق تقنية إع دة  نجسة انعملي ت فع عل  ذخ وعيفة انجودة :  انمبحث انث نث
 نتخفيض انتك نيف وتحدي  قيمة انمنتوج 

لكم  جممؽ تقكيممة إيم  ة ئكهسممة العلميم ت وتقكيممة  شممر  اللرتكمزات اللعرفيممة  عمه جمم  تمؼ الاظممر  إلممط   
جممؽ الاكم لي  وتع م ؽ ميلممة اللكامؾج  سمم اؼ الاظمر  فمم ئممذا اللبعم  إلمط تخفمميض ،وعيفمة الرمؾ ة

 خ   تظب ق إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة  .

 

The concept of cost reduction :ي                      تخفيض انتك نيفمفهوم ي 1ي3ي2
 

، أ ى إلممط ارتفمم    ر ممة اللك ف ممة فممم ال ممؾ  ااجممر  ممهوث تغ ممرات فممم االقاالمم   العمم للمإأ    
الممذي  فممع العهتممه جممؽ الؾ ممهات االقاالمم  ية إلممط جرا عممة أيل لهمم  لاالممبح يلمي تهمم  اا ا  يممة أكثممر 

العفمم ع يمممط رفمم  الل مم ئل ؽ وتمبيممة كفمم حة و ممؾ ة جممع رغباهمم  فممم تخفمميض الاكمم لي  جممؽ أ مم  
ا اي  مم ت الزبمم بؽ لممذلػ ر ممز الفكممر اللع سممبم يمممط إيرمم    غممؼ وجكهريمم ت أكثممر  قممة لاخفمميض 

 ( .       57: 2019أ أأ تاأ ر  ؾ ة اللكاج )الر ؾشم،الاك لي   و 

ة الاكمفمممة أسممم س العلميمممة اا ا  يمممة فمممم أي و مممهة اقاالممم  ية لكؾ هممم  جمممؽ جاظمبممم ت جزاولممم هتعمممو    
الكشمم ط وال يل ممؽ االسمماغك ح يكهمم  إال فممم  مم   تؾقممف الكشمم ط   لك جمم  ولكممم تممز ا  ربعيممة الؾ ممهة 
االقاالمم  ية و يممؼ جر زئمم  الاك ف ممم البممه جممؽ تخفمميض الاكمفممة قممهر ااج مم أ وجممؽ غ ممر الل مم س 

قممهرة الؾ مممهة االقاالمم  ية يمممط تخفممميض  مفممة إ امم ج اللكممماج وتقهيلممة إلممط ال مممؾ   إد تعممه  رؾ تممه 
ر جك سمممب جمممؽ أئمممؼ العؾاجممم  فمممم جرممم   اللك ف مممة بممم ؽ الؾ مممهات االقاالممم  ية اللل  ممممة و امممط   مممع

الؾ ممممهات االقاالمممم  ية الاممممم تكمممم فس  ظرابممممق أخممممرى غ ممممر الاكمفممممة أال أ همممم  أيضمممم  تهمممماؼ باخفمممميض 
 ( .   61 :2018 لي  ا ه س زيه جؽ أرب  ه  )يمم،الاك

الهابؼ والع يقم فم تكمفة و هة اا ا ج يرب أأ ته  جفهؾل تخفيض الاك لي  يمط الاخفيض و    
،  ممذلػ يرممب أأ و الخهجممة جممع اللع فغممة يمممط الرممؾ ةأو الخممهج ت جممؽ  وأ تقم مم  ف بممهة اللكمماج أ
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تشمممل  تخفممميض الاكممم لي  الاخفممميض الرمممؾئري فمممم تكمفمممة الاالمممكيع والا مممؾيق واا ارة جمممؽ خممم   
   ( .60: 2012صر غ ر الضرورية   لاك لي  )جؾسط:اسابع   العك 

ويعمممه جفهمممؾل تخفممميض الاكممم لي  جمممؽ اائمممهاف االسممماراتيرية لمؾ مممهات االقاالممم  ية والمممذي تممماؼ    
تع يقمه جممؽ خمم   إ ارة الكمفممة يممؽ طريممق البعم  يممؽ اال ممراحات الضممرورية الاممم تل ممؽ الؾ ممهات 

 ( .61: 2018 الر لمكمف )يمم،االقاال  ية جؽ ال ي ل  علمية الاخفيض الل

تخفممميض الاكممم لي    مممب جممم  أور ئممم   عمممض البممم  ث ؽ، و لممم  جؾفمممح ويل مممؽ تؾفممميح جفممم هيؼ    
   لرهو  اآلتم :م

 (15 هو  )
 جف هيؼ تخفيض الاك لي 

 انًفبْٛى انًظبدس د

1 (Bragg,2010:7)  أعىىٓم ؽشٚقىىخ نضٚىىبدح األسثىىبػ ػهىىٗ انًىىذٖ انقظىىٛش ٔقىىذ رىىى رىىشعٛؼ عىىجت

االقزظىىبدٚخ عىىٕٓنخ ْىىزِ انطشٚقىىخ نكَٕٓىىب رقىىغ رًبيىىب رؾىىذ عىىٛطشح انٕؽىىذح 

كىىزن  ركىىٌٕ انًؾىىشب انىىشاٛظ نهًُىىٕ ػهىىٗ انًىىذٖ انطٕٚىىم ارا يىىب رىىى انزؼبيىىم 

 يؼٓب ثشكم طؾٛؼ .

ٔفقب  نهًؼٓذ انًؾبعجٙ نهزكبنٛف ْٙ رؾقٛق ٔفىٕساد يغىزًشح ٔؽقٛقٛىخ فىٙ  (60: 2012)يٕعٗ، 2

كهفىىخ انٕؽىىذح يىىٍ انجؼىىبػخ انًظىىُؼخ أٔ انخذيىىخ انًقذيىىخ دٌٔ انزىىؤصٛش ػهىىٗ 

 نالعزخذاو انًطهٕة .يزٓب ءيذٖ يال

ٔاإلداسٚخ الكزشبف أٔعّ  انجٛؼٛخدساعخ ركهفخ ػُبطش اإلَزبط ٔانًظشٔفبد  (10: 2012)ثٕسٚ ، 3

انؼٛبع ٔانفقذ ٔاإلعشاف فٛٓب ٔرقزشٌ ػًهٛخ  فغ انزكبنٛف ثبنؾفبظ ػهىٗ 

انخظىىىىباض انغْٕشٚىىىىخ ٔانُٕػٛىىىىخ نهًُىىىىزظ ثشىىىىكم ال ٚىىىىئصش ػهىىىىٗ انقًٛىىىىخ 

ٚىىزى انخفىىغ يىىٍ  ىىالل انزخهىىٙ ػىىٍ أٔعىىّ انؼىىٛبع  اراالعىىزؼًبنٛخ نهًُىىزظ 

 ٔانؼُبطش  ٛش انًًٓخ فٙ رظًٛى انًُزظ .

4 (Yadav,et.al., 

2013:2) 

ػًهٛىىخ انجؾىىش ػىىٍ انُفقىىبد  ٛىىش انًجىىشسح ٔاٚغبدْىىب ٔاصانزٓىىب يىىٍ انٕؽىىذح 

االقزظبدٚخ نضٚبدح األسثبػ دٌٔ انزؤصٛش عهجٛب ػهٗ عٕدح انًُىزظ ، كًىب ًٚكىٍ 

َّ ؽشٚقخ أداء انؼًم انغبس٘ ثًُؾ عذٚذ ٔيخزهىف ٔأكضىش أٚؼب ػهٗ أ ّرؼشٚف

 كفبءح يٍ أعم رقهٛم انزكهفخ انضااذح .

 2015)انقظشأ٘، 5

:26) 

ًش ٕة فٛٓب يٍ انزكهفخ اإلعًبنٛخ انزٙ رزطهجٓىب انػًهٛخ اصانخ انُفقبد  ٛش  

 ػًهٛخ اإلَزبط .

6 (Walker,et.al., 

2016) 

فىىٙ انًشاؽىىم األٔنىىٗ يىىٍ دٔسح ؽٛىىبح  االعىىزشارٛغٛبد ٔ اإلعىىشاءاد انًزخىىزح

انًُىىزظ ٔانزىىٙ يىىٍ انًًكىىٍ أٌ رىىئد٘ انىىٗ رخفىىٛغ ركىىبنٛف يشاؽىىم اإلَزىىبط 

 ٔركبنٛف االعزٓالب انالؽقخ .

رقهٛىىم انُفقىىـبد ثًىىـب ٚغىىًؼ ثزؾقٛىىـق انىىـٕفشح فىىـٙ انزكىىبنٛف أٔ انضٚىىبدح فىىـٙ  (80: 2018)شٓشصاد، 7
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، ػٍ ؽذٔس  غىباش انزٕقـف أٔ ؽزـٗ انغبثقانٕؽذح االقزظبدٚخ ػـٍ  أسثبػ

انًشىىشٔع  ألقغىىبونكىىٙ ٚىىزى رؾقٛقىىّ ٚغىىزخذو انزخطىىٛؾ ٔانزُظىىٛى انغٛىىذٍٚ ٔ

االعىزخذاو األيضىم نهًىٕاسد ٍ ؽشٚىق ػهىٗ ؽىذ انغىٕاء، ٔػى ٔيشاؽم اإلَزىبط

  انًزبؽخ .

 . يمط اللال  ر أي ه     اليال  إيها  الب  ثة :اللالهر

مفمممة والامممم تبمممهو  أ هممم  تمممؾف ر الاكمفمممة وتخفممميض الاكو مممب الال مممز بممم ؽ جالمممظمع ت ويميمممه فقمممه    
 ممم  تكمفمممة اا اممم ج  مممأي وسممم مة يعكمممم تمممؾف ر الاكمفمممة تقم و، إال أ هلممم  جخامفاممم أ  ممم للعكط جاشمم به ت

 امط يمؽ طريمق الاخمزيؽ ، فيل ؽ أأ تكؾأ يؽ طريق الاع ج  غ ر ال مميؼ جمع البضم بع أو ك   
قم ممم  الاكمفمممة اا ل ليمممة لم ممممعة اللكارمممة  وأ ، فمممم  ممم ؽ أأ خفمممض الاكمفمممة يعكمممم تغ مممر اللك سمممب

يعلمم  خفمض الاكمفممة يممط تقم مم  جبم لغ ااجممؾا  الامم تمماؼ  إد، ل م وجة جممع الرمؾ ة اللكمماج الكهم بمال
العف ع يمط  ؾ ة و إ ف قه  يمط اا ا ج واا ؾر جؽ أ    ع  الالك ية تعل   ش   أكثر ربعية 

 .    (Yadav,et.al.,2013:2)اللكاج جع تقم   تكمفة اللكاج الكه بم 

يل ممؽ القممؾ   ممأأ تخفمميض الاكمم لي  ئممؾ يلميممة  ممذف أو أزالممه الكفقمم ت غ ممر اللرغممؾب بهمم  أو  و
 ممذف العلميمم ت واا شممظة الاممم ال ت ممهؼ فممم العلميممة اا ا  يممة وتكمممف الؾ ممهة االقاالمم  ية  فقمم ت 

 غ ر فرورية .

 

 :ي  قتر دية نتخفيض انتك نيفدوافع انوحجات االي 2ي3ي2

2.3.2. Motives of economic units to reduce costs 

 

فممم عمم  الاغ ممرات فممم االقاالمم   العمم للم وارتفمم    ر ممة اللك ف ممة فممم ال ممؾ  ااجممر الممذي  فممع    
ميمممة تخفممميض ، وئكممم ك  وافمممع أخمممرى لعلت االقاالممم  ية إلمممط تخفممميض تك ليفهممم العهتمممه جمممؽ الؾ مممها

  (59-58 :2019)الر ؾشم، الاك لي  جكه  اآلتم :

أسممه  طريقممة لزيمم  ة الممربح  : مق ر يية بعملييية زييي دة اايييخاداتفلدييفة تخفيييض انتكيي نيف  .1
اللاؾقمع يمممط اللممهى القالمم ر ئممؾ يلميممة تخفمميض الاكمم لي  إدا تممؼ تكف ممذئ   شمم   صممعيح 
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وجك سمممممب اأ يلميمممممة تخفممممميض الاكممممم لي    لك جممممم  تقمممممع تعممممم  إشمممممراف ورق  مممممة الؾ مممممهة 
  خفممض الاكمفممة وصممؾال إلممط تكف ممذ اسمماراتيرية خفممض االقاالمم  ية بهايممة جممؽ تعهتممه جرمم 

الاكمفة ، وتخامف يلمية خفض الاكم لي  يمؽ زيم  ة ااتمرا ات جمؽ خم   اسماخهال العهتمه 
جؽ ااس ل ب الام تاخممه  صفة يهل الاأكه يكه تظبيقه    لا مع ر ور و  فعم  اللك ف م ؽ 

يممة تخفمميض الاكمم لي  جممؽ ، لممذلػ تعممه يلمئمم جش الل مم ئلة واللالمم لح الع ؾجيممةوتعهتممه 
 مممممية لمؾ مممممهة أ  مممممط الظمممممر  الل ممممماخهجة لاع ممممم ؽ الامممممهفق ت الكقهيمممممة ولزيممممم  ة القمممممهرة الاك ف

 .        االقاال  ية
ترتبط ئمذا الكمؾ  جمؽ الاكمفمة م : انوحجة االقتر ديةانتك نيف انث بتة نجى وجود ق عجة م   .2

لماكمفمة الث بامة أأ تعم ف  الؾ مهة  فارة جؽ الزجؽ جث  ااير رات وياظمب الل اؾى اللرتفع 
 االقاال  ية يمط ج اؾى ارتف   ااترا ات لركب  هوث الخ  بر .

ويقاله بهم  العمه جمع جمرور الؾقم  جمؽ الامراكؼ البظممح فمم  : انحج م  انتك نيف انمتدايجة .3
جش مة ج الرة تخفمض جمؽ قمهرة الؾ مهة االقاالم  ية يممط العلم   هإ ل لم الاك لي  ، وتع

 .   ؽ الاعرف يم ه  فم اا   القال ركل  ال يل 

ؼ فمم زيم  ة ربعيمة الؾ مهة االقاالم  ية هيل ؽ القؾ   مأأ المرمؾح إلمط  تخفميض الاكم لي  ي م و
وئم أ ه العمؾ  ااس سية لملش ك  الام تؾا ه الؾ هة االقاال  ية لكؾأ يلمية تخفيض الاك لي  
تقع تع  إشرافه  ورق باه  بهاية جؽ جر   تخفيض الاكم لي  وصمؾاله إلمط تكف مذ اسماراتيرية خفمض 

 الاك لي  . 
 

 :ي  أ مية تخفيض انتك نيفي 3ي3ي2

2.3.3.  The importance of reducing costs 

 

تز ا  وبش    ب ر أئلية تخفيض الاكم لي  فمم ااسمؾا  الامم تشمهه جك ف مة قؾيمة و م  ة لكمؾأ    
الؾ ممممهة االقاالمممم  ية تممممرغؼ يمممممط بيممممع جكار تهمممم    اسممممع ر ال مممم بهة فممممم ال ممممؾ   خمممم ف االسممممؾا  
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االقاالمم  ية أي جشمم مة فممم تالممري  جكار تهمم  وال تأخممذ باكمفممة  ةاال اك ريممة والاممم ال تؾا ممه الؾ ممه
، اه ئم جش المربح الممذي ترغمب باع يقممهجكار تهم  فقمط ود لمم  ت معر جكار تهم  يمممط أسم س الاكمفمة زابممه

أج  فم الؾق  الع فر وفم ع  إ فا ح ااسؾا  وتظؾر وسم ب  اا ام ج وزيم  ة  مهة اللك ف مة فمأأ 
ي سعر سع ر تاعه   ق  ؾأ ال ؾ  أي أأ ئ جش الربح أصبح ي  و لية الا ع ر قه تغ رت وأأ ااآ

، أي أأ اللاغ ممممر الخمممم ر م أصممممبح سممممعر ال ممممؾ  إدا أرا ت الؾ ممممهة ال ممممؾ  جظرو مممم ه جكممممه الاكمفممممة
ويل مممؽ ايضممم ح أئليمممة تخفممميض ، (87: 2016)الهمممؾازي، يممم    ربمممح االقاالممم  ية تعق مممق ئممم جش 

 ( 63: 2012)جؾسط، ، (134: 2010)العب هي، جؽ خ   اآلتم :الاك لي  

  ه االئالممم ل  لشممم مة تخفممميض الاكممم لي  لممميس بؾصمممفه  ئمممهف ه  عمممه داتمممه ود لممم  لكؾ هممم  ئمممهف .1
ضممروري جممؽ الاكمم لي    لع فممر والل مماقب  جممؽ  وأ الاممأ  ر يمممط ميلممة ال ممر غلاركممب 

 اللكار ت .   
أأ تقممهل الؾ ممهات  إدتممهيؼ يلميممة تخفمميض الاكمم لي  جؾقممع الؾ ممهة االقاالمم  ية الاك ف ممم  .2

االقاالممم  ية تاؾقمممف يممممط قمممهرة الؾ مممهات االقاالممم  ية يممممط البيمممع  أسمممع ر جعاهلمممة  امممط 
تممال ؽ جممؽ جك ف ممة الؾ ممهات االقاالمم  ية ااخممرى وياؾقممف دلممػ يمممط جممهى  فمم حة يلميممة 

 أأ العل    ف حة تكع س يمط الاك لي  باخفيضه  . إداا ا ج 
  اا اممم ج ي ممم يه الؾ مممهة االقاالممم  ية جمممؽ إأ زيممم  ة ااربممم ح يمممؽ طريمممق تخفممميض تكممم لي .3

تعزيمز رأسمل له  والمال ؽ جمؽ إ مراح الاؾسممع ت فمم خظمط الكشم ط االقاالم  ي يمؽ طريممق 
 ف   االقاال   الؾطكم .آتؾ يه وفؾرات ج لية جاعققة  عؾ 

ت  يه الؾ هات االقاال  ية يمط تؾف ر ااجؾا  الساعل له  فمم العم الت الظ ربمة لا مهته  .4
 ل لية .الازاج ته  ال

يل ؽ القؾ   أأ أئلية تخفيض الاكم لي  تكلمؽ فمم المهور المذي تقهجمة لمؾ مهات االقاالم  ية  و   
جمممؽ زيممم  ة أربممم ح وتعق مممق الؾفمممؾرات الل ليمممة الامممم ت مممهؼ فمممم تعزيمممز رأسمممل له  و مممذلػ زيممم  ة  فممم حة 

 هؼ فم تخفيض تك ليفه  . أأ  ف حة العل  ت  إدالعلمي ت اا ا  ية 
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 :ي  انع مة نتخفيض انتك نيف انمب دئي 4ي3ي2

2.3.4.  General principles of cost reduction 

 

تماؼ الاأكمه  إدزبم بؽ الع ي يمة اليلمية تخفيض الاك لي  تكؾأ فم البهاية  لكاج تمبمم    مة إأ    
  ه جؽ أأ اللكاج تمبم الع  مة  قم ه ، أي أأ اللكماج المرخيص واللالمكؾ  جمؽ جمؾا  ر ت مة تمؾفر جكارم

جكخفض الرؾ ة لمزبؾأ وسؾف لؽ يل ؽ الؾ هة االقاال  ية جؽ البق ح والكلؾ يمط اللمهى الظؾيم  
، ولكممم تمماؼ يلميممة تخفمميض الاكمم لي  ئكمم ك جرلؾيممة جممؽ ( (Reaning,2002:163ال ممؾ  فممم 

 ( 66: 2018)يمم، :   آلتم ، وئمته اللب    يرب جراي 

 أو الخهجة . يرب أأ ال ت  ر تخفيض الاك لي  يمط  ؾ ة اللكاج .1
 أأ ي ؾأ تخفيض الاك لي  أكبر جؽ تكمفه  راسة اللقار  ت وتظبيقه  . .2
ي ممؾأ الار  ممز يمممط العك صممر الاممم تؾ ممه ف همم  فرصممة  ب ممرة لاخفمميض الاكمم لي    للق ر ممة  .3

 جع العك صر ااخرى .
أأ ال تمم  ر يمممط القممرارات االسمماراتيرية الاممم تاخممذئ  الؾ ممهة االقاالمم  ية جثمم  االسمماغك ح  .4

 ؽ أص    ب  قه تكؾأ له الع  ة فم الل اقب  .ي
أأ ال تممكع س أ اح يلميممة تخفمميض الاكمم لي  يمممط الممروح اللعكؾيممة لمعمم جم ؽ لكممؾأ دلممػ  .5

 ت  ر سمب ه يمط العلمية اا ا  ية . 

يل مممؽ القمممؾ   مممأأ تخفممميض الاكممم لي  وفمممق اللبممم    ايممم ه ي مممهؼ فمممم تعق مممق أئمممهاف الؾ مممهة  و   
االقاال  ية جؽ زيم  ة الربعيمة وتخممص جمؽ الاكم لي  غ مر الضمرورية  وأ الل م س  رمؾ ة اللكماج 

 و ذلػ فل أ  ف حة العل  . 
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مفهوم انكيمةي 5ي3يThe concept of value                                                     2:ي   

 

والذي يعكم ج  ي  وي  (Valior)جشاق جؽ اللالظمح ال ؾ   م  (Value) جالظمح ال يلةإأ    
   آلتم :م   أو ي اعقه الشمح ، و غراه لهذه ال ب رة تؾ ه جعكي أ لم يلة وئل

  للكفعمة الامم يعالم  يم هم  الشمخص  ايرمة اسماخهال أو  والامم تاعممق:  قيمة االستعم ل .1
اعق   الشمممح  ايرممة للمم  اجما ك شمممح جمم  أو الامم تاعمممق   اشممب   ، يعمه تعهتممه ميلممة اسم

)سمرور،  شب   أو جكفعة غ ية فم الالعؾبة  ايرة اخا فه  جمؽ شمخص اخمرايقهجه جؽ 
2021: 147 ). 

تاعمممق  قممهرة  الممؾ  الشمممح يمممط ااشممي ح والاممم  : (انكيميية انتب دنييية)انكيميية انمجركيية  .2
 إدااخممرى ، أو ئممؾ الك ممبة بمم ؽ  عممض ااشممي ح وج يمم س العلمممة  لقممهار البيممع أو الشممراح 

شب   شممح االشخص  ؾ  اللكفعة أو تعه    بة   اليال   يمط اللؾر  الل لم وتؾقع ت 
 .( 14: 2012ج  )دمحم،

 ل ممؾ  الكمم س  عممؾ سمممعة جع كممة  وأ سممؾائ    ممبب الاؾقعمم ت  لكمم فع الل مماقبمية  ال يلممة تاعمممقو    
، يمط الرغؼ جؽ أأ ال يلة ئم ج ألة شخالية تعاله يمط ج  يره فم ال معة جؽ جكم فع ج ماقبمية

 إد ،ته  عؾ اا اح والرؾ ة والاكمفة ل يلة تش ر إلط   ؼ الزبؾأ يمط اللكاج   اليال   يمط تؾقع ف
ال يلة  يلة إج  باخفيض الاكمفة أو باع  ؽ االساعق ق ت الؾعيفية أو   م هل  جع ه، تاكؾأ تز ا  ال 

   آلتم :مجؽ يكالريؽ أس س  ؽ ئل  

ئممؾ الؾعيفممة أو الكشمم ط الاممم ت  تهمم  اللكاممؾج  شمم   يل ممؽ لممه إ رمم ز  : االسييتحق ا انييوعيفع .1
المممؾعيفم تامممألف جمممؽ  الهمممهف أو اللهلمممة اللخالمممص لمممه بكرممم ح ، وجمممؽ ئكممم  فمممإأ االسممماعق  

 (50 :2017)الزاجمم،  آلتم : يكالريؽ وئل  
تافمق جمع ئمؾ الؾعم بف الامم يل مؽ لملكماج أأ ت  تهم   شم   يل كهم  جمؽ أأ  : ألداء انيوعيفعا . أ

 اآلتم :م يمط، وتق ؼ ئذه الؾع بف جاظمب ت الزبؾأ وتؾقع ته
o وال  ؤهالعلم  المربيس اللظممؾب جمؽ اللكماج أ ا ئمم الؾعم بف الامم تم  ي : انوع    األس سية

 يل ؽ العل  جؽ  و ه  .
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o يل مؽ العالمؾ  يممط الؾعيفمة  والامم يل مؽ الاخممم يكهم   الؾعم بفئمم  : انوعي    انث  ويية
 الربي ة جؽ  و ه  .

o الامممم يظمبهممم   عمممض الزبممم بؽ وا الممم   تكمممؾأ  الؾعممم بفئمممم  : انوعييي    انث  ويييية انمظلوبييية
 فرورية لمؾعيفة ااس سية .

أ إ إد، ظ  قممة ممؾ ة الاالممليؼ و ممؾ ة الل، ؾأ الرممؾ ة جممؽ  مم  ب ؽ أس سمم  ؽ ئلمم تاكمم : انجييودة . ب
وب لشمم    للكمماج جمؽ تمبيمة ا اي  مم ت الزبم بؽ مؾ ة الاالمليؼ تشمم ر إلمط جمهى قممرب خالم بص ا

ؾاصمف ت همم جمهى جظ  قمة اللكماج لؾعيفامه واللفجم   مؾ ة اللظ  قمة أ، الذي تافمق جمع تؾقعم تهؼ
 إل همممممممممممممممممم اائممممممممممممممممممهاف الاممممممممممممممممممم ي ممممممممممممممممممعط اللرغممممممممممممممممممؾب ف همممممممممممممممممم  لاعق ممممممممممممممممممق والخالمممممممممممممممممم بص 

 الاالممممليؼ و ممممؾ ة الفعمممممم اا اح، ويل ممممؽ تؾفمممميح ( (Horngren,at.al,2012:672الزبممممؾأ 
 جؽ خ   الش   اآلتم :م  اللظ  قة و ؾ ة

 (5ش   )

 اللظ  قة ؾ ة الاالليؼ و اا اح الفعمم و ؾ ة 

 

 

 

 

 

Source: Horngren, C.  ; Dater , M. & Rajan R., (2012), " Cost Accounting 

Managerial Emphasis", Pearson edition, New Jersey, USA, P:672.    

 

ئمممم ميلمممة جممم  ي ضمممعط  مممه جمممؽ جمممؾار  لمعالمممؾ  يممممط اللكممماج ويممماؼ ميممم س الاضمممعية : انتكلفييية .2
،  لمم  يرفمم  الاكمفممة  أ همم   رممؼ اللممؾار  م تممهفع أو الاعهممه بممهفعه  ج مما ب ه   للبمم لغ الكقهيممة الامم

 اشباع الزبون                      تحا ا التام م                        األااء الف لق 

 

 

   

 فشل  وا  التام م                  فشل  وا  المةابسة          
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 إأ ئمذا اللمؾر  إجم ، ه   ش   ج لم أو  قمهيلمعالؾ  يمط اللكاج وياؼ الاعب ر يكالل اخهجة 
ي مممؾأ يممممط شممم    قمممهي تممماؼ تعلممم  إ ف قمممه أو يممممط شممم   أي مممة جؾ مممؾ ات أخمممرى جمممؽ أ ممم   أأ

  (Lakhan,2012:9)العالؾ  يمط اللكفعة الل اقبمية أو اللؾ ؾ  الع لم  

أو بزي  ة اساعق ق ته الؾعيفية أو   م هل  جع ه إدأ  أ ميلة اللكاؾج تز ا     خف ض تكمفاهإوبل     
واا   ة ئم بث ث  ق ط ، ل ؽ أأ تاؼ تع  ؽ ميلة اللكاؾج ؟يل ؽ طرح الا  ؤ  اآلتم :  ي  ي

  Isola,2003:2)’ (Dell وئم   آلتم :

 .  ح تكمفاه  وأ تغ  ر يمط   له  زي  ة االساعق   الؾعيفم لملكاؾج جع  ق .1
االسمممماعق   الممممؾعيفم لملكاممممؾج جممممع تخفمممميض تكمفاممممه أي تع مممم ؽ  ممممؾ ة اللكاممممؾج واا اح زيمممم  ة  .2

ت اللكامممؾج الامممم ال المممؾعيفم لمممه   افممم فة إلمممط تخفممميض تكممم لي  اللرتبظمممة بؾعممم بف وج ؾ ممم 
 .تضي  ميلة له 

             تخفيض تكمفة اللكاؾج جع  ق ح اساعق ق ت الؾعيفية  وأ تغ  ر يمط   له  .  .3

الخيمم ر الثمم  م ئممؾ اافضمم  ا ممه ي مم يه لمؾصممؾ  إلممط أيمممط ميلممة جل كممة لملكاممؾج والممذي ويعممه    
 مممزة تممم  ي بمممهورة إلمممط تعق مممق رفممم  الزبمممؾأ يمممؽ الؾ مممهة االقاالممم  ية وجمممهى والبهمممؼ المممذي يعقمممق الل

 ,Atabay & Galipogullari) ، وتعا مب ال يلمة   للع  لمة اآلتيمةالاك ف ية لمؾ هة االقاالم  ية

 :م  (2013:40

 انتكلفة÷  انكيمة  = االستحق ا انوعيفع  
 -إد أأ : 

 االستحق ا انوعيفع  =  األداء انوعيفع  +  انجودة
 

إأ ال يلمممة تلثممم    مممبة االسممماعق   المممؾعيفم لملكممماج إلمممط تكمفامممه والامممم تمممز ا  باع ممم ؽ وزيممم  ة    
 ممؾ  الع قممة بمم ؽ اآلتممم جعمم ه ويؾفممح الشمم    م هلمم االسمماعق   الممؾعيفم أو باخفمميض الاكمفممة أو   

 :م الاكمفة واالساعق   الؾعيفم
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 (6ش   )
 الع قة ب ؽ الاكمفة واالساعق   الؾعيفم

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

، " ور الاك جمم  بمم ؽ تقك اممم الاكمفممة يمممط أسمم س (2016) الكممؾاز، صمم ح جهممهي  ممؾا : اللالممهر
 راسمممة  –اللضممم فة لمزبمممؾأ  الؾعممم بف اللؾ همممة   لؾقممم  و شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة فمممم تعق مممق ال يلمممة

 . 91، ص ر جعة الل اكالريةالتظبي ية"، اطرو ة   اؾراه،  مية اا ارة واالقاال  ، 

جعممممؾر االسمممماعق ق ت  تاؾسممممطجكعكممممط ال يلممممة الؾسممممظط أ أ، الشمممم   أيمممم ه خمممم   جممممؽي  مممم     
مفمممة ج ممم وية ل سممماعق ق ت لمؾا مممه اأ الاك الؾعيفيمممة وجعمممؾر الاكمفمممة أي أأ ج شمممر ال يلمممة ج ممم و  

تؾفح أسف  اللكعكمط وئمؾ أكبمر جمؽ وا مه الالمعيح يممط تع مؽ ج شمر ال يلمة اأ  إد، الؾعيفية
، فممم  مم ؽ تؾفممح ج شممر ال يلممة م أي اا اح الممؾعيفم و ؾ تممهلممؾعيفالاكمفمة أقمم  جممؽ االسمماعق   ا

سمممممماعق ق ت الؾعيفيممممممة  أيممممممط اللكعكممممممط أقممممم  جممممممؽ وا مممممه صممممممعيح   ممممممبب زيممممم  ة الاكمفممممممة يممممممط اال
 ( .51 :2017)الزاجمم،

 

االستحمالات 

  Fالوظٌفٌة )

  1المٌمة ألل من 

  C > Fألن 

   1المٌمة أكبر من 

  C < Fألن 

  المٌمة المثلى

 1المٌمة = 

التكلفة 

(C  
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 ، يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م وئك ك يهة تالكيف ت لم يلة   

شممح جعم ؽ   ليمة   لؾفؾعية  لية جع كة جمؽئم ميلة تعه  الاب     : انكيمة انتب دنية .1
، ف ل يلممة ئكمم  تعبممر يممؽ القممؾة الشممرابية للكاممؾج الؾ ممهة أي جقممهار جمم  أخممرى جممؽ شمممح أخممر

إأ ميلمة الابم    تمرتبط إد ، همػ  فعة لمعالؾ  يمط دلػ اللكاؾجي اظيع الزبؾأ أو الل ا
جاممؾفر فممم ال ممؾ    ي سم ت جممهى تممؾفر اللكاممؾج والعممرض والظمممب   مم  أأ اللكاممؾج غ ممر 

فيرمب والظمب أكبر جمؽ العمرض لامز ا  ميلمة الابم    والع مس صمعيح ويميمة   ش     ف  
صمممعؾبة العالمممؾ  يممممط اللكممماج لقممممة العمممرض وزيممم  ة ، ؽأأ يشمممبع اللكامممؾج ر بممم ت الزبممم ب

 .    (Whittle,2015:2)الظمب يمط اللكاؾج 
وئممم تشمم ر إلممط جرلؾيممة جممؽ الالممف ت الر ليممة لملكمماج  : انكيميية االعتب رييية أو انجم نييية .2

والاممم تكممؾأ جرتبظممة   لؾعمم بف الث  ؾيممة لملكمماج أي تؾ ممه ف ممة جممؽ زبمم بؽ ترغممب فممم ئممذه 
 ميلممة االالممف ت الرل ليممة فعمممط سممب   اللثمم   القمممؼ اللرصممع  مم للرؾئرات أو الممذئب يعممه د

 .  (Rich & Holweg,2000:3) اياب رية ي لية لهى  عض الزب بؽ

وئممم الاكمم لي  الكميممة ا امم ج جكاممؾج جعمم ؽ أي الاكمم لي  الث باممة واللاغ ممرة  : قيميية انتكلفيية .3
إلمط الزبمؾأ  هط ت مؾيقه وبيعمفهم تاعمق  ل  قه تؼ إ ف قه يمط اللكاؾج جؽ أو  جرا ممة  ام

 ( .16 :2009)ش يع،
ئم جهى ا  ر ل تؾقع ت الزب بؽ لملكاج وا راكهؼ لهذه الاؾقع ت ، فهم  : انكيمة انمجركة .4

صمممؾرة الزبمممؾأ وا ظب يمممه ترممم ه دلمممػ اللكممماج والمممذي يعمممه  ايرمممة لاقمممؾيلهؼ صمممؾرة اللكممماج أو 
 ( .34 :2009)إيف أ و تؽ، ه رية أو االي أ يكي جاه الار

تمه يممط اشمب      م ت تش ر إلط جقهار اللكفعة جمؽ اللكماج وجمهى قهر  : قيمة االستعم ل .5
فعممط سمب   اللثم   يل مؽ لمزبمؾأ أأ يعمس   ه الزبؾأ وئؾ غ ر جملؾس لكمؽ ي مؾأ جع ؾسم

،  لمم  يعممس بؾ ؾ ئمم  ولكممؽ هكممؽ ال ي مماظيع الاعب ممر بكف ممل  يلممة جكمماج يكممه اسمماعل له و 
جخمم وف جممؽ اللكمماج الرهتممه واسمماعل له جلمم  تمم  ر  شمم   سمممبم يمممط  هيل ممؽ اأ تاؾلممه لهيمم

  (Rich & Holweg,2000:3)  .            ال يلة 
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 (52: 2017)الزاجمم، آلتم :يكغر إلط ال يلة جؽ و هام  غر ئل    و  

تكغممر الزبممؾأ لمقليممه   اليالمم   إلممط قممهرة اللكمماج يمممط  : انكيميية ميي  وجهيية  غييخ اندبييون  .1
اشممب       تممه ور ب تمممه أي أأ ال يلممة جممؽ و همممة  غممر الزبممؾأ تكمممؾأ جاظ  قممة جممع ميلمممة 
االسمماعل   والاممم تكممؾأ ميلممة داتيممة تشمم ر إلممط جقممهار اللكفعممة الاممم يعققهمم  اللكمماج لمزبممؾأ 

 . اللكاجالزبؾأ جق ب  العالؾ  يمط   ل ي س جع ال عر الذي تهفعه 
تكغممر اللالممكع )اللكمماج( إلممط ال يلممة   اليالمم   يمممط  : انكيميية ميي  وجهيية  غييخ انمنييتج .2

االسمماعق ق ت الؾعيفيممة لملكاممؾج أي اال اح الممؾعيفم والرممؾ ة جممؽ  هممة وبشمم   أكبممر يمممط 
الاكمفة الام يرب أأ تكؾأ جكخفضمة لاع م ؽ وزيم  ة ال يلمة جمؽ  همة أخمرى ، جمث  لمهى 

ارمم أ لهلمم   فممس ال يلممة لممهى الزبممؾأ ولكممؽ ا ممهئل  تك ليفممه أقمم  جممؽ الؾ ممهة االقاالمم  ية جك
أيممط جمؽ   ه ميلة ي لية لمؾ هة االقاال  ية ا مه يعقمق أرب  م االث  م في ؾأ اللكاج ااو  د

 اللكاج الث  م  .

اللاعققمممة جمممؽ يل مممؽ القمممؾ   مممأأ ال يلمممة ئمممم تعهتمممه جممم  ي ممماعقه اللكممماج أي جقمممهار اللكفعمممة  و   
  م  شمب   ر بم ت الزبم بؽ و مذلػ جمهى تؾقمع الزبمؾأ  رمؾ ة اللكماج وأ ابمه ااساخهاجه وقمهرة يممط 

 عيفم أو تكمفاه أو  م هل  جع ه .ترتبط ال يلة   الساعق   الؾ 

 :ي نعملي ت فع عل  ذخ وعيفة انجودةخظوات تظ يق تقنية إع دة  نجسة اي 6ي3ي2

2.3.6. Steps to apply process re-engineering technology in light of the 

deployment of the quality function 

 

لؾ ؾ  ي قة ب ؽ تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت و شر وعيفة الرؾ ة لل  تعققه تقكيمة إيم  ة   غراه    
ئكهسممة العلميمم ت جممؽ تغ ممرات  ذريممة فممم الؾ ممهة االقاالمم  ية واالسممال   إلممط صممؾت الزبممؾأ والممذي 

مبمم جاظمبم ت الزبم بؽ  عمه جعرفمة ئمذه تأأ  شمر الرمؾ ة  إدترتبط جع تقكية  شر وعيفة الرؾ ة بهم  
، لممذلػ تممؼ اقاممراح خظممؾات تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة  رئمم للاظمبمم ت والعلمم  يمممط تع مم كه  أو تؾفا

 م   شر وعيفة الرؾ ة وئم   آلتم :العلمي ت فم ع
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تكممؾأ  : تحجيييج االسييتخاتيجية انتييع يهييجف نهيي  انمعمييل وانعملييي ت انتييع سيييع د  نجسييته  .1
اساراتيرية الؾ هة االقاال  ية   لاؾص  إلط تظؾير وتع  ؽ اللكار ت و يفية تالكيعه   لم  
ي بممؼ وفممع الؾ ممهة االقاالمم  ية الاك ف ممم فممم ال ممؾ  جلمم  يعمماؼ يمممط الؾ ممهة ال يمم ل  علميممة 
الاممممممممهق ق واللرا عممممممممة لمعلميمممممممم ت اا ا  يممممممممة و ممممممممذلػ اا شممممممممظة اللرتبظممممممممة بهممممممممذه العلميممممممممة 

(Bayomy,et.al.,2020:66) ،  تمممماؼ تعهتممممه العلميمممم ت الاممممم تكبغممممم اخاي رئمممم  ايمممم  ة  لمممم
ئكهسمماه   اعهتممه أي العلميمم ت تؾا ممه أكبممر اللشمم ك  فممم الؾقمم  العمم لم وأي العلميمم ت تلثمم  

العلميم ت وتعهتمه ي ج   ر   لاعق ق اساراتيرية اللعل  والام له  تأ  ر  ب ر يمط الزبم بؽ 
 . (Khodambashi,2013:951)إي  ة تالليله   اللرا 

 عمممه جعرفمممة رؤيمممة الؾ مممهة  : تحجييييج فخييييق ذو وعييي    متعيييجدة اعييي دة  نجسييية انعمليييي ت .2
   الؾعممممم بف، تشمممممل  البعممممم  والاظمممممؾيراالقاالممممم  ية واسممممماراتير اه  تممممماؼ تعهتمممممه فريمممممق جاعمممممه

 . (Aquila,2017:27)الا ؾيق  و اا ا ج و      ت الاكمفة و  الاالليؼ و 
 متاضلؽ ئذه الخظؾة اآلتم : : جو تخظيا انمنت .3

إأ أولط جهلة لمفريق ئم جعرفة جاظمب ت الزبؾأ الام ترغب  : تحجيج متظلب ت اندبون  . أ
، إد ت اعل  الؾ مهة االقاالم  ية جاظمبم ت الزبمؾأ اللارمه ة لماقمهل جؾ فم تؾفرئ  فم اللكا
 . (Mohapatra,2013:237238)ت الاالليؼ  عؾ تع  ؽ يلمي 

م ئذه الخظمؾة تماؼ تعهتمه اللك ف م ؽ فمم ال مؾ  وبعمهئ  تمؼ ف : بون انتقييم انتن فدع نلد  . ب
جممع اللكارمم ت الاك ف ممية اللل  مممة وفممم ئممذا  ؾ ممهة االقاالمم  يةا ممراح جق ر ممة بمم ؽ جكمماج ال

 لؾ ممهة االقاالمم  يةالاق مميؼ تممؼ تعهتممه اللؾقممع الاك ف ممم لملكمماج جممؽ    يممة ج مماؾى تمبيممة ا
تؼ ئذا الاق يؼ جؽ قب  الزب بؽ ل ماؼ  عمه دلمػ تعمه   قم ط  إدواللك ف  ؽ للاظمب ت الزب بؽ 

واللكارمممممممممممممممممم ت اللك ف ممممممممممممممممممة  لؾ ممممممممممممممممممهة االقاالمممممممممممممممممم  يةالقممممممممممممممممممؾة والضممممممممممممممممممعف للكمممممممممممممممممماج ا
(Ginting,et.al.,2020:3)  . 

 عممه فهممؼ  : متظلبيي ت اندبييون )صييوت انمهنييجس(تحجيييج انخريي  ص انهنجسييية وفقيي ل ن . ت
صمممؾت الزبمممؾأ فمممإأ الخظمممؾة الا ليمممة ئمممم تعهتمممه الاؾصممميف ت الفكيمممة ، وئمممذه ئمممم سمممل ت 
اللكممماج الامممم يل مممؽ مي سمممه  وتؾ  مممهئ  وفقممم  لم مممؾ  اللك ف مممة والمممذي سممم   ي إلمممط إ شممم ح 
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، إد تكممممممؾأ (Luthra,et.al.,2021:62)جؾاصممممممف ت اللكمممممماج وفقمممممم  للاظمبمممممم ت الزبممممممؾأ 
ة لاعهتمممه اللاظمبممم ت الهكهسمممية اللرتبظمممة  علميمممة الع قممم ي اللقممم   ت جمممع اللهكهسممم ؽ دو 

 ( .255: 2017) ؾا ،اللعه ة وفق ر ب ت الزب بؽ اا ا ج 
فم إيها  اللالمفؾفة الامم تلثم   تيةتالث  الخظؾة اآل : تذكيل وتحجيج مرفوفة انعالقة . ث

ويماؼ ، قاالم  ية يممط تعق مق تممػ الاؾقعم تاالرتب ط ب ؽ تؾقع ت الزبؾأ وقهرة الؾ هة اال
ؾاصممف ت جأو  يرم   الع قمة بم ؽ صمؾت اللهكهسمم ؽ واللعمروف أيضم    للاظمبم ت الفكيمةإ

، الام يل ؽ أأ تكمؾأ فم يفة أو جاؾسمظة أو قؾيمة ويل مؽ تعهتمه تقكية ور ب ت الزب بؽ
اللالفؾفة  عه وفع ال مل ت الامم تلم  تر لاهم  إلمط ر و  فكيمة فمم يلمؾ  رأسمم يممط 

أيمممممط  الخالمممم بص الاقكيممممة فممممم الالممممف اافقممممم فمممممالر  ممممب ااي ممممر ب كلمممم  تمممماؼ وفممممع 
    .  (Ishak,et.al.,2020:3)اللالفؾفة

تشم    جالمفؾفة االرتبم ط الامم تؾفمح  يم  تم  ر  : تذكيل وتحجيج مريفوفة االرتبي   . ج
الهمهف ئمؾ تعهتمه أي واصمف يغهمر و  ؾاصف ت الاقكية اللخامفة يمط  عضه  البعضلال

الاع رف ت الل  يمة ، تماؼ  الار  زتأ  را سمبي  قؾيه  يرب يمط أيض ح فريق  شر الرؾ ة 
تعهتمممه الافممم ي ت دات الالممممة فمممم ب ممم  الرمممؾ ة تممماؼ اسممماخهال جالمممفؾفة ال مممقف لي مممه  

 (Satrio,et.al.,2020:3) .   فعص الارا ط ب ؽ االسار   ت الفكية 
يعم و  الفريمق إ شم ح  الخظمؾةفمم ئمذه  : نمديتهجفة نلمواصيف ت انفنييةمرفوفة انكييم ا . ح

ال ممميؼ الل ممماههفة ال ي سمممية لكمممم  واصمممف تقكمممم ، جمممؽ اللهممممؼ  مممها تعم ممم  ج ممماؾى ال مممميؼ 
ي ممممؾأ اللكمممماج قؾيهمممم   لمممم  ي فممممم لامبيممممة ا اي  مممم ت الزبممممؾأ  إدال ي سممممية الخ صممممة  مممم للكاج 

(Erdil & Arani,2018:10) . 
تماؼ تر لمة اللقم تيس الفكيمة الرهتمهة الامم تمؼ  الخظمؾةفمم ئمذه  : ج(و انمنت ذخ انجدء )ترميم  .4

  والاممم يقالممه بهمم  تعهتممه ج ؾ مم ت اللكمماج الاممم تق بمم، لعالممؾ  يم همم  جممؽ الخظممؾات ال مم  قةا
وبيمم أ جمممهى الاممرا ط بممم ؽ    مم ت الزبمممؾأ  ،(83 :2017جاظمبمم ت و   ممم ت الزبممؾأ )الكمممؾاز،

وج ؾ مم ت جكمماج الخ صممة جممؽ خمم   ميمم س اائليممة الك ممبية وجممهى ج مم ئلة ج ؾ مم ت اللكمماج 
بامبيمممة    ممم ت الزبمممؾأ والاؾصممم  إلمممط ج ؾ ممم ت سممم اؼ العلممم  يم هممم  لاالمممكيع اللكممماج وتعهتمممه 

 ( .79: 2015اقكي ت اللهلة لت ا ج )الزر   م،ال
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 عمه  :  نجسة انعملي ت فع عل  ذيخ وعيفية انجيودة قييج انتنفييحوضع خظوات تقنية إع دة  .5
اال اه ح جمؽ تظب مق وجرا عمة  م  الخظمؾات ال م  قة جمؽ تظب مق تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت 
فم ع   شر وعيفة الرؾ ة وا هم  تاؾافمق جمع أئمهاف الؾ مهة االقاالم  ية و مذلػ تمبمم    اهم  

وبرؾ ة أيمط وتكمفة أق  ي ؾأ يكهبذ إج   ية وفع وجاظمب ت زب بكه  وتع  ؽ ميله جكار ته  
 ج اؾى     ية جؽ جؾ لملكا الاك ف م اللؾقع تعهته، جع جراي ة جؾفع الاكف ذالخظؾات ال   قة 

 القمممؾة  قممم ط هتمممتعه دلمممػ  عمممه ل ممماؼ الزبممم بؽ قبممم  جمممؽ الاق ممميؼ ئمممذا تمممؼ إد الزبممم بؽ جاظمبممم ت تمبيمممة
، جمع فمرورة جرايم ة أأ الار  مز يممط اللك ف مة واللكار ت الؾ هة االقاال  ية للكاج والضعف

 .(Bayomy,et.al.,2020:66)  ؾ ة اللكاؾج جؽ و هة  غر الزب بؽ 
الرمؾ ة جمؽ  وعيفمة  شمر عم  فمم العلميم ت ئكهسمة إيم  ة تقكيمة تظب مق ويل ؽ تؾفيح خظمؾات   

 خ   الش   اآلتم :م 
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 (7ش   )
 العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ةخظؾات تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة 

 
                                ،(Mohapatra,2013:237238)   اليالمممممممممممممممممممم   يمممممممممممممممممممممط إيممممممممممممممممممممها  الب  ثممممممممممممممممممممة :اللالممممممممممممممممممممهر

(Erdil & Arani, 2018:10) ،(Ginting,et.al.,2020:3) . 
 

يفيية انجييودة فييع تخفيييض دور تظ يييق تقنييية إعيي دة  نجسيية انعملييي ت فييع عييل  ذييخ وعييي 7ييي3يي2
 يانتك نيف :

2.3.7.The role of the application of process re-engineering technology 

in light of the deployment of the quality function in reducing costs 
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لمممط تعق مممق جرلؾيمممة جمممؽ فمممم عممم   شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة ا مممعط تقكيمممة إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت ت   
ئمذه اائمهاف ي مامزل اسماعل له  جمع تقكيم ت أخمرى تكمؾأ سم  هة لهم  أو اائهاف و اط تماؼ تعق مق 

، وجممؽ ئممذه ميمم ت فممم  مم   تمؼ اسمماعل له  لؾ ممهئ  م  لملشمم ك  الاممم تؾا ممه تكف ممذ إيم  ة ئكهسممة العل
اللش ك  ئم تعهته العلمي ت الام تعام ج إلمط إيم  ة ئكهسماه  والامم تعالمه يممط اللاظمبم ت الفكيمة 

ية والمذي يعالمه يممط ا اي  م ت أو جاظمبم ت الزبمؾأ إد تكلمؽ اللشم مة فمم للكاج الؾ هة االقاالم  
صعؾبة االسار  ة إلط ئذه اللاظمب ت االجر المذي يعام ج إلمط تكف مذئ  فمم عم  تقكيمة  شمر وعيفمة 

 .( 248: 2017 ة ) ؾا ،الرؾ 

  شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة  فمممم تعهتمممه ا اي  ممم ت إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت فمممم عممم  تقكيمممةإد ت ممم يه    
الزبممؾأ جممؽ خمم    ورة تظممؾير اللكمماج و ممذلػ يل ممؽ لمؾ ممهة االقاالمم  ية تر لممة ا اي  مم ت الزبمم بؽ  

، ئممذه الاقكيممة تممؾفر ر مممة جممؽ جرا مم   ورة تظممؾير اللكمماجبكمم حه يمممط اال اي  مم ت الع ليممة فممم  مم  ج
لكماج  ا بج يل ؽ لمؾ هة االقاال  ية جؽ خ لهم  تقم م  تكم لي  اا ام ج جمؽ خم   تق ميؼ تف صم   ال
جل   )اللاظمب ت( جؽ     الل ؾ  ت جل  يقم  تك لي  اا ا ج ويمبم تؾقع ت ال ؾ   ش   أفض 

 . (Ginting,et,al,2020:772) أ فم ال ؾ  يقهجه اللك ف ؾ 

أأ تظب ق خظمؾات تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر وعيفمة يل ؽ تؾفيح  يفية  و
فبعمممه جعرفمممة أئمممهاف الؾ مممهة االقاالممم  ية الرمممؾ ة سي مممهؼ باخفممميض الاكممم لي  الؾ مممهة االقاالممم  ية 

وتعهته العلمي ت الام تع  م جؽ جش ك  يهتمهة جكهم  وأئلهم  ارتفم   تكم لي  اللمؾا  االوليمة و مذلػ 
ج وزيمم  ة فممم الؾقمم  الل مماهمػ  شمم   غ ممر جبممرر جممؽ قبمم   عممض ارتفمم   تكمم لي  يلميمم ت اا امم 

العمم جم ؽ فمممم أ شمممظة العلميممم ت دات الاكممم لي  اللرتفعممة وقمممهل اآلالت واللعمممهات وزيممم  ة فمممم أ مممؾر 
ر زت الب  ثة فم يلمية تخفميض الاكم لي  يممط اللرا م  اا ا  يمة لمؾ مهة  فقهالع جم ؽ وأيها ئؼ 

جمممؽ خممم   ا ا ممم ب تكمفمممة  ممم  جر ممممة جمممؽ    يمممةرا ممم  إ اج خلمممساالقاالممم  ية والامممم تامممألف جمممؽ 
غ مممر جب شمممرة وجمممؽ  مممؼ ميممم س  رمممؼ الاخفممميض بممم ؽ  وتكممم لي اللرا ممم  اا ا  يمممة جمممؽ جمممؾا  وأ مممؾر 

تك لي  اللرا   اا ا  ية قب  تظب مق خظمؾات تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر وعيفمة 
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أي  عمه تظب مق  لخل مةتك لي  ئذه اللرا   االرؾ ة وب ؽ تك لي  اللرا   اا ا  ية  عه تخفيض 
 خظؾات تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة .

انجودة فع تحديي  قيمية  دور تظ يق تقنية إع دة  نجسة انعملي ت فع عل  ذخ وعيفةي 8ي3ي2
 وج :ي انمنت

2.3.8.The role of the application of process re-engineering technology 

in light of the deployment of the quality function in improving the 

value of the product 

 

يعه تع  ؽ ميلة اللكاؾج والضغط الاك ف مم وسمؾح  مؾ ة اللكارم ت ودرفم ح الزبم بؽ ئمم  وافمع    
جممؽ أ مم  جؾاكبممة الاغ ممرات والاظممؾرات اللرافقممة لب  ممة  يلمي تهمم الؾ ممهة االقاالمم  ية ايمم  ة ئكهسممة 

  . (Hesson,2007:710) الاالكيع العهتثة

الام ت  يه  الف يمة والكف ةاا اة  هتع الرؾ ة وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة إي  ة اقكيةف   
اال ارة يمممط الاغ  ممر وخفممض تك ليفهمم  وتع مم ؽ  ممؾ ة اللكارمم ت الاممم تكارهمم  الؾ ممهة االقاالمم  ية 
وتع  ؽ ميلة اللكاؾج وزي  ة اا ا  يمة و مذلػ لاع م ؽ رفم  الزبم بؽ ، فع  مة الؾ مهة االقاالم  ية 

 الؾ مهات االقاالم  ية لماغ  ر تكاج يمؽ زيم  ة تكمؾ  زبم بؽ واللك ف مة اللعميمة والع لليمة  عمهج     م 
فم جظمع الا مع كي ت إلمط تع م ؽ يلمي تهم  اال ا  يمة  لا عط،  عؾ الرؾ ة فم الثل   ك ت ةجاؾ ه

والاكيممم  جمممع  أو إيممم  ة ئكهسممماه   امممط تمممال ؽ جمممؽ االسمممالرارية فمممم عممم  ب  مممة اللك ف مممة الشمممهتهة
 ( .(Khodambashi,2013:951 الاغ رات اللرافقة له 

اسمماراتيرية  لاعق ممق أفضمم   الرممؾ ة وعيفممة  شممر عمم  فممم العلميمم ت ئكهسممة إيمم  ة تقكيممةتممؾفر 
  إلممممط الزبمممم بؽ وجعرفممممة ج  ويرممممب يمممممط الؾ ممممهة االقاالمممم  ية الر ممممؾ ؾ  ممممؾ ة اللكاممممرفمممم  الزبممممؾأ و 

ووفممع اسمماراتيرية  هتممهة لاظب ممق وعيفممة الرممؾ ة فهممم تقكيممة جكهريممة ت مماخهل لار لممة  ا اي  مم تهؼ
ج ؾ ربيس الممممذي تاعمممممق  رممممؾ ة اللكاممممالممممجالممممهر القمممممق  ممممذلػ للع لرممممة و ( VOCصممممؾت الزبممممؾأ )
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جممؽ  ج  الؾ ممهة االقاالمم  يةؾ وتخفمميض الاكمم لي  وتعق ممق الزيمم  ة الربعيممة ود راك الزبممؾأ  ل يلممة جكامم
 .(Lestari & Dachyar,2020:3605)  و هة  غر اا ارة والزبؾأ 

وج  أ تظب ق خظؾات تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة إيل ؽ القؾ   و   
هؼ فمم  م مه جمؽ تخفميض فمم تكم لي  اللرا م  اا ا  يمة لمؾ مهة االقاالم  ية فأ هم  أيضم  ت أسهل 

تعهته االساعق   الؾعيفم لك  ج ؾأ جؽ ج ؾ  ت اللكماج  لم  فمم ج جؽ خ   ؾ تع  ؽ ميلة اللكا
يكالممر جممؽ يك صممر  وجممؽ  ممؼ تعهتممه الاكمفممة الؾعيفيممة لكمم  غ ممر اللب شممرةدلممػ اا ممؾر والاكمم لي  

جمؽ وجمؽ  مؼ تعهتمه ج شمر ال يلمة لملكماج جمؽ اللمؾا  واا مؾر وتكم لي  غ مر اللب شمرة تكمفة اللكاج 
أ إ  أ ج شر ال يلة أكبر جمؽ وا مه فم خ   ق لة ج شر اائلية الك بية يمط ج شر الاكمفة فإدا

  مه م أ ج شمر ال يلمة أقم  جمؽ وا مه فإ جم  إداإالل ؾأ ال يعا ج إلمط تع م ؽ ميلامه، دلػ يعكم أأ 
وجمممؽ  مممؼ تعهتمممه يك صمممر الاكمفمممة اللرشمممعة لماع ممم ؽ لكممم  يكالمممر جمممؽ  يعامم ج إلمممط تع ممم ؽ ميلامممه

 .  يك صر اللكاج

 ؽة الرؾ ة فم اللبعث ؽ ال   ق وبعه جعرفة وفهؼ تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت وتقكية  شر وعيف   
وج  الخظؾات اللقار ة لاظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرمؾ ة وجم  لهلم  

 لبع  الع لم، س اؼ فم الفال  القم  لج فم الؾ جؽ  ور فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكا
تؾفيح تظب ق خظؾات تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة وبيم أ  ور ئمذه 

  .فم جالكع إسلك  الكؾفة ج ؾ لخظؾات فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاا
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 وط يعة أ ذظته  انتعخيف بعينة انبحث:  انمبحث األول

وئمؾ  مشمر ة الع جمة لتسملك  الركؾبيمةل الط الاعري   إ هى اللع ج  الا  عمةئذا البع  تههف    
الرابممهة فممم جرمم   تالممكيع أ ممؾا  جخامفممة جممؽ ااسمملك   اللع جمم لكؾ ممه جممؽ  جعلمم  اسمملك  الكؾفممة

ل قاالمم   الممؾطكم يممؽ طريممق تمبيممة ا اي  م ت اللممؾاطك ؽ و وابممر الهولممة والممؾزارات لاعق ممق  و يلمه
 . ف يمية و ف حة  اللرسؾجة أئهافه

 

مييع انتخكيييد عليز معمييل اسييمنت  انجنوبيية نإلسييمنت انع ميية انذيخكة  يحة تعخيفييية عيي  ييي 1ييي1يي3
 ي : انكوفة

 واللعمم  أ الالممك ية لممؾزارة الا  عممة الشممر  ت أئممؼ أ ممه الركؾبيممة تعممه لتسمملك  الع جممة إأ الشممر ة   
  ش   لمهولة وجلمؾ ة داتم تلؾي  دات فهم العرا ، فم ااسلك   الك ية تخاص والام العرامية
 ااجمر  لؾ مب تأسي مه  تمؼ إد ود اريم ه  ج  يم ه  وج ماقمة اللعكؾيمة   لشخالمية تلاعه  يؽ فض  ك ج 

 الممذي الاق مميؼ فممم ااولممط اللرتبممة يمممط الشممر ة  الممم  وقممه ،20/9/1995 فممم( 2963) الممؾزاري 
 صمك عية شمر ة 60 بم ؽ جمؽ 1997 سمكة فمم الؾزراح جرمس فم الالك عية المركة باكغيله ق ج 
 الاممم الاف فمممية اللك ف ممة فممم جاا ليممة سممكؾات لممث ث االجايمم ز  ر ممة  الممم  يمممط كلمم  العممرا  فممم

 جؾاقمع خل مة فمم تقمع جع جم  سمبعة الشمر ة وتضمؼ شمر  ته ، ب ؽ واللع  أ الالك ية وزارة تكغله 
 الكمؾرة جعلم  يمؽ فضم  والبؾرت  مهي، الكبريايمة لألجم ح واللق ول الع  ي  أ ؾايه ااسلك  ا ا ج
 إسملك  شمر ة إلعم   تؼ 1998 سكة وفم الؾرمية، ااكي س وجعل  واله هرولي ية اللظفأة بكؾي ه 
 وجممؽ ،1999 فممم سممكة ال ممهة إسمملك  جعلمم  العمم   تممؼ كلمم  الركؾبيممة ااسمملك  شممر ة إلممط اللثكممط
 اللثكممط، وجعلمم  إسمملك  كممرب ح، وجعلمم  إسمملك  الكؾفممة، وجعلمم  إسمملك  جعلمم  الشممر ة جع جمم 
ااشمرف،  الكرمف إسملك  البالمرة، وجعلم  إسملك    بم ، وجعلم  إسلك  ال ل وة، وجعل  إسلك 
 . كرب ح جع فغة فم الرزازة طريق يمط الكؾرة وجعل 

وبل  إأ جعل  اسلك  الكؾفة ئؾ ي كة البع  الع لم سم اؼ الار  مز يميمه  شممح جمؽ الافالم      
لعلمم  ا ممه جع جمم  الشممر ة الع جممة لالممك ية ااسمملك  الركؾبيممة ئممذا اليعممه خمم   ئممذا اللبعمم ، إد 

وجمممؽ أكبمممر اللع جممم  العراميمممة اللخاالمممة  إ اممم ج ااسممملك   أ ؾايمممه   اسممملك  اللقممم ول وااسممملك  



 أنشطخها وطبيعت انبحث بعينت انخعريف/ املبحث األول ....................  انثانث انفصم

 77 

سممملك  الكؾفمممة و مممهة إ ا  يمممة دات تلؾيممم  داتمممم تعمممؾ  االعممم  ي وااسممملك  العمممراري، ويعمممه جعلممم  
تممممؼ  1977 سمممكةوفمممم  ،  السممماق   اللممم لم واا اري  جمك اهممم  لهولمممة   لك جممم ،  لممم  تالامممع اللعلممم 

(  ممؼ، ويقممع فممم جع فغممة الكرممف 5تأسمميس اللعلمم  جممؽ قبمم  الشممر ة الها ل ر يممة وتبمممغ ج مم  اه )
(  ممممؼ  كممممؾب جر ممممز اللهتكممممة، وبظ قممممة تالممممليلية تبمممممغ 7ااشممممرف / قضمممم ح الكؾفممممة يمممممط  عممممه )

ا خفمم ض آ  رئمم  جق ر ممة جممع  ( طممؽ سممكؾي ، ويعلمم    لظريقممة الرطبممة الاممم تاالممف فممم1781000)
خظممؾط ا ا  يممة، وجممؽ جكارمم ت اللعلمم   ةالظريقممة الر فممة الاممم تعلمم  بهمم   عممض اللع جمم ، وبأربعمم

 أ ااسلك  الع  ي وااسملك  اللقم ول لألجم ح الكبريايمة المذي يعمه جمؽ أئمؼ جكارم ت اللعلم  وي مؾ 
   ج مممالر جمممؽ القظممم    مممؾ ة ي ليمممة ا ت   للق بممم  إلمممط ارتفممم   الظممممب يميمممة  شممم ائمممذا اللكامممؾج د

الع ؾجم والقظ   الخ ص و ذلػ الار ر والزب بؽ، ويممط الرغممؼ جمؽ الاغ مرات الامم شمههئ  العمرا  
( والام ابرزت ا فام ح سمؾ  اللكارم ت العراميمة يممط ال مؾ  الع لليمة، والزيم  ة 2003 عه ا هاث )

إد أأ  جكارم ت جعلم  فم ج اؾى اللك ف ة، والذي ا ع س يم ه  جؽ    يمة الظممب  شم   سممبم، 
  ا ام ج ولكمؽ   ليم ت جاذبذ مة لاالم  لل ماؾى اا ام ج اللخظمط سمؾى  تاسلك  الكؾفة قه اسالر 

( الذي شهه  الؾ  ارتف     ا ا ج لهر ة تر وزت ج  خظط له، و تر ع ال بب فم 2017ي ل )
اسملك  تكماج وفمق دلػ الط الرؾ ة الع لية الام تالاع به  جكاج اللعل ، إد إأ جكاج اللعل  جؽ ا

لك فمممة جاظمبممم ت الرمممؾ ة الامممم   به(، فضممم ه يمممؽ اسمممايف 1984ل مممكة ) (5اللؾاصمممفة العراميمممة رقمممؼ )
،  ل   ال  اللعل  يمط شمه  ت ؽ لمرمؾ ة العراميمة ااولمط العراميةاقرته  وزارة الالك ية واللع  أ 

  25/11/2013(، والث  يممممممة فممممممم تمممممم ري  6001 لؾ ممممممب ااجممممممر اا اري ) 19/8/2010بامممممم ري  
 (ISO9001) (، جممممممع اسممممممايف ح اللعلمممممم  للؾاصممممممف ت اآلتممممممزو11011 لؾ ممممممب ااجممممممر  اا اري )

يؽ وزارة الاخظيط والاع وأ اال ال بم / الره ز اللر زي لماق يس وال يظرة الكؾعية، وئذا  ةالال  ر 
 ته  يمط  ؾ ة جكار ت اللعل  . 

 

 يانهيكل انتنغيمع نمعمل إسمنت انكوفة :ي 2ي1ي3

تاألف الهي   الاكغيلم فم جعل  اسلك  الكؾفة جؽ جرلؾيمة جمؽ ااق م ل والشمعب الامم تقمؾل    
ويل ممؽ تؾفمميح  ،تعق ممق أئممهاف اللعلمم  جممؽ أ مم   ممأ اح ايل لهمم  وفممق الالمم  ي ت الللكؾ ممة إل همم 

 جؽ خ   الش   اآلتم :مالهي   الاكغيلم للعل  اسلك  
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                                                                  (                                   8ش   )
 الهي   الاكغيلم للعل  إسلك  الكؾفة
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 الكهربائٌة

الشعب 

.الكهرباء 1

.اإلنتاج 4

.المٌكانٌن 5

.األجهزة 6

 والسٌطرة 

الشعب 

.صٌانة 1

الضاغطات 

.صٌانة 4

المٌاه      

. الورة 5

المٌكانٌكٌة 

 .الساحبات6

الشعب   

.اإلنتاجٌة1

.الصٌانة 4

المٌكانٌكٌة 

.الصٌانة 5

الكهربائٌة 

.الكسارة 6

 النوعٌة 

الشعب 

.التدلٌك 1

المالً 

والرواتب 

واألجور 

.تدلٌك 4

حسابات 

المخازن 

 والمبٌعات

الشعب  

.المشترٌات 1

 . العمود4

الشعب      

. إدارة 1

األفراد  

 .التدرٌب4

.االحصاء 5

.العاللات 6

واالعالم  

.الخدمات 7

والزراعة 

. االوراق 8

 .الحماٌة 9

الشعب 

.االمالن 1

.العمود 4

 .الدعاوي 5

الشعب   

.المختبر 1

الفٌزٌائً 

.المختبر 4

الكٌمٌائً 

.مختبر 5

اإلنتاج 

.مختبر 6

الفحص 

 األلً 

الشعب 

.الموارد 1

االحتٌاطٌة 

والسٌطرة 

على الخزٌن  

.المحرولات 4

والزٌوت 

 والسكراب 

 التعبئةلسم  طواحٌن اإلسمنتلسم  االفرانلسم  لسم طواحٌن المواد النالل المطاطًلسم 

الشعب                     

.اإلنتاج                 1

.الصٌانة المٌكانٌكٌة 4

 .الصٌانة الكهربائٌة 5

الشعب                  

.اإلنتاج               1

.الصٌانة المٌكانٌكٌة 4

.الصٌانة الكهربائٌة 5

.المراجل 7.المرسبات 6

 .بناء االفران8

الشعب                        

   . اإلنتاج                1

.الصٌانة المٌكانٌكٌة    4

.الصٌانة الكهربائٌة      5

 .محطة المٌاه الخارجٌة 6

الشعب                     

اإلنتاج                   .1

.الصٌانة المٌكانٌكٌة 4

 .الصٌانة الكهربائٌة 5

الشعب                         

. مٌزان التراب             1

. مٌزان التعبئة             4

 . تخطٌط اإلنتاج 5

الشعب                      

. االنتاج            1

.الصٌانة المٌكانٌكٌة       4

 .الصٌانة الكهربائٌة 5

 التخطٌطلسم 
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تاضمممح جمممؽ خمممم   الشممم   أيممم ه، إأ جعلمممم  اسممملك  الكؾفممممة تامممألف جمممؽ العهتممممه جمممؽ االق مممم ل    
والشعب، جكه  اال ا  ية وجكه  الخهجية، وا  ر ج ه جع جاظمب ت البع  الع لم سم اؼ الار  مز يممط 

تامألف اللعلم  جمؽ يمهة أق م ل ، إد فم إ ا ج ااسلك  فم جعل  إسملك  الكؾفمة ااق  ل الل  ئلة
 والام يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م 

 متية والام ت هؼ فم إ ا ج ااسلك  :وتاضلؽ ااق  ل اآلم األقد م اا ت جية :أوالل : 

: يقمؾل ئمذا الق مؼ  لهلمة اسماخراج وقممع  رمر الكممس جمؽ اللقم لع الؾاقعمة  قدم مقليع انحجيخ .1
 ممؼ يممؽ اللعلمم  وجممؽ  ممؼ تك مم ره بؾاسممظة الك مم رات الاممم  (22)فممم  عممر الكرممف والاممم تبعممه 

تعممه ااسمم س فممم صممك ية ااسمملك ،  لمم  تمماؼ تزويممه اللعلمم   مم لعرر وفممق الشممروط اللظمؾبممة 
 جؽ     الكؾ  والكلية .

:  عه يلمية تك  ر  رر الكمس تاؼ  قمة بؾاسظة الك ق  اللظ طم إلط  مظ طعقدم انن قل ان .2
لماأكمه جمؽ جمهى  اللخ زأ اللخالالة لمعرر  ل  تؾ ه  ق ط سميظرة يممط طمؾ  الخمط الك قم 

 . جظ  قة اللؾا  لملع ت ر اللؾفؾية
ه يؽ  ق  الاراب يؽ طريق اللاعهه وجؽ  ؼ ترص ه : وي ؾأ ج  واله  قدم طواحي  انمعجون  .3

وجز مة   للمم ح لاشمم    جمم  ة الظم ؽ والاممم تمماؼ خمظهمم  جممع العرمر فممم  اخمم  الظممؾا  ؽ  شمم   
   ه ودلػ لا ه   يلمية  رقه  .

يممؽ  ممر  اللممؾا  ااوليممة  عممه الظعممؽ والخمممط فممم أفممراأ  وارة  : ي ممؾأ ج مم واله  قدييم األفييخان .4
أفممراأ تعلمم   ظ قممة إ ا  يممة تبمممغ  (4)ا امم ج جمم  ة ت مملط الكمككممر ويعاممؾي ئممذا الق ممؼ يمممط 

 ( طؽ/ ال ؾل لك  فرأ .1500)
:  عممه اال اهمم ح جممؽ يلميممة إ امم ج وتبريممه وطعممؽ جمم  ة الكمككممر تمماؼ  قدييم طييواحي  ااسييمنت .5

 إف فة الربس أ ك ح الظعؽ ودلػ ا ظ ح يلمية تالمب ااسلك  .
أكيممم س ورميممممة : تممماؼ فممممم ئمممذا الق ممممؼ يلميمممة تعب ممممة ااسممملك  فممممم  قديييم انتع ويييية وانتغليييييف .6

 لمبيع  عه فعاله . اه   ئز وي ؾأ جخالالة لهذا الغرض ليالمح  عهئ  
: وتكؾأ ج  ولية ئذا الق ؼ جهلة الفعص الكيلي بم والف زي بم لك فة  قدم انديظخة اننوعية .7

والاأكمه جمؽ جؽ جر مة قمع العرر وصؾال إلط ق ؼ الاعب ة والاغميم   اباهاحه اللرا   اا ا  ية 
 .ؾاصف ت واللع ت ر اللؾفؾية لؾا  ااولية واا ا ج لمجهى جظ  قة الل
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يعاممؾي اللعلمم  يممط يممهة أق مم ل خهجيمة ت ممهؼ فممم تقممهيؼ  ياألقديي م انخجمييية ) انديي  جة ( :ييث  ييي ل : 
  مالهيؼ االزل لألق  ل اا ا  ية وئم   آلتم :

ارات الال  رة : يقؾل ئذا الق ؼ   للع فغة يمط تظب ق اال غلة والقؾا  ؽ والقر  قدم اادارة .1
جؽ  ه ت إ ارية يمي  وأيض  الال  رة جؽ ق ؼ اللؾار  البشرية فمم اللعلم   شم   يضملؽ 
تعق ق اللالمعة الع جة لكم  جمؽ اللمؾعف ؽ واللعلم  جمؽ فمل أ العقمؾ  اا اريمة، تمؾف ر 

 العل ية والعراس والاكق  ب ؽ االق  ل وغ رئ  . 
بة تخممماص   لالمممي  ة الكهرب بيمممة  : تاكمممؾأ ئمممذا الق مممؼ جمممؽ شمممعبا ؽ ، شممم  قديييم انريييي  ة .2

واالخرى تخاص   لالي  ة اللي   ي ية لك فة اق  ل اللعل  جع يهل الامأخ ر فمم الالمي  ة، 
كل  أأ الق ؼ يضؼ ش بة الؾرش الامم تكمؾأ جهلاهم  تالمكيع  عمض اا مزاح الامم تاظمبهم  

 العلمي ت اا ا  ية و ذلػ تر  ب اا هزة واللعهات الرهتهة .
: يقمؾل ئمذا الق مؼ  لهلمة فمل أ اسمالرار الظ قمة الكهرب بيمة   قة انكهخب  يةقدم تونيج انظ .3

 فم   لة تؾقف الظ قة الؾطكية يؽ اللعل  ولك  ااق  ل .  
 

  يمخاحل إ ت ج ااسمنت فع معمل إسمنت انكوفة :ي 3ي1ي3

ة جرا مممم  إ ا  يممممة     تابمممع جعلمممم  اسمممملك  الكؾفممممة الظريقممممة الرطبممممة ا امممم ج االسمممملك ، وئكمممم ك يممممه 
 لالك ية ااسلك  وفق ئذه الظريقة والام يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م

فممم ئممذه اللر مممة تمماؼ ته  ممة اللممؾا  ااوليممة سممؾاح    مم   : مخحليية اسييتخخاج انمييواد األونييية .1
تك  رئ  إلط قظع و غ رئ  ل اؼ العالؾ  يمط اللؾا  ااولية يؽ  طريق يلمية الافر ر او 

سممؼ بؾاسمظة   م رات وجمؽ  ممؼ تكقم  للخم زأ اللمؾا  ااوليمة فمم  (10) تبمغ  رلهم   مؾالم
  اخ  اللعل  يؽ طريق الك ق  اللظ طم .

: فم ئذه اللر مة يلمية طعؽ اللؾا  ااوليمة اللالثممة  عرمر  مخحلة طح  انمواد األونية .2
رجم  ال%( و 2%( وتمراب العهتمه بك مبة )15%( وتراب الظيم  بك مبة )73بك بة )الكمس 
يممماؼ افممم فة اللممم ح  مممأ ؾاض و    سممماعل   طمممؾا  ؽ خ صمممة لهمممذا الغمممرض، %(7بك مممبة )

 ئذه اللر مة . فخلة ل اؼ  عهئ  إ ا ج ج  ة الظ ؽ الام تعه جخر  ت
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يمماؼ  قمم  الظمم ؽ إلممط اافممراأ اللخالالممة  لابممهأ يلميممة  ممر  فممم  ر ممة و  : مخحليية انحييخا  .3
 ر ممة ج ؾيممة( ل مماؼ  عممهئ  إ امم ج جمم  ة الكمككممر،  1500-1400 ممرارة ي ليممة تالمم  إلممط )

تعممه و والاممم تكممؾأ يمممط شمم    ب بمم ت صممغ رة، وجممؽ  ممؼ ترفيمم  ئممذه العب بمم ت وتبريممهئ ، 
 . ككرئذه العلمية جهلة  ها لكؾ ه  ج  رة يمط تر  بة الكم

%( 97: فمم ئمذه اللر مممة تاممؼ يلميممة جمزج جمم  ة الكمككمر بك ممبة ) مخحلية طحيي  ااسييمنت .4
%( ل اممممؼ طعكهلممم  جعممم ه لغمممرض تقم ممم  سمممرية الاالممممب فمممم 3جمممع  رمممر الرمممبس بك مممبة )

    . سلك  الع  ي ا ك ح اساعل لهالسلك  اللق ول م واالا
سلك    ل  تمؾات، وجؽ  مؼ تعب اه : فم ئذه اللر مة تاؼ  خزأ اال تع وة ااسمنتمخحلة  .5

سمممملك  فممم  ل مممماؼ ت ممممؾيقه  وأ ا يمممممط شممم  فمممم أكيمممم س جخالالمممة أو تمممماؼ  قمهممم  جب شممممرة 
 . اساعل   ااكي س 

الكؾفمممة و لممم   اسممملك  جعلممم  فمممم ااسممملك  ا اممم ج للرا ممم  الاككممممؾ م ويل مممؽ تؾفممميح الل ممم ر   
 جؾفح   لش   اآلتم :م

 (9ش   )

 الكؾفة اسلك  ا ا ج ااسلك  فم جعل الل  ر الاككمؾ م للرا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنمل إلى مخازن الحجر والتراب 

 والرمل والحدٌد والجبس 

 المرحلة الثانٌة 

 مرحلة طحن المواد األولٌة 

 المرحلة الثالثة 

 مرحلة حرق 

 المرحلة الرابعة 

 طحن اإلسمنت

 المرحلة الخامسة 

ٌتم تخزٌنه فً الساٌلوات الخزن ثم  مرحلة التعبئة والتغلٌف 

 تعبئة إلى مكٌس أو فل 

 المرحلة األولى 

 استخراج المواد األولٌة 

مطاحن  6ٌتم طحن المواد من خالل 

وتحوٌلها إلى مسحوق ثم ٌضاف 

 الماء لٌتكون هوبر المعجون 

ٌتم حرق المعجون باستخدام 

االفران بدرجة حرارة لصوى 

 لتتكون مادة الكلنكر 1711

ٌتم طحن الكلنكر والجبس لتحوٌلة 

 إلى مسحوق اإلسمنت 
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 . فم جعل  اسلك  الكؾفة  اا ا جق ؼ  إيها  الب  ثة   اليال   يمط جعمؾج ت :اللالهر
 

نمعميل اسيمنت انكوفية ندينتع  واا تي ج انمخظيا وانفعليع وانمت حية انظ ق ت انتريميميةي 4ي1ي3
 :ي 2021و  2020

 اسممملك  جعلممم  فمممم والفعممممم  اللخظمممط واا اممم ج واللا  مممة الاالمممليلية يل مممؽ تؾفممميح الظ قممم ت   
 و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م 2021 و 2020 ل كام الكؾفة

 
 (16الرهو  )

 2020)الفعمم فم جعل  اسلك  الكؾفة ل كام و اللا  ة واا ا ج اللخظط  و الاالليلية   تالظ ق
- 2021) 

الطالة  السنة
 التصمٌمٌة
 )طن 

 الطالة
 المتاحة
 )طن 

اإلنتاج 
 المخطط
 )طن 

اإلنتاج 
 الفعلً
 )طن 

 نسبة اإلنتاج الفعلً إلى )% 

انطبقخ 

 انزظًًٛٛخ

انطبقخ 

 انًزبؽخ

اإلَزبط 

 انًخطؾ

2020 1781000 950000 820000 744723 42% 78% 91% 

2021 1781000 950000 820000 657310 37% 69% 80% 

  إيها  الب  ثة   اليال   يمط بي   ت ق ؼ الاخظيط فم ي كة البع  .  اللالهر:

تؾفممح الرممهو  أيمم ه الظ قممة الاالممليلية والظ قممة اللا  ممة واا امم ج اللخظممط واا امم ج الفعمممم    
يمممط إ امم ج أيمممط  ليمم ت  اللعلمم إأ الظ قممة الاالممليلية تعبممر يممؽ قممهرة إد ، لملعلمم  ي كممة البعمم 

( 1781000  لش   اللظمؾب، إد بمغ  الظ قة الاالليلية لملعل  ) اا ا ج إدا سخرت إج   ي ته
الثم  يمه  الؾ مهات الامم يل مؽ أأ تماؼ إ ر زئم  فعم ه وفقم ه لامؾف ر فج  الظ قمة اللا  مة إ، طؽ سكؾي ه 

  ا امم ج، وقممه  مم الت الامممف والاممأخ ر  جرايمم ةاللممؾا  واللعممهات والعمم جم ؽ جممع  اايممها  اللعممه ة جممؽ
جم  اا ام ج اللخظمط ئمؾ الاخظميط لعلميمة إ، ( طمؽ سمكؾي ه 950000بمغ  الظ قة اللا  ة لملعل  )

، ( طؽ سكؾي ه 820000، وبمغ اا ا ج اللخظط )تالكيع الؾ هات اا ا  ية فم الؾ هة االقاال  ية
، وقممه بمممغ الفعمممم ئممؾ جمم  تكارممه الؾ ممهة االقاالمم  ية فعميمم ه أي  ليممة اا امم ج الفعمممم كلمم  أأ اا امم ج

( طمممممؽ يممممممط 657310(، )744723) 2021و 2020  خممممم   سمممممكام لممممماا اممممم ج الفعممممممم لملع
%( يممط المرغؼ جمؽ 91) 2020ل كة الفعمم الط اا ا ج اللخظط بمغ    بة اا ا ج  إد، الاؾالم

 إد 2021تؾقف اا ا ج لعهة شهؾر  ايرة   بعمة  ؾرو م  وئمم الك مبة اايممط   للق ر مة جمع سمكة 
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%(  ايرمة تمأ ر اا ام ج   رتفم   أسمع ر الؾقمؾ  المذي 80) الط اا ا ج اللخظط بمغ    بة اا ا ج
 أ ر  ش   جب شر يمط العلمية اا ا  ية .

واحتدي ب تكلفية انوحيجة انمنتجية )تكلفية  فع معمل إسيمنت انكوفية انمتبع  نيفنتك غ م ي 5ي1ي3
 ي :انظ  انواحج( 

 عه إط   الب  ثة يمط واقع الكغ ل اللع سبم اللظبق فم اللعلم  اتضمح  مأأ  غم ل الاكم لي     
 يعاله يمط الكغ ل اللع سبم اللؾ ه، إد تاؼ تبؾيب يك صر الاك لي  لملعلم  إلمط سمبعة   م   ت

 م تم :يأ  لربي ة وئم  

: يشل  ئذا الع  ب    جم  تهفعمه اللعلم  جمؽ رواتمب وأ مؾر إلمط  انخواتب واألجور 31/ يح .1
 .  سؾاحه أك    ااق  ل اا ا  ية أل ااق  ل الخهجية الع جم ؽ فم ااق  ل   فة

  رمر جث : تاضلؽ ئذا الع  ب   فة تك لي  اللؾا  اللب شرة  انمدتلدم ت اندلعية 32/ يح .2
 مذلػ و كيلي ويمة،  العهتمه وجمؾا  بؾ  م   وأك سم ه مي سمم وتمراب الربس والرجم  الكمس و رر

 . غ ر اللب شرة الل اخهجة فم اللعل اللؾا  
 ممم  الخمممهج ت ال زجمممة ا رممم ز  تكمفمممة: يضمممؼ ئمممذا الع ممم ب  انمديييتلدم ت انخجميييية 33/ يحييي .3

  افمم فة الممط تكمفممة  مم  جممؽ  الخممهج ت الالممك عية واا اريممة والا ممؾي يةأ شممظة اللعلمم  جثمم  
 الالي  ة وغ رئ  .و الهي ية وااي أ و االساش رات 

: تاكممؾأ ئممذا الع مم ب جممؽ اللبمم لغ اللهفؾيممة إلممط  همم ت  انفوا ييج وجيجيي رات األراضييع 36 /م مم .4
 أخرى لغرض اساخهال ااجؾا  واارافم الع بهة إل ه  لا ه   إ ر ز العل  . 

 مم ب  مم  أق مم ط ا ممه  ر اللؾ ممؾ ات غ ممر اللاهاولممة جثمم  : يشممل  ئممذا الع اال ييجث رات 37/ يحيي .5
 الل  بؽ وال ي رات وغ رئ  والام تؼ ا ا  به  وفق القؾا  ؽ والاعميل ت الك فذة .

: ويشممل  ئممذا الع مم ب   فممة اللبمم لغ الاممم تاعلمهمم  اللعلمم   انمرييخوف ت انتحويلييية 38/ يحيي .6
 بهوأ جق ب  فض ه يؽ أ ه  ال ترتبط بكش ط اللعل  . 

: تاضلؽ   فة اللالروف ت الخ صة   كؾات سم  قة والعرفمية  انمرخوف ت األخخى  39/ يح  .7
 .  الام تعلمه  اللعل  ي كة البع  وخ  بر الرأسل لية
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 اسمملك  جعلمم  فممم ااسمملك  جممؽ الؾا ممه الظممؽ وتكمفممة اا امم ج إ لمم لم ويل ممؽ تؾفمميح تكمفممة   
لعك صمممر الاكممم لي  جمممؽ جمممؾا  جب شمممرة   تبممم   اسممممؾب الاؾزيمممع الظبيعمممم  2021 سمممكة خممم   الكؾفمممة

 وأ ؾر جب شرة وتك لي  غ ر جب شرة، و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م

 

 (17 هو  )
تكمفة اا ا ج وتكمفة الظؽ الؾا ه جؽ ااسلك  فم جعل  اسلك  الكؾفة خ   سكة إ ل لم 

 )اللب لغ   لهتك ر( 2021
 

 الواحدتكلفة الطن  تكلفة اإلنتاجإجمالً  التفاصٌل ت

 انًجهغ انكهٙ انًجهغ انغضاٙ انًجهغ انكهٙ انًٛهغ انغضاٙ

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 ؽغش انغجظ

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

2651588540 

1551908910 

818350950 

530449170 

1514442240 

2162549900 

  

4034 

2361 

1245 

807 

2304 

3290 

 

 14041  9229289710  انًغًٕع 

 
1 

 األعٕس انًجبششح :

 أعٕس ػًبل اإلَزبط

 

5777754900 

  

8790 

 

 8790  5777754900  انًغًٕع 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 انزكبنٛف  ٛش انًجبششح :

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 كشاد فٕالرٚخ

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 اؽزٛبؽٛخأدٔاد 

 نٕاصو ٔيًٓبد

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 اَذصبس انًكباٍ

 طٛبَخ انًكباٍ

  ضٌ انًٕاد األٔنٛخ

  ضٌ اإلَزبط رؾذ انزشغٛم

  ضٌ اإلَزبط انزبو

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 

1756332320 

1521015340 

1620926460 

604725200 

679658540 

2267062190 

788772000 

2223022420 

465375480 

4452617940 

964273770 

5176973560 

2161892590 

1531532300 

518617590 

300390670 

1613696050 

1550594290 

  

2672 

2314 

2466 

920 

1034 

3449 

1200 

3382 

708 

6774 

1467 

7876 

3289 

2330 

789 

457 

2455 

2359 
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19 
20 

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 ٔانزغٕٚقانزؼجئخ ٔانزغهٛف 

2965782720 

273440960 

4512 

416 

 50869  33436702390  انًغًٕع 

 73700  48443747000  انزكبنٛفاعًبنٙ  

 .( 1معق )فم الل ج زاأ اللرا عة: إيها  الب  ثة   اليال   يمط اللالهر
قمممممممه بممممممممغ  2021تاضممممممح جمممممممؽ خممممممم   الرممممممهو  أيممممممم ه، إأ إ لممممممم لم الاكممممممم لي  خمممممم   سمممممممكة    

   م   مفممة  و تكمم ر،  73700أ تكمفممة الظمؽ الؾا مه أ تكم ر، وئمذا يشمم ر المط  48443747000
 تكمم ر، إجمم   8790 تكمم ر، وا ممؾر اللب شممرة لمظممؽ الؾا ممهة  14041اللممؾا  اللب شممرة لمظممؽ الؾا ممهة 

 تك ر، وئذا يعكم إأ   بة تكمفة  مفة اللمؾا   50869ة فبمغ  لمظؽ الؾا ه الاك لي  غ ر اللب شر 
%، 12%، 19اللب شرة واا مؾر اللب شمرة والاكم لي  غ مر اللب شمرة المط إ لم لم الاكمفمة قمه بمغم  

69%   يمط الاؾالم، ويميمه ي  م  ارتفم   الاكم لي  غ مر اللب شمرة يكمه اللق ر مة جمع تكمفمة اللمؾا
اللب شممرة واا ممؾر اللب شممرة، لممذلػ تاظمممب إيمم  ة الكغممر فممم ئممذه الاكمم لي  جممؽ أ مم  تخفيضممه  الممط 

 85000أ  ممط  ممه جل ممؽ، وجممؽ    ممب آخممر فممإأ اللعلمم  ي كممة البعمم  يقممؾل ببيممع اللكاممؾج   ممعر 
 تكمم ر لمظممؽ الؾا ممه،  **11300ؽ الؾا ممه، ااجممر الممذي تمم  ي الممط تعق ممق ربممح  لقممهار  تكمم ر لمظمم

  تك ر . ***7427603000وبربح إ ل لم 

ويمممط الممرغؼ جممؽ تعق ممق اللعلمم  لمممربح  ايرممة إ امم ج وبيممع جكار تممه فممم ال ممؾ  اللعميممة، اال إأ    
سممعر البيممع جممؽ أ مم  إ ارة اللعلمم  ترغممب فممم تخفمميض الاكمم لي  غ ممر اللبممررة جممؽ أ مم  تخفمميض 

جؾا هممممة اللكارمممم ت اللك ف ممممة ااخممممرى اللظرو ممممة فممممم ال ممممؾ ، فضمممم ه يممممؽ تع مممم ؽ ميلممممة جكاممممؾج 
 االسلك  جؽ و هة  غر    جؽ اللعل  وزب بكه .

 تخفميض إلمط  ع  مة االسلك  فمم اللعلم  ي كمة البعم  جكاؾج أأ ي    سبق، ج  فؾح وفم   
اللب شمرة وتع م ؽ ميلمة اللكامؾج جمؽ أ م  ج م يهة اا ارة الاكم لي  غ مر ال سميل  و  اللرتفعة تك ليفه

ويل مؽ تعق مق  فم الؾصؾ  الط سعر تك ف م تمبم ر بم ت الزبم بؽ وبشم   أفضم  جمؽ اللك ف م ؽ،
 سمم اؼ جمم  دلممػ جممؽ خمم   تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة، وئممذا

                                                           
  تم احتساب هذه النسب كاآلتق :ـ 

 % نسبة تكلفة المواا المباشر  الى إ مالق التكال ف .19=  73700÷  14041

 . التكال ف إ مالق الى المباشر  األ ور نسبة 12%=  73700÷  8790

 . التكال ف إ مالق الى المباشر  التكال ف غ ر نسبة% 69=  73700÷  50869
**

 ا نار ربح الةن الواحا . 11300=  73700 – 85000 
***

 ا نار إ مالق الربح . 7427603000=  657310×  11300 
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خ لهلمم  تظب مق ئممذه الاقكيمة فممم  جمؽ سمم اؼ ؽتوالممذ الفالمم ، ئمذا جممؽ القم  ج ؽ اللبعثمم ؽ فمم تك ولمه
جعل  اسلك  الكؾفة  ؼ بي أ  ورئ  فم تخفميض الاكم لي  وتع م ؽ ميلمة اللكامؾج جمؽ و همة  غمر 

 اللعل  ي كة البع  وزب بكه .إ ارة 
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تظ يق إع دة  نجسة انعملي ت فع عل  ذخ وعيفة انجودة فع معمل :  انمبحث انث  ع
 إسمنت انكوفة

تمؼ الاعممرف فممم اللبعمم  ال مم بق يمممط طبيعممة جعلم  إسمملك  الكؾفممة جممؽ   مم  أق مم جه اللخامفممة    
جمع تعهتمه تكمفمة إ لم لم اا ام ج كمفة اج  ذلػ واقع  غ ل الؾ يلر به  اللكاواللرا   اا ا  ية الام 

ت ممميط الضممؾح سمم اؼ ئممذا اللبعمم  ، وخمم   2021وتكمفممة الظممؽ الؾا ممه جممؽ االسمملك  خمم   سممكة 
يمممط إ ممراحات تظب ممق إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة ودلممػ وفممق الخظممؾات 

 و ل  جؾفح   لخظؾات اآلتية :م، الام تاؼ ف ه  يلمية الاظب ق

 

 ي: وانعملي ت انتع سيع د  نجسته  انكوفة إسمنت معملتحجيج استخاتيجية ي 1 ي2ي3

 جممع اللعلمم  ي كممة البعمم  قممهرات للق بمممة تؾعيفهمم  تمماؼ خظممة يشمم ر الممط االسمماراتيرية يمممط إ همم    
 إلمط لمؾصمؾ  تهمهف ، وبذلػ فهم خظمةه  كم أئهافه تعق ق أ   جؽ ال ؾ   فم اللؾ ؾ ة الفرص
 طؾيمممة والخظممط وال ي سمم ت اائمممهاف جمم  بممم ؽ الاك جمم  طريممق يممؽ لملعلمم  الممربيس الكشمم ط  امم بج

 الكؾفة جؽ خ   اآلتم :م إسلك  جعل  اا  ، ويل ؽ تؾفيح اساراتيرية

ج ااسملك  وتقهيلمة  أسمع ر تك ف مية فمم ال مؾ  ؾ العل  يمط تخفيض تك لي  تالمكيع جكام .1
 ية . ؾ ة ي ل اوي ؾأ د

ج ااسلك  وطر  إ ا  ه و غ ل العل  اللابمع فمم يلميمة تالمكيعه ؾ ال عم إلط تع  ؽ جكا .2
 وجاظمب ت ال ؾ  اللعمية . تا حل ل  

 ش   أسر  جمؽ  ج ااسلك  وتؾص مة إلط الزب بؽؾ تقم   الؾق  االزل لاالكيع وتع  ؽ جكا .3
 . اللك ف  ؽ

ذي أيممؽ يمؽ جؾاصمف ته والعلم  يممط تأك ه تؾقع ت الزب بؽ  شأأ  ؾ ة جكاج ااسلك  والم .4
اساع  ه الع جة الار رية لملعل  جمؽ خم   تمذ  ر الزبم بؽ  ل ماؾى  مؾ ة ااسملك  والمذي 

 .  ال اي   تهؼوفق ه  هتعل  يمي
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 وتكف ممذ اسمماراتير اه   لشمم   الالممعيح، هجممؽ تعق ممق أئهافمم جعلمم  اسمملك  الكؾفممةو اممط تممال ؽ    
، االممكيع واا شمظة اللاعمقممة  إ ام ج ااسمملك الال يمم ل  علميمة جرا عممة لك فمة يلميم ت ه  اؾ مب يميمف

جمممع جاظمبممم ت  تممما حلالربي مممة والل ممم  هة  شممم    العلميممم تااجمممر المممذي يعممماؼ يميمممه ال يممم ل بارت مممب 
ويل ؽ تعهته العلمي ت الام سيع   ئكهساه  و  ب اللرا   اا ا  ية فمم اللعلم ، و لم  الزب بؽ، 
 آلتم :مجؾفح   

 الكممس أ رم ر تك م رتماؼ : خم   ئمذه اللر ممة  مخحلة اسيتخخاج انميواد األونييةعملي ت  .1
 صمغ رة أ رم ل إلمط وتعؾيمهم  ك م رات إلط الكمس أ ر ر اللظ طم،  ؼ  ق  الك ق  وتغذية

 ااولية . اللؾا  طعؽ جؾقع إلط و قمه  الشؾابب واساخراج
  م للؾا  الظمؾا  ؽ تغذيمة تاؼ العل  اجر أسا ل  عه : مخحلة طح  انمواد األونيةعملي ت  .2

 ليعمممرك واللمم ح والاممراب العهتممه وخمم ل والرجمم  الكمممس  رممر جمم  ة تمماؼ طعممؽ   مم  ااوليممة
 اللعرؾأ . ئؾبر ج  ة يالبح  اط اللعمق

اللعرممؾأ  ممؼ تمماؼ   لمم  ة اافممراأ خمم   ئممذه اللر مممة تمماؼ تغذيممة : مخحليية انحييخا عملييي ت  .3
 اللمؾا  وبعمه دلمػ تماؼ تعلميص ااولط فم أفراأ خ صمة الا خ ؽ  علمية اللعرؾأ  ترفي 

 الكمككر .  ج  ة ج ؾ ة اللؾا  لااف ي   رقه   ؼ
  عمه الكمككمر  ل  ة ااسلك  طؾا  ؽ وخ له  تاؼ تغذية : مخحلة طح  ااسمنتعملي ت  .4

 يالممبح  اممط الرممبس جمم  ة جممع وطعكممة الكمككممر ال مم تمؾات،  ممؼ تمماؼ تك مميؼ جخمم زأ  جممؽ  قمممة
 ترابية تعاؾي يمط ج ؾ  ت ااس سية للكاؾج االسلك  . ج  ة

 جمؽ ه قمم  عمه ااسملك  :مم خم   ئمذه اللر ممة تماؼ اسما ل تع وة ااسمنتعملي ت مخحلة  .5
ااسمملك  الممذي يلثم  اللكاممؾج الكهمم بم   لم  ة الاعب ممة ج م بؽ الخممزأ،  مؼ تمماؼ تعب ممة سم تمؾات

 الذي تاؼ بيعه الط الؾ  ح والزب بؽ .

قمؾل يممط إيم  ة تالمليؼ خظمؾات ت فم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة إي  ة ئكهسة العلمي ت تقكية إأ   
جمع خظمؾة جمؽ خم   الماخمص جمؽ ا مه الخظمؾات او  جرهم   إ ا  يةتكف ذ العل   اخ     جر مة 

يل مممؽ تكغممميؼ اافكممم ر ااس سمممية لاع ممم ؽ خظمممؾات العلممم  جمممؽ خممم    اللكظممممق، وجمممؽ ئمممذا أخمممرى 
 جمؽ والهمهف وجخر م ت وجع لرمة جمهخ ت إلمط اا ا  يمة اللرا م  تعم م  ويل مؽ جكهم ، تعم     

 م: اآلتم   لرهو  جؾفح و ل  الكؾفة، اسلك  جعل  فم جر مة ك 
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 (18 هو  )
فم جعل   تعم   اللرا   اا ا  ية إلط جهخ ت وجع لرة وجخر  ت والههف جؽ    جر مة

 اسلك  الكؾفة
 انٓذف انًخشعبد انؼًهٛبد انًذ الد انًشؽهخ اإلَزبعٛخ

 انًشؽهخ األٔنٗ

 اعزخشاط يشؽهخ)

 (األٔنٛخ انًٕاد

ركغٛش أؽغبس انكهظ 

 انُبقم رغزٚخو

 انًطبؽٙ

انٗ  انكهظ أؽغبسَقم 

رؾٕٚهٓب ٔغبساد ك

انٗ أؽغبو طغٛشح 

 انشٕااتٔاعزخشاط 

انؾظٕل ػهٗ يبدح 

ؽغش انكهظ ثؤؽغبو 

طغٛشح ٔ بنٛخ يٍ 

 انشٕاات

انؾظٕل ػهٗ انًبدح 

ط ٕاألعبعٛخ نًُز

 اإلعًُذ

 انضبَٛخانًشؽهخ 

 انًٕاد ؽؾٍ يشؽهخ)

 (األٔنٛخ

ثؼذ أعزالو ايش انؼًم 

ٚزى رغزٚخ انطٕاؽٍٛ 

 ثبنًٕاد األٔنٛخ

ؽؾٍ يبدح انكهظ 

ٔانشيم ٔ بو انؾذٚذ 

 ٔانزشاة ٔانًبء

يبدح ؽُٛٛخ رغًٗ 

 ثٕٓثش انًؼغٌٕ

رؾٕٚم انًٕاد يٍ 

طهجخ انٗ يؼهق ؽُٛٙ 

 نزكٍٕٚ انًؼغٌٕ

 انضبنضخانًشؽهخ 

 (انؾش  يشؽهخ)

رغزٚخ األفشاٌ ثًبدح 

 انًؼغٌٕ

رغفٛف انًؼغٌٕ 

رؾًٛض ٔبنزغخٍٛ ث

ؽشقٓب ٔانًٕاد 

نزظجؼ نززفبػم 

 انكهُكش

ٚزكٌٕ انكهُكش انز٘ 

ٚجشد يجبششح ثؼذ 

 شٔعّ يٍ األفشاٌ 

 انٗ انًخبصٌ ُٔٚقم

رؾٕٚم يبدح انًؼغٌٕ 

انٗ يبدح طهجخ رغًٗ 

 انكهُكش

 انشاثؼخانًشؽهخ 

 ؽؾٍ يشؽهخ)

 (اإلعًُذ

طٕاؽٍٛ انرغزٚخ 

بنكهُكش ثؼذ َقهخ يٍ ث

 يخبصٌ انغبٚهٕاد

رُؼٛى انكهُكش ٔؽؾُخ 

يغ يبدح انغجظ ؽزٗ 

 ٚظجؼ يبدح رشاثٛخ

ٚزكٌٕ يبدح رشاثٛخ 

 ْٔٙ يُزظ اإلعًُذ

رؾٕٚم انكهُكش 

 ٔانغجظ انٗ اإلعًُذ

 انخبيغخانًشؽهخ 

 رؼجئخ يشؽهخ)

 (اإلعًُذ

اعزالو اإلعًُذ ثؼذ 

َقهخ يٍ عبٚهٕاد 

 انخضٌ

رؼجئخ يكباٍ انزؼجئخ 

 ثًبدح اإلعًُذ

اعًُذ يكٛظ 

ٔكزن   ثؤكٛبط ٔسقٛخ

 اإلعًُذ انفم 

ؽًبٚخ يُزظ اإلعًُذ 

 يٍ انزهف

 يمط جق بمة  عض اللهكهس ؽ والع جم ؽ فم اللعل  .    اليال  إيها  الب  ثة  :اللالهر
وجؽ الرهو  أي ه تاضح  ور    جر مة جؽ اللرا   فم إ ا ج ااسلك    م  تمؼ تعم م   م     

ولفهممؼ العلميمم ت  شمم    ،واللخر مم ت والهممهف جممؽ  مم  يلميممة والعلميمم تجر مممة   ممب اللممهخ ت 
اللعلممم  جمممؽ اللمممؾا  ااوليمممة اللاعمقمممة  إ اممم ج ااسممملك  جمممؽ قبممم   ا اي  ممم تتعهتمممه البمممه جمممؽ أوسممع 

 لممع اللعمؾجمم ت يممؽ طريممق تعهتممه ، و يممؽ يلميممة الرق  ممة يمممط اللخممزوأ ود ارتممهاللرهممزيؽ فضمم  
د ممهاث و علمم  الاللؾاصممف ت اللظمؾبممة جممؽ قبمم  الزبمم بؽ اللممرتقب ؽ والعمم ل  ؽ، جممع  راسممة واقممع سممؾ  

تغ  مممرات فمممم الخمممط اا اممم  م والعلممم  يممممط تغ  مممر اآلالت وجعمممهات اا اممم ج لاع ممم ؽ إ اممم ج جكممماج 
لم  تاك سمب وجاظمبم ت ال مؾ  وا اي  م ت الزبمؾأ   لاك م ق والاعم وأ جمع ااسلك  وخفض تكمفاه  

ااق ممم ل الامممم لهممم  ي قمممة جب شمممرة   ا اممم ج جكهممم  ق مممؼ الشممم وأ الفكيمممة وق مممؼ اللقممم لع وق مممؼ الك قممم  
ل سماعل  ، وبمذلػ ف بمه جمؽ ج وفقم ه لملؾاصمف ت اللظمؾبمة ؾ اللظ طم  ل  يشال  يمط تالكيع جكام

يمط  اخاال رئ ؾف ر    اال اي   ت االزجة لك  العلمي ت اا ا  ية بهوأ تؾف ر اللؾار  تخاص با
الاع  ؽ الاككؾلؾ م والذي تاضملؽ  م  اا شمظة اللاعمقمة باظمؾير ، وال ي ل  علمي ت اللؾا  ااولية

 . تع  ؽ جه رات الع جم ؽ وتظؾيرئ ، و ذلػ العل  يمط اللكاج
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 ، ف بمه جمؽ تعهتمه تك ليفهم  جمؽ أ م  ت مميط الضمؾح ويكه تعهته العلمي ت اللمرا  إيم  ة ئكهسماه   
فمم اسمابع  ئ  يكمه تكف مذ تقكيمة إيم  ة ئكهسمة  بههف الل  يهةيمط العلمي ت غ ر اللضيفة لم يلة 

 العلمي ت فم ع   شر وعيفية الرؾ ة، ويل ؽ تعهته ئذه الاك لي    آلتم :م

 اللممؾا  اسمماخراج يل ممؽ تؾفمميح تكمم لي  جر مممة األونييية :ييي انمييواد أوالل : تكيي نيف مخحليية اسييتخخاج
 ااولية جؽ خ   الرهو  اآلتم :م 

 (19 هو  )

 2021فم جعل  اسلك  الكؾفة ل كة  ااولية اللؾا  اساخراج جر مة تك لي 
 إجمالً التكلفة التفاصٌل

 )دٌنار 
 تكلفة الطن الواحد

 )دٌنار 
 النسبة الى إجمالً التكلفة

 %( 

 %25 6647.8 4369665418 المواد المباشرة

 %5 1318.5 866663235 األجور المباشرة

 %70 18161.2 11937538372 التكالٌف غٌر المباشرة

 %100 26127.5 17173867025 إجمالً التكالٌف

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر
ااوليمة    م   لبممغ  اللمؾا  اساخراج تك لي  جر مةأ إ ل لم أي    جؽ خ   الرهو  أي ه    
(  تكممم ر، ودأ تكمفمممة الظمممؽ الؾا مممه جمممؽ االسممملك  خممم   ئمممذه اللر ممممة    ممم  17173867025)
ج    لك بة لك مبة  م  جمؽ اللمؾا  اللب شمرة واا مؾر اللب شمرة والاكم لي  غ مر أ(  تك ر، 26127.5)

 . ( يمط الاؾالم%70(، )%5(، )%25اللب شرة فك    )

 ااوليمة اللمؾا  طعمؽ يل مؽ تؾفميح تكم لي  جر ممة األونيية :يي انمواد طح  ث  ي ل : تك نيف مخحلة
 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م 

 (20 هو  )

 2021 ل كة الكؾفة اسلك  جعل  فم ااولية اللؾا  طعؽ جر مة تك لي 
 إجمالً التكلفة التفاصٌل

 )دٌنار 
 تكلفة الطن الواحد

 )دٌنار 
 إجمالً التكلفة النسبة الى

 %( 

 %22 4514.2 2967228802 المواد المباشرة

 %11 2197.5 1444438725 األجور المباشرة

 %67 13911.2 9143970872 التكالٌف غٌر المباشرة

 %100 20622.9 13555638399 إجمالً التكالٌف

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر
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ك  مم   لبمممغ  ااوليممة اللممؾا  طعممؽ ي  مم  جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه إأ إ لمم لم تكمم لي  جر مممة   
(  تكممم ر، ودأ تكمفمممة الظمممؽ الؾا مممه جمممؽ االسممملك  خممم   ئمممذه اللر ممممة    ممم  13555638399)
ج    لك بة لك مبة  م  جمؽ اللمؾا  اللب شمرة واا مؾر اللب شمرة والاكم لي  غ مر أ(  تك ر، 20622.9)

 ( يمط الاؾالم .%67(، )%11(، )%22فك    )اللب شرة 

 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م  العر   يل ؽ تؾفيح تك لي  جر مة انحخا :ي ث نث ل : تك نيف مخحلة

 (21)  هو 

 2021 ل كة الكؾفة اسلك  جعل  فم العر   جر مة تك لي 
 إجمالً التكلفة التفاصٌل

 )دٌنار 
 تكلفة الطن الواحد

 )دٌنار 
 إجمالً التكلفةالنسبة الى 

 %( 

 %5 493.5 324382485 المواد المباشرة

 %24 2461.2 1617771372 األجور المباشرة

 %71 7099.05 4666276556 التكالٌف غٌر المباشرة

 %100 10053.75 6608430413 إجمالً التكالٌف

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر
ك  ممممممم   لبممممممممغ  العمممممممر   ي  ممممممم  جمممممممؽ خممممممم   الرمممممممهو  أيممممممم ه إأ إ لممممممم لم تكممممممم لي  جر ممممممممة   
أ تكمفممممة الظممممؽ الؾا ممممه جممممؽ االسمممملك  خمممم   ئممممذه اللر مممممة    مممم  أ(  تكمممم ر، و 6608430413)
ج    لك بة لك بة    جؽ اللؾا  اللب شرة واا ؾر اللب شرة والاك لي  غ مر أ(  تك ر، 10053.75)

 ( يمط الاؾالم .%71(، )%24(، )%5اللب شرة فك    )

جمؽ خم    ااسملك  طعمؽ يل ؽ تؾفيح تك لي  جر مة ااسمنت :ي طح  رابع ل : تك نيف مخحلة
 الرهو  اآلتم :م 

 (22)  هو 

 2021 ل كة الكؾفة اسلك  جعل  فم ااسلك  طعؽ جر مة تك لي 
 إجمالً التكلفة التفاصٌل

 )دٌنار 
 تكلفة الطن الواحد

 )دٌنار 
 الى إجمالً التكلفةالنسبة 

 %( 

 %12 1398.5 919248035 المواد المباشرة

 %16 1933.8 1271106078 األجور المباشرة

 %72 8649.25 5685238518 التكالٌف غٌر المباشرة

 %100 11981.55 7875592631 إجمالً التكالٌف

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر



 يف اجلىدة وظيفت نشر ظم يف انعمهياث هنذست إعادة حطبيق/ املبحث انثاني ......  انثانث انفصم
 انكىفت إمسنج معمم

 92 

ك  ممم   لبممممغ  ااسممملك  طعمممؽ أ إ لممم لم تكممم لي  جر ممممةأي  ممم  جمممؽ خممم   الرمممهو  أيممم ه    
 تكممممم ر، ودأ تكمفمممممة الظمممممؽ الؾا مممممه جمممممؽ االسممممملك  خممممم   ئمممممذه اللر ممممممة    ممممم   7875592631

جم    لك مبة لك مبة  م  جمؽ اللمؾا  اللب شمرة واا مؾر اللب شمرة والاكم لي  غ مر أ تك ر،  11981.55
 يمط الاؾالم . %72، %16، %12اللب شرة فك    

جممؽ  ااسمملك  تعب ممة يل ممؽ تؾفمميح تكمم لي  جر مممة ااسييمنت :ييي تع ويية خ مديي ل : تكيي نيف مخحليية
 خ   الرهو  اآلتم :م 

 (23)  هو 

 2021 ل كة الكؾفة اسلك  جعل  فم ااسلك  تعب ة جر مة تك لي 
 إجمالً التكلفة التفاصٌل

 )دٌنار 
 تكلفة الطن الواحد

 )دٌنار 
 النسبة الى إجمالً التكلفة

 %( 

 %20 987 648764970 المواد المباشرة

 %18 879 577775490 األجور المباشرة

 %62 3048.3 2003678073 التكالٌف غٌر المباشرة

 %100 4914.3 3230218533 إجمالً التكالٌف

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر
ك  مممم   لبمممممغ  ااسمممملك  تعب ممممة أ إ لمممم لم تكمممم لي  جر مممممةأي  مممم  جممممؽ خمممم   الرممممهو  أيمممم ه    

 تكممممم ر، ودأ تكمفمممممة الظمممممؽ الؾا مممممه جمممممؽ االسممممملك  خممممم   ئمممممذه اللر ممممممة    ممممم   3230218533
جممم    لك مممبة لك مممبة  ممم  جمممؽ اللمممؾا  اللب شمممرة واا مممؾر اللب شمممرة والاكممم لي  غ مممر أ تكممم ر،  4914.3

 يمط الاؾالم .  %62، %18، %20اللب شرة فك    

، 2021وبعه تعهته تكمفة    جر مة جؽ جرا   اا ام ج فمم جعلم  اسملك  الكؾفمة خم   سمكة    
سمم اؼ تعم مم  ئممذه الاكمم لي  الممط تف صمم مه  جممؽ أ مم  الاعممرف يمممط جممؾاطؽ الزيمم  ة فممم الاكمفممة، وقممه 

الاكمفممة تاممراوح جمم  بمم ؽ لممؾ   فممم الرممهاو  ال مم  قة إأ   ممبة الاكمم لي  غ ممر اللب شممرة الممط إ لمم لم 
أ ئممذه الاكمم لي   ع  ممة الممط أ%( وئممم   ممبة جرتفعممة  ممهاه، ااجممر الممذي يشمم ر الممط 72 -% 62)

تخفمميض  شمم   يل ممؽ أأ ي مم يه فممم تخفمميض الاكمفممة اال ل ليممة لملكاممؾج وب لامم لم ج مم يهة اا ارة 
اللكاممؾج، فممم تخفمميض سممعر البيممع وتعق ممق ئمم جش الممربح الل مماههف  ر  ممب اللع فغممة يمممط  ممؾ ة 

 2021 سمممكة خممم   الكؾفمممة اسممملك  جعلممم  فمممم اا اممم ج جرا ممم  ويل مممؽ تؾفممميح إ لممم لم تكممم لي 
 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م  (  لهتك ر اللب لغ)
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  (24 هو  ) 
 )اللب لغ   لهتك ر( 2021فم جعل  اسلك  الكؾفة خ   سكة  إ ل لم تك لي  جرا   اا ا ج

 يشؽهخ ركبنٛف التفاصٌل

 انًٕاد اعزخشاط

 األٔنٛخ

 يشؽهخ ركبنٛف

 انًٕاد ؽؾٍ

 األٔنٛخ

 يشؽهخ ركبنٛف

 انؾش 
 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ ؽؾٍ
 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ رؼجئخ
 االجمالً

 المواد المباشرة :
 حجر الكلس
 حجر الجبس
 رمل لٌاسً
 تراب بوكسٌت
 أكاسٌد الحدٌد
 مواد كٌمٌاوٌة

 

1590953124 

931145346 

491010570 

318269502 

605776896 

432509980 

 

1060635416 

620763564 

327340380 

212179668 

530054784 

216254990 

 

- 

- 

- 

- 

- 

324382485 

 

- 

- 

- 

- 

378610560 

540637475 

 

- 

- 

- 

- 

- 

648764970 

 

2651588540 

1551908910 

818350950 

530449170 

1514442240 

2162549900 

 9229289710 648764970 919248035 324382485 2967228802 4369665418 المجموع

 األجور المباشرة :
 أجور عمال اإلنتاج

 

866663235 

 

1444438725 

 

1617771372 

 

1271106078 

 

577775490 

 

5777754900 

 5777754900 577775490 1271106078 1617771372 1444438725 866663235 المجموع

 التكالٌف غٌر المباشرة :

 نفط أسود

 زٌوت وشحوم

 كرات فوالذٌة

 بطانات الطواحٌن

 أدوات احتٌاطٌة

 لوازم ومهمات

 مواد طبٌة

 مٌاه سمً

 اتصاالت عامة

 نمل العاملٌن

 اندثار المكائن

 صٌانة المكائن

 خزن المواد األولٌة

 خزن اإلنتاج تحت التشغٌل

 خزن اإلنتاج التام

 فحص المواد األولٌة

 فحص عملٌات اإلنتاج

 واالختبار النهائً الفحص

 التكالٌف اإلدارٌة

 التعبئة والتغلٌف والتسوٌك

 

526899696 

456304602 

567324261 

- 

271863416 

906824876 

315508800 

2223022420 

139612644 

1335785382 

289282131 

1553092068 

2161892590 

- 

- 

300390670 

- 

- 

889734816 

- 

 

439083080 

380253835 

648370584 

362835120 

237880489 

793471766.5 

276070200 

- 

116343870 

1113154485 

241068442.5 

1294243390 

- 

1531532300 

- 

- 

968217630 

- 

741445680 

- 

 

351266464 

304203068 

- 

- 

101948781 

340059328.5 

118315800 

- 

93075096 

890523588 

192854754 

1035394712 

- 

- 

- 

- 

645478420 

- 

593156544 

- 

 

263449848 

228152301 

405231615 

241890080 

67965854 

226706219 

78877200 

- 

69806322 

667892691 

144641065.5 

776546034 

- 

- 

518617590 

- 

- 

1550594290 

444867408 

- 

 

175633232 

152101534 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46537548 

445261794 

96427377 

517697356 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

296578272 

273440960 

 

1756332320 

1521015340 

1620926460 

604725200 

679658540 

2267062190 

788772000 

2223022420 

465375480 

4452617940 

964273770 

5176973560 

2161892590 

1531532300 

518617590 

300390670 

1613696050 

1550594290 

2965782720 

273440960 

 33436702390 2003678073 5685238518 4666276556 9143970872 11937538372 المجموع

 48443747000 3230218533 7875592631 6608430413 13555638399 17173867025 التكالٌفإجمالً 

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  .اللالهر
ااوليمممة    ممم   اللمممؾا  تاضمممح جمممؽ خممم   الرمممهو  أيممم ه إأ إ لممم لم تكممم لي  جر ممممة اسممماخراج   

 13555638399ااوليمممة  اللممؾا  طعمممؽ  تكمم ر، ب كلمم     ممم  تكمم لي  جر مممة 17173867025
 طعممؽ جم  تكم لي  جر ممةأ تكمم ر،  6608430413العمر   جر ممة  تكم ر، فمم  م ؽ    مم  تكم لي 

ااسمممممممملك  فك  ممممممممم   تعب ممممممممة وب لك ممممممممبة لاكمممممممم لي  جر مممممممممة ،7875592631ااسمممممممملك  فك  مممممممم  
 تكم ر، أي  48443747000 تك ر، ويميه فإأ إ ل لم الاك لي     م   لبممغ  3230218533

  تك ر . 73700إأ تكمفة الظؽ الؾا ه تبمغ 
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فيع معميل  اعي دة  نجسية انعمليي ت عميل متعيجد انوعي    واالختر صي تتحجييج فخييق يي 2ي2ي3
  :ي اسمنت انكوفة

يعه جؽ ااجؾر اله جة يكه تظب مق تقكيمة  واالخاال ص ت الؾع بف جاعه  يل  فريق إأ تعهته   
أ يممؽ تظب ممق خظممؾات ؾ تاممؾلط الل مم ول إدإيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة، 

جممؽ أ مم  تعق ممق شممراف يمممط  امم بج العلميممة ا شمم   ج ممالر واي كممة البعمم  الاغ  ممر فممم اللعلمم  
 جؽ اآلتم :مالفريق ئذا ، وياكؾأ اللر ؾة جكه   ف يمية و ف حةاائهاف 

للمم  : وتكممؾأ جهلاممه االشممراف يمممط يلمم  الفريممق  مييجيخ انمعمييل أو معيي ون مييجيخ انمعمييل .1
يلامكممه جممؽ صمم  ي ت و إج   يمم ت تامميح لممه إ ارة يلميممة إيمم  ة الهكهسممة جممؽ خمم   تؾ يممه 

و مممذف   تخممم د القمممرار  أ شمممظة اخمممرى جالثممممة  هالعممم جم ؽ فمممم اللعلممم    افممم فة إلمممط مي جممم
لضممميفة لم يلممة و مممذلػ مي جمممة باكغممميؼ ااق مم ل اللشممم ر ة   لعلميمممة واتخممم د الاا شممظة غ مممر 

يمم  ة الهكهسممة واخايمم ر سي سممة إ ا  يممة  هتممهة إ القممرارات الضممرورية الاممم لهمم  ي قممة  فريممق 
    يمط تقهيؼ جكاج ج بؼ وبأسع ر تك ف ية . اه ترع  اللعل  ق  ر 

  شمم   تمما حلج اللعلمم  ؾ يممؽ تقممهيؼ تالممليؼ للكامم : ي ممؾأ ج مم واله  مييجيخ انبحييث وانتظييويخ .2
 وجاظمب ت الزب بؽ جؽ خ   تعهت  خال بص اللكاج الكؾعية .

 يممؽ يلميممة تظممؾير تكغمميؼ يلميممة اا امم ج  شمم   أكثممر  قممة : ي ممؾأ ج مم واله  مييجيخ اا تيي ج .3
 . جل ؽوا  ي بية والعل  يمط تالكيع اللكاؾج  أسر  وق  

ج ااسمملك  ؾ وجاظمبمم ت الزبمم بؽ جممؽ جكامم ا اي  مم ت: تاممؾلط جهلممة تعهتممه  انتدييويقمييجيخ  .4
وجعرفممممة اللكارمممم ت اللك ف ممممة لاقممممهيؼ جكمممماج جكمممم فس  ممممذلػ ال يمممم ل  علميممممة  راسممممة اسممممع ر 

ج الرهتممه اللقمم رب أو ؾ اللكارمم ت اللك ف ممة للكمماج اللعلمم  والعلمم  يمممط تعهتممه سممعر اللكامم
 اللك ف ة فم ال ؾ  .اللل    لملكار ت 

: تامممؾلط جع سمممب الاكمفمممة جهلمممة ا ا ممم ب الاكممم لي  ا لممم لم اا اممم ج  مح سيييب انتكلفييية .5
 ولمظؽ الؾا ه جؽ االسلك  قب  وبعه تظب ق الاقكية .

يرب والذتؽ  الذي يعهوأ   ساش ري ؽ جؽ خ رج اللعل أيض ح ويكه الع  ة يل ؽ االساع  ة     
ؾعية والعي  يممة فممم اللرمم الت اللاعمه ة واللالثمممة باالممليؼ وتكف ممذ تامؾفر فمم هؼ اللهمم رات واللؾفمأأ 

 اا غلة العهتثة . 
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 انكوفة :ي اسمنت معمل وج فعتخظيا انمنتي 3ي2ي3
اللعلمم  واللكاممؾج  للكاممؾج الزبممؾأ  وتعهتممه تق مميؼالزبممؾأ  جاظمبمم ت خمم   ئممذه الخظممؾة تمماؼ تعهتممه   

 تمؾفره وجم  الل ماههفة ال ميؼ وبعهئ  تماؼ تعهتمه لملكاؾج الهكهسية الخال بص و ذلػ تعهته اللك فس،
 الكؾفة، ويل ؽ تؾفيح دلػ جؽ خ   اآلتم :م جعل  إسلك  جكاؾج

 

 ي تحجيج متظلب ت اندبون :أوالل : 

  للعل    اف فة إلمط  قإأ  ا بج اللق   ت الام ق ج  الب  ثة  إ رابه  جع ربيس ق ؼ الا ؾي   
لاظمبممم ت ااس سمممية الإأ ، إد اسممماظ   أراح  عمممض المممؾ  ح والزبممم بؽ المممذتؽ تاعممم جمؾأ جمممع اللعلممم 

، والاممم يل ممؽ تؾفمميعه  جممؽ ج  تكمم   تكعالممر فممم  ل  يممة جاظمبمم تؾ والاممم يرممب تؾفرئمم  فممم اللكامم
 خ   الش   اآلتم :م

 (10ش   )

 ج ااسلك ؾ جاظمب ت الزبؾأ ااس سية للكا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ا إيه :اللالهر
الممممؾ  ح  وبعممممضلقمممم   ت جممممع ربمممميس ق ممممؼ الا ممممؾيق اليمممممط  ايالمممم  اه الب  ثممممة  إيممممها -:انمرييييجر 
 واللؾزي ؽ.

 يزطهجبد انضثٌٕ 

رٕفش انٕكالء .6

 ٔانًٕصػٍٛ

 انهٌٕ.7

عًؼخ .8

 كخانشش

 انغؼش .1

يقبٔيخ .2

يقبٔيخ  .3 انشؽٕثخ 

 األيالػ 

 

لوة .6

 ٔطالثخ

 المادة 

يزبَخ .5

أكٛبط 

انزؼجئخ 

 ٔانزغهٛف
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 وصمم  ة أ ئكمم ك  ل  يممة جاظمبمم ت أس سممية لمزبمم بؽ ئممم قممؾةأتاضممح جممؽ خمم   الشمم   أيمم ه،    
واللمؾزي ؽ  المؾ  ح الشر ة وتؾفر ااج ح والمؾأ وسلعة الرطؾبة وال عر وجق وجة الل  ة وجق وجة

 العهتمه خم ل جم  ة افم فة يمؽ تكماج لكؾ مه الممؾأ  جاظمب وفع وتغمي ، وتؼ الاعب ة أكي س وجا  ة
 غ لبيمة اليالم   الشر ة سلعة جاظمب وفع اؼتالغ جق،  ل   الرج  ي المؾأ  لي ؾأ  جع كة   لي ت
 . اللكاؾج  لؾاصف ت جعرفاهؼ لعهل هيمي الزب بؽ

 اسمال رة( 40تمؼ تؾزيمع ) وقمه، تعهتمه اائليمة الك مبية للاظمبم ت الزبمؾأ تاؼ ئذه الخظؾة وخ      
، يمممط ج يمم س لي ممرت الخل سممم االيالمم  تممؼ و يمممط جرلؾيممة جممؽ و مم ح بيممع ااسمملك  والزبمم بؽ، 

 اؼ تعهته اائلية الك بية للاظمب ت الزبؾأ ل اللبعؾ  ؽ ا بج تفريغ إ    ت اآلتم يؾفح الرهو  و 
 جؽ جكاج ااسلك   ش   ي ل .

 (25 هو  )

 االساب  ة الخ صة  أئلية جاظمب ت الزبؾأ للكاج ااسلك تفريغ جعاؾي ت 

 يمط جخر  ت االساب  ة .   اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

لملرلمؾ   ايهت الب  ثة  هواله  ،االساب  ة الخ ص  أئلية جاظمب ت الزبؾأ  جعاؾي تبعه تفريغ و    
لاظمبم ت همذه الالار يعم الخ ص بكام بج االسماب  ة والامم تماؼ فمم فمؾبه  تعهتمه اائليمة الك مبية ل

كمؾأ تالزبمؾأ سمؾف  بأ جاظممإأي  ،وأيظ    ر  ت لارت ب اائلية الك بية لك  جاظممب لمزبمؾأ 
يعالم  فلمه أئليمة   مبية قم ممة  كمؾأ تجم  المذي أ ،( 1) الارت مب له أئلية   بية ي لية يعال  يممط

  ا بج العلمي ت الع  بية . اآلتم( ، إد تؾفح الرهو  8) الارت ب يمط

 مهم جداا  متطلبات الزبون ت
(5  

 مهم
(4  

ا ما  مهم نوعا
(3  

 غٌر مهم
(2  

غٌر مهم 
ا )   1إطاللا

 - - 5 11 24 انغؼش  1

 - - 3 12 25 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 - - 4 8 28 يقبٔيخ األيالػ 3

 - - 2 20 18 قٕح ٔطالثخ انًبدح 4

 - - 6 11 18 يزبَخ أكٛبط انزؼجئخ ٔرغهٛف 5

 - 3 8 19 10 رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

 - 25 13 2 - انهٌٕ  7

 - - 10 15 15 عًؼخ انششكخ 8
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  (26 هو  )

 ةاظمب ت الزبؾأ جؽ اائلية الك بياللرلؾ  الار يعم والؾسط الع  بم واائلية الك بية لل

 . (25بي   ت الرهو  )يمط    اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

الكؾعية اللق وجمة لألجم ح والرطؾبمة و مذلػ ال معر  االزب بؽ يفضمؾأ ااسلك  د أأكل  تاضح    
وبهر ة جهؼ  هاه، إد   حت ئذه اللاظمب ت  أيمط أئليمة   مبية جمؽ ا لم لم جاظمبم ت الزبمؾأ فقمه 

 %( و الم  يمممط14.4 م ح جاظممب جق وجممة ااجم ح   لهر مة اايمممط بم ؽ اللاظمبم ت وجقممهارئ  )
يمط أأ تر  ز الزبؾأ ي مؾأ يممط يمهل اجاالم ص  ( فم تمبية ر ب ت الزب بؽ وئذا ته 1) الارت ب

%(جمؽ 13.9جم  جاظممب جق وجمة الرطؾبمة فقمه  الم  يممط )إجكاج ااسلك  لألج ح والاأ ر بهم ، 
اائلية الك بية ودلمػ تمه  يممط ر بمة الزبمؾأ  عمهل تمأ ر ااسملك    لرطؾبمة وجق وجاهم  لمذلػ  م ح 

%( والمذي  الم  13.8ة   مبية جقمهارئ  )  للرتبة الث  ية،  ذلػ  ال  جاظمب ال معر يممط أئليم
جم  أ( جل  ته  يمط تر  ز الزبؾأ يمط العالؾ  يمط  اللكماج   ل معر اللك سمب، 3) الارت ب يمط

 %( و الممم  يممممط13.5 مممه  الممم  يممممط أئليمممة   مممبية جقمممهارئ  )إجاظممممب قمممؾة وصممم  ة اللممم  ة  ف
ائلية ئذا اللاظمب لهى  عض الزب بؽ ليأتم   للرتبة الرا عة، ليعال  جاظممب جؽ ا( 4) الارت ب

( لعهل جعرفة  عمض 5) الارت ب%( و ال  يمط 12.7سلعة الشر ة يمط أئلية   بية جقهارئ  )
جمم  جاظمممب جا  ممة أكيمم س أالزبمم بؽ  لؾاصممف ت اللكمماج وااليالمم   يمممط سمملعة الشممر ة يكممه الشممراح، 

                                                           
*

 24    ×5   =120. 
**

 179    ÷1301    ×100   =13.8% . 

***179÷40  =4.5 

المجموع  الوزن الترجٌحً متطلبات الزبون ت
 الترجٌحً

الوسط 
 الحسابً 

األهمٌة 
 النسبٌة %

 الترتٌب
عذا  يٓى

(5) 

يٓى َٕػب  (4) ىيٓ

 (3يب )

 ٛش يٓى 

(2) 

 ٛش يٓى 

 (1) اؽالقب

*120 انغؼش 1
 44 15 0 0 179 4.5*** 13.8%**

 3 

 2 %13.9 4.6 182 0 0 9 48 125 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 1 %14.4 4.6 184 0 0 12 32 140 يقبٔيخ األيالػ 3

 4 %13.5 4.4 176 0 0 6 80 90 انًبدحقٕح ٔطالثخ  4

 6 %12.4 4.1 162 0 10 18 44 90 يزبَخ أكٛبط انزؼجئخ 5

 7 %11.9 3.9 156 0 6 24 76 50 رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

 8 %7.4 2.4 97 0 50 39 8 0 انهٌٕ 7

 5 %12.7 4.1 165 0 0 30 60 75 عًؼخ انششكخ 8

  %100  1301 0 66 153 392 690 انًغًٕع 
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( 6) الارت ممممب %( و المممم  يمممممط12.4تبممممة ال   سممممة وبأئليممممة   ممممبية )الاعب ممممة فعالمممم  يمممممط اللر 
جمم  جاظمممب تممؾفر الممؾ  ح واللممؾزي ؽ فقممه  مم ز أالئالم ل الزبممؾأ   لعالممؾ  يمممط جكمماج غ ممر تمم لف، 

( لر بمة الزبمؾأ 7)الارت مب%( و المم  يممط 11.9يمط اللرتبة ال   عة وبأئلية   بية جقهارئ  )
لك مبة إليمه ، أجم  جاظممب الممؾأ فقمه  م ح   للرتبمة ااخ مرة   لعالؾ  يمط جكاج جؽ أجم كؽ قريبمة   

لعمممممهل ائالممممم ل الزبمممممؾأ  ممممم لمؾأ  لقمممممهار ائال جمممممه  رمممممؾ ة اللكممممماج فقمممممه  الممممم  يممممممط أئليمممممة   مممممبية 
 . %(7.5 لقهار)

 يتقييم اندبون نمنتج إسمنت انكوفة وجسمنت انك ر :ث  ي ل : 

للكاج اللعل  واللكاج اللك فس  اط تهاؼ  لعرفة جهى اسار  ة  زب بؽتلث  ئذه الفقرة تق يؼ ال   
جعل  إسلك  الكؾفة للاظمب ت الزبؾأ يؽ طريق تعهته جهى تؾافر ئذه اللاظمب ت فم جكاج 

ااسلك  الذي تكاره اللعل  و ذلػ جهى تؾافرئ  فم اللكاج اللك فس )الك ر( لكم تا كط تعهته 
الكؾفة فم الاالليؼ الق  ل وجؽ فلكه  تعهته إسلك     ؾا ب الام يرب أأ تر ز يم ه  جعل

 للكاؾج الزبؾأ  باق يؼ الخ صة االساب  ة جعاؾي تجؾقع اللكاج   لك بة لملك ف  ؽ، وقه تؼ تفريغ 
 الك ر، و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م اسلك  وجكاؾج الكؾفة اسلك 

 (27 هو  ) 

 جكاؾج اسلك  الكؾفة وجكاؾجلاؾفر اللاظمب ت فم الخ صة باق يؼ الزبؾأ  تفريغ جعاؾي ت االساب  ة
 إسلك  الك ر

 يمط  ا بج االساب  ة .   اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

 إسمنت الكارج ومنت ج إسمنت الكوفةومنت متطلبات الزبون ت
يزٕفش عذا 

(5) 

يزٕفش 

(4) 

يزٕفش 

َٕػب يب 

(3) 

 ٛش 

يزٕفش 

(2) 

 ٛش 

يزٕفش 

 (1اؽالقب )

يزٕفش عذا 

(5) 

يزٕفش 

(4) 

يزٕفش 

َٕػب يب 

(3) 

 ٛش 

يزٕفش 

(2) 

 ٛش 

يزٕفش 

 (1اؽالقب )

 - 8 15 8 9 - 3 5 14 18 انغؼش 1

 - - - 6 34 - 6 16 8 10 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 - - - 17 23 - 10 15 9 6 األيالػيقبٔيخ  3

 - - 4 19 17 - - 4 21 15 قٕح ٔطالثخ انًبدح 4

 - 5 10 17 8 - 8 12 13 7 يزبَخ اكٛبط انزؼجئخ ٔرغهٛف 5

 - 7 6 20 7 - - 11 19 10 رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

 - 19 22 - - - 28 12 0 0 انهٌٕ  7

 - 3 18 10 9 - - 7 18 15 عًؼخ انششكخ 8
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بعه تفريغ  ا بج االساب  ة الخ ص  لعرفة جهى تؾفر جاظمب ت الزبؾأ فمم جكماج جعلم  الكؾفمة و    
واللكمماج اللكمم فس أيممهت الب  ثممة  ممهو  للعرفممة االئليممة الك ممبية لكمم  جاظمممب للكمماج جعلمم  الكؾفممة 

  جؾفح   لرهو  اآلتم :م ل  و واللكاج اللك فس وايظ ح  ر  ت لارت ب اائلية الك بية 

 (28 هو  )

 ج الك رؾ ج جعل  إسلك  الكؾفة وجكاؾ   ب تق يؼ الزبؾأ للكا والارت باائلية الك بية 
 ج الكارومنت ج إسمنت الكوفةومنت متطلبات الزبون ت

يغًٕع 

 انزشعٛؾٙ

األًْٛخ 

 انُغجٛخ

ػذد 

 انذسعبد

يغًٕع 

 انزشعٛؾٙ

األًْٛخ 

 انُغجٛخ

ػذد 

 انذسعبد

*159 انغؼش 1
 

13.6%**
 4 138 11.2% 7 

 1 %15.8 194 3 %14.3 167 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 2 %14.85 183 2 %14.4 168 يقبٔيخ األيالػ 3

 3 %14 173 1 %14.6 171 قٕح ٔطالثخ انًبدح 4

 4 %12.1 148 6 %11.9 139 يزبَخ اكٛبط انزؼجئخ ٔرغهٛف 5

 5 %11.9 147 5 %12.1 142 رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

 8 %8.44 104 8 %7.9 92 انهٌٕ 7

 6 %11.8 145 7 %11.2 131 عًؼخ انششكخ 8

 - %100 1232 - %100 1169 انًغًٕع 

 يمط جخر  ت االساب  ة .   اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

تاضمح جممؽ الرممهو  ايمم ه تقمهل ترت ممب جق وجممة الرطؾبممة وااجمم ح وقمؾة وصمم  ة اللمم  ة فممم  مم     
اللكار ؽ إسلك  الكؾفة ودسلك  الك ر، إد تؾفرت فم إسلك  الكؾفة قؾة وصم  ة اللم  ة وجق وجمة 

%( يممط الامؾالم و المم  يممط ايممط  ر مة 14.4%( و )14.6ااج ح  أئلية   بية جقهارئ  )
( وجاظممممب جق وجمممة 1)الارت مممب الزبمممؾأ   ممم   الممم  جاظممممب قمممؾة وصممم  ة اللممم  ة يممممط ت ممميؼ جمممؽ 

   ممم  جق وجمممة الرطؾبمممة وااجممم ح  هجممم    لك مممبة اسممملك  الكممم ر فقمممأ( ، 2)الارت مممب االجممم ح يممممط 
%( يمممط الاممؾالم لي ممؾأ جاظمممب قممؾة 14.85%( و )15.8جاممؾفرة  ممهاه وبأئليممة   ممبية جقممهارئ  )

%(، وئمذا يعكمم  مأأ اائليمة الك مبية 14بة الث لثة وبأئلية   بية بمغم  )وص  ة الل  ة فم اللرت
لاق مميؼ الزبمم بؽ ئممم فممم جممهى تممؾفر اللاظمبمم ؽ جق وجممة ااجمم ح والرطؾبممة فممم جكمماج ااسمملك  والاممم 
ك  ممم  أيممممط فمممم إسممملك  الكممم ر ب كلممم  شمممههت جاظمبممم ت أخمممرى  ر ممم ت جاف وتمممة جمممؽ   ممم   اممم بج 

ج إسمملك  الكؾفممة فرمم ح ؾ جمم  جاظمممب جق وجممة الرطؾبممة فممم جكاممأارمم ؽ، اائليممة الك ممبية فممم  مم  اللك

                                                           
*

 (18×5( + )14×4( + )5×3( + )3×2( + )0×1 = )159  . 
**

 159    ÷1169    ×100   =13... % 
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( أجمم  جاظمممب ال ممعر 3)الارت ممب%( لاعالمم  يمممط 14.3  للرتبممة الث لثممة وبأئليممة   ممبية جقممهارئ  )
الزبممؾأ  قممؾة وصمم  ة اللكمماج أي أأ جكمماج  ائالمم ل%( وئممذا يعكممم 13.6جاممؾفر وبك ممبة جقممهارئ  )

رية قممه تهلمم  قممهرة الزبممؾأ يمممط الممهفع جق بمم  العالممؾ  يمممط إسمملك  الكؾفممة قممه تابممع سي سممة ت ممع 
وبأئليمة   مبية جقمهارئ   اه اللكاج فمم  م ؽ أأ جاظممب تمؾفر المؾ  ح واللمؾزي ؽ  م أ  ؾيم  جم  جامؾفر 

ج  جاظمب ت جا  ة اكي س الاعب ة والاغمي  وسلعة الشر ة أ( 5) لارت ب%( ليعال  يمط ا12.1)
ج إسملك  الكم ر فقمه ؾ جم    لك مبة للكامأ،        للراتب ااخ رة فم جكماج إسملك  الكؾفمة هوالمؾأ فق

 المم  جاظممممب جا  ممة أكيممم س الاعب ممة والاغميممم  و تمممؾفر الممؾ  ح واللمممؾزي ؽ يمممط اللرتبمممة الرا عمممة 
جم  جاظمبم ت سملعة إ %( يمط الامؾالم،11.9%( و )12.01والخ ج ة إد بمغ  اائلية الك بية )

 ج إسلك  الك ر .ؾ  عر والمؾأ فقه        للراتب ااخ رة فم جكاالشر ة وال
 

 :ي ج )صوت انمهنجس(و تحجيج انخر  ص انهنجسية نلمنتث نث ل : 

ج ااسلك  فم ؾ تعهته الخال بص الهكهسية والام تكبغم أأ تاؾافر فم جكاتاؼ فم ئذه الخظؾة    
، ويل مممؽ تع ممم ؽ ميلمممة اللكممماج فمممؾح جاظمبممم ت الزبمممؾأ الامممم  مممه ت   ل ممم بق والامممم تمممكع س يممممط

 لملكاؾج  ل  جؾفح   لش   اآلتم :م الهكهسية الخال بص تعهتهتؾفيح 

 (11ش   )

 االسلك  جؾ الخال بص الهكهسية للكا

 

 يمط أراح  عض اللهكهس ؽ فم ق ؼ اال ا ج والرؾ ة .   اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

المحافظة على المنت  .6
من التلف وتوفر وكالء 

 للبٌع 
مماومة امتصاص .1

 الرطوبة واألمالح 

عدم التشمك والمابلٌة .3 مماومة نفاذٌة الماء . 2
 على األلتحام  

عدم تصلب المادة .4
أثناء الخلط وفً ولت 

 لصٌر  

المحافظة على سٌولة .5
 المادة وكثافة الموام 
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الخالمم بص الهكهسممية وي قاهمم   لاظمبمم ت الزبممؾأ وال ا مم ب اائليممة الك ممبية لكمم  وا ممهة جممؽ    
 الزبمممم بؽ جاظمبمممم ت بمممم ؽ الع قممممة الاممممم تؾفممممح طبيعممممة ق جمممم  الب  ثممممة  إيممممها  جالممممفؾفة االرتبمممم ط

 اللظمبم ؽ، ئمذتؽ يممط يعالمه المذي الرمؾ ة ب م  ئمذه اللالمفؾفة قممب وتعمه الهكهسمية، والخال بص
 والرمؾ ة اا ام ج ق مؼ فمم العم جم ؽ اللهكهسم ؽ  عض راحآ أخذ تؼ فقه الع قة ئذه تعهته تاؼ و اط
 يكه  تعب ر يل ؽ الام الهكهسية وجاظمب ت الزبؾأ  جاظمب ت ب ؽ الع ق ت تعهته يمط اتفقؾا الذتؽ
   لرهو  اآلتم :م جؾفح و ل  تلثمه  وأوزاأ جع كة برجؾز

 (29 هو  )

 جالفؾفة الع قة ب ؽ جاظمب ت الزبؾأ والخال بص الهكهسية

 يمط أراح  عض جهكهسم ق ؼ اا ا ج والرؾ ة فم اللعل  .   اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

ج تمماؼ تر لممة ئممذه ؾ  عممه تعهتممه  ممؾ  الع قمم ت بمم ؽ جاظمبمم ت الزبممؾأ وخالمم بص الهكهسممية لملكامم    
أيم ه المط   مب جمؽ أ م  الاعمرف يممط أئليمة  م  خ صمية   لرمهو  الع قة وفق ااوزاأ اللعه ة 

جمؽ الخالم بص الهكهسمية وفقم ه لكم  جاظممب جممؽ جاظمبم ت الزبم بؽ جمؽ أ م  الل م يهة فمم تالممليؼ 
 جكاؾج يعل  الخال بص الهكهسية اللظمؾبة ويافق جمع جاظمبم ت الزبم بؽ، ويل مؽ تؾفميح اائليمة

 لهكهسية جؽ خ   الرهو  اآلتم :م ا والخال بص الزبؾأ  جاظمب ت ب ؽ لمع قة الك بية

 الخصائص الهندسٌة الرمز العاللات
  5عاللة لوٌة     = 

  3متوسطة =  عاللة

  1عاللة ضعٌفة  = 

يقبٔيخ  يزطهجبد انضثٌٕ ت

ايزظبص 

انشؽٕثخ 

 ٔاأليالػ

يقبٔيخ َفبر 

 انًبء

ػذو انزشقق 

ٔانقبثهٛخ ػهٗ 

 االنزؾبو

ػذو رظهت 

انًبدح  أصُبء 

انخهؾ   ٔفٙ 

 ٔقذ قظٛش

انًؾبفظخ ػهٗ 

عٕٛنخ انًبدح 

 ٔكضبفخ انقٕاو

انًؾبفظخ ػهٗ 

انًُزظ يٍ انزهف 

ٔكالء ٔرٕفش 

 نهجٛغ

       انغؼش 1

       يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

        يقبٔيخ األيالػ 3

       قٕح ٔطالثخ انًبدح 4

       يزبَخ أكٛبط انزؼجئخ ٔانزغهٛف 5

       رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

       انهٌٕ 7

       عًؼخ انششكخ 8

       انًغًٕع 
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 (30 هو  )

 اائلية الك بية لمع قة ب ؽ جاظمب ت الزبؾأ والخال بص الهكهسية
األهمٌة  الخصائص الهندسٌة متطلبات الزبون ت

يقبٔيخ  النسبٌة %

ايزظبص 

انشؽٕثخ 

 ٔاأليالػ

ػذو انزشقق  يقبٔيخ َفبر انًبء

ٔانقبثهٛخ ػهٗ 

 االنزؾبو

ػذو رظهت 

انًبدح  فٙ 

ٔقذ قظٛش 

 أصُبء انخهؾ

انًؾبفظخ ػهٗ 

عٕٛنخ انًبدح 

 ٔكضبفخ انقٕاو

انًؾبفظخ ػهٗ 

انًُزظ يٍ 

انزهف ٔرٕفش 

 ٔكالء نهجٛغ

 %13.8 41.4 41.4 69 69 69 *69 انغؼش 1

 %13.9 - 41.7 - 69.5 69.5 13.9 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 %14.4  14.4 - 14.4 43.2 72 يقبٔيخ األيالػ 3

 %13.5 - 40.5 - 67.5 67.5 13.5 قٕح ٔطالثخ انًبدح 4

 %7.4 - - - 22.2 - - انهٌٕ 5

 %12.7 - 38.1 63.5 63.5 63.5 63.5 عًؼخ انششكخ 6

 %11.9 59.5 - - - - - رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 7

 %12.4 62 - - - - - يزبَخ أكٛبط انزؼجئخ ٔرغهٛف 8

 1322.2 162.9 176.1 132.5 306.1 312.7 231.9 انًغًٕع 

%17.5 األًْٛخ انُغجٛخ % 
**
 24% 23.2% 10% 13.3% 12% 100% 

 - 5 4 6 2 1 3 انزشرٛت 

 .( 29) ( و26 ؽ )الرهول  اليال   يمط  : إيها  الب  ثةاللالهر

أيمممط أئليممة   ممبية   قممه  ققممخ صممية يممهل  ف ديممة اللمم ح  أأتاضممح جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه،    
فمم  اه قمرار ودلػ ائل اه  فم تقهيؼ جكاج ااسلك  تمبم    ة الزبؾأ والام ت  ر  ش    ب ر يمط 

 لث  يممة فقممه  الممم  يمممط اللرتبممة اخ صممية يممهل الاشممقق والق بميممة يمممط االلاعمم ل  أجمم شممراح اللكمماج، 
ي ليممة، فممم  مم ؽ  الممم  جا  ممة  يوفممق ترت ممب اائليممة الك ممبية ودلممػ ائل اهمم  فممم تقممهيؼ جكمماج د

خ صممية جق وجممة اجاالمم ص الرطؾبممة وااجمم ح يمممط اللرتبممة الث لثممة وئممذا يعكممم    ممة اللكمماج إلممط 
جم  خ صمية اللع فغمة يممط سم ؾلة أجزيه جؽ االئال ل بزي  ة جق وجة اجاال ص الرطؾبة وااج ح، 

جممؽ  للكمماج  مم يؼ وخمم    رمم ح   للرتبممة الرا عممة لضممرورة اللع فغممة يمممط قممؾال افاللمم  ة و ث فممة القممؾال 
الشممؾابب، تم همم   عممه دلممػ خ صممية اللع فغممة يمممط اللكمماج جممؽ الامممف وتممؾفر الممؾ  ح لمبيممع والاممم 
  حت   للرتبة الخ ج ة لضرورة تؾفر و  ح لبيع اللكماج  م   ر بمة الزبمؾأ فمم الشمراح   افم فة 

جم  خ صمية يمهل تالممب إإلط يهل تمف اللكماج سمؾاح خم   فامرة الاخمزيؽ أو أ كم ح يلميم ت الكقم ، 
اللمم  ة فممم وقمم  قالمم ر أ كمم ح الخمممط فقممه  مم حت   للرتبممة ال   سممة   مم  تكممؾأ ج مم ولة يممؽ إ قمم ح 

 الخميط أطؾ  فارة جل كة ل ا ع اساخهاجه وفق  لع  ة العلمية الام ي اخهل به  الخميط .   

                                                           
*13.8 ×5   =69 
**

 231.9    ÷1322.2    ×100%  =17.5% . 
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الهكهسمممية  ج ااسممملك  تممماؼ رسمممؼ جالمممفؾفة اللبممم  التؾ بعمممه تعهتمممه الخالممم بص الهكهسمممية للكامممو    
لاؾفممميح الافممم ي ت أو الامممأ  رات الامممم تعالممم  بممم ؽ تممممػ الخالممم بص سمممؾاح    ممم  ئمممذه الامممأ  رات 

، ويل ؽ تؾفيح س لبة أل جؾ بة وتف  ر االرتب ط ت ال  لبة واتخ د اال راحات اللك سبة للع لراه 
 الكؾفة   آلتم :م إسلك  للكاؾج الفكية اللب  الت جالفؾفة

 (12ش   )

 ج إسلك  الكؾفةؾ اللب  الت الفكية للكاجالفؾفة 
 

 
 

 

   

 

 

 
 

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط أراح  عض جهكهسم ق ؼ اا ا ج والرؾ ة فم اللعل  .اللالهر

جاظمممب جق وجممة  ف ديممة اللمم ح لممه ارتبمم ط جؾ ممب قممؾي جممع أ أتاضممح جممؽ خمم   الشمم   أيمم ه،    
اللاظمب الفكم جق وجة اجاال ص الرطؾبة وااج ح وجاظمب يهل الاشقق والق بمية يممط االلاعم ل، 

جمم  جق وجممة اجاالمم ص الرطؾبممة واالجمم ح فمهمم  ارتبمم ط جؾ ممب جممع  مم  جممؽ جاظمممب يممهل الاشممقق أ
والق بمية يمط االلاع ل وجاظمب يهل تالمب الل  ة، فم  م ؽ تمرتبط جاظممب يمهل الاشمقق والق بميمة 
يمط االلاع ل   رتب ط جؾ ب قؾي جع جاظمب اللع فغة يمط س ؾلة الل  ة و ث فمة القمؾال وجاظممب 

 ارتبمم طمب اللمم  ة، فمم  مم ؽ تممرتبط جاظمممب يمهل الاالمممب أ كمم ح الخمممط وفمم وقمم  قالمم ر يمهل تالمم

 
 

يقبٔيخ 

ايزظبص 

انشؽٕثخ 

 ٔاأليالػ

يقبٔيخ َفبرٚخ 

 انًبء

ػذو رظهت 

انًبدح أصُبء 

انخهؾ ٔفٙ 

 ٔقذ قظٛش

انًؾبفظخ ػهٗ 

عٕٛنخ انًبدح 

 ٔكضبفخ انقٕاو 

 

انًؾبفظخ ػهٗ 

انًُزظ يٍ 

انزهف ٔرٕفش 

 ٔكالء نهجٛغ 

ػذو انزشقق 

ٔانقبثهٛخ ػهٗ 

 االنزؾبو 

 5  االسرجبؽ يٕعت قٕ٘ 

 3       االسرجبؽ يٕعت  

 0        -االسرجبؽ انغبنت  
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وارتبمم ط جؾ ممب جمع جق وجممة  ف ديممة جؾ مب جممع جاظممب اللع فغممة يمممط سم ؾلة اللمم  ة و ث فممة القمؾال 
 .الل ح ويهل الاالمب أ ك ح الخمط 

 

 يانكوفة : اسمنت ج معملو تحجيج انكيم انمدتهجفة وم  يوفخه منترابع ل : 

تاؼ فم ئذه الخظؾة تعهتمه  ر مة الاق ميؼ الفكمم للاظمبم ت الزبمؾأ واللكماج اللكم فس الكم ر وجكماج    
تشممل  ئممذه العلميممة   مم ب  مم  فقممرة جممؽ  إد،   الكؾفممة لغممرض تع مم ؽ ميلممة اللكمماججعلمم  إسمملك

جاظمبمم ت  تخممصيممؽ طريممق فممرب  مم  ي قممة جهر ممة فيلمم  يق بمهمم  جممؽ  ر مم ت  االسمماب  ةفقممرات 
 اآلتم :مالزبؾأ و ل  جؾفح فم الرهو  

  (31 هو  )

 للكاؾج جعل  اسلك  الكؾفة تعهته ال يؼ الل اههفة

 . ال   قةيمط الرهاو     اليال  : إيها  الب  ثة اللالهر

 عه ا ا  ب الاق يؼ الفكم للاظمب ت الزبؾأ وللكماج اللعلم  وجكماج الكم ر تماؼ تعهتمه الفرمؾة فمم    
 ر مم ت الاق مميؼ الفكممم واللق ر ممة بمم ؽ الاق مميؼ الفكممم لملعلمم  والاق مميؼ الفكممم لملكمماج اللكمم فس )الكمم ر( 

بههف وجاظمب ت الزبؾأ جؽ أ   ت ميط الضؾح يمط  ؾا ب الضعف يكه اللعل  والاعرف يم ه  
                                                           

*
 (5×1( + )7×1( + )6×5( + )8×5( + )1×0( + )4×5( + )2×0( + )3×0 = )102 . 

 لوة العاللة بٌن متطلبات الزبون والخصائص الهندسٌة درجات التمٌٌم متطلبات الزبون ت

يزطهجبد 

 انضثٌٕ

يُزظ 

 انكبس

يُزظ 

اعًُذ  

يؼًم 

 انكٕفخ

يقبٔيخ 

ايزظبص 

انشؽٕثخ 

 ٔااليالػ

يقبٔيخ َفبرٚخ 

 انًبء

ػذو انزشقق 

ٔانقبثهٛخ 

 ػهٗ االنزؾبو

ػذو رظهت 

انًبدح أصُبء 

انخهؾ ٔفٙ 

 ٔقذ قظٛش

انًؾبفظخ ػهٗ 

عٕٛنخ انًبدح 

 ٔكضبفخ انقٕاو

انًؾبفظخ ػهٗ 

انًُزظ يٍ 

انزهف ٔرٕفش 

 ٔكالء نهجٛغ

 3 3 5 5 5 5 5 2 6 انغؼش 1

 - 3 - 5 5 1 6 8 7 يقبٔيخ انشؽٕثخ 2

 - 1 - 1 3 5 7 7 8 يقبٔيخ األيالػ 3

 - 3 - 5 5 1 8 6 5 ٔطالثخ انًبدح قٕح 4

 5 - - - - - 3 5 3 يزبَخ أكٛبط انزؼجئخ ٔانزغهٛف 5

 5 - - - - - 4 4 2 رٕفش انٕكالء ٔانًٕصػٍٛ 6

 - - - 3 - - 1 1 1 انهٌٕ 7

 - 3 5 5 5 5 2 3 4 عًؼخ انششكخ 8

102 - - - انزقٛٛى انفُٙ نًزطهجبد انضثٌٕ 
*
 134 121 50 88 43 

 51 25 64 115 74 116 - - - انفُٙ نًُزظ انكبس انزقٛٛى 

 55 35 70 110 84 126 - - - انزقٛٛى انفُٙ نًُزظ اعًُذ يؼًم انكٕفخ 
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 ، ويل مؽ تؾفميح جقمهارإير    مؾ  له  والاعرف يمط  ؾا ب القؾة يكه اللعل  جؽ أ   تظؾيرئم 
 الزبؾأ   آلتم :م وجاظمب ت اللك فس واللكاؾج الكؾفة جعل  جكاؾج ب ؽ الفرؾات

 (32 هو  )

  ج اللك فس )الك ر( ؾ ج جعل  الكؾفة وجاظمب ت الزبؾأ واللكاؾ جقهار الفرؾات ب ؽ جكا

مماومة  التمٌٌم الفنً ت
امتصاص 
الرطوبة 
 واالمالح

مماومة نفاذٌة 
 الماء

عدم التشمك 
والمابلٌة على 

 االلتحام

عدم تصلب 
المادة أثناء 

الخلط وفً ولت 
 لصٌر

المحافظة على 
سٌولة المادة 
 وكثافة الموام

المحافظة على 
المنت  من التلف 
وتوفر وكالء 

 للبٌع

اعًُذ انزقٛٛى انفُٙ نًُزٕط يؼًم  1

 انكٕفخ

126 84 115 70 35 55 

 43 88 50 121 134 102 ( انزقٛٛى انفُٙ نًزطهجبد انضثٌٕ-) 

= يقذاس انفغٕح ثٍٛ انزقٛٛى انفُٙ  

نًُزٕط يؼًم اعًُذ انكٕفخ ٔانزقٛٛى 

 انفُٙ نًزطهجبد انضثٌٕ

24 (50)  (6)  20 (53)  12 

 51 25 64 110 74 116 انزقٛٛى انفُٙ نهًُزٕط انًُبفظ )انكبس( 2

 43 88 50 121 134 102 ( انزقٛٛى انفُٙ نًزطهجبد انضثٌٕ-) 

= يقذاس انفغٕح ثٍٛ انزقٛٛى انفُٙ  

نهًُزٕط انًُبفظ )انكبس( ٔانزقٛٛى انفُٙ 

 نًزطهجبد انضثٌٕ

14 (60)  (11)  14 (63)  8 

انزقٛٛى انفُٙ نًُزٕط يؼًم اعًُذ  

 انكٕفخ

126 84 115 70 35 55 

 51 25 64 110 74 116 نهًُزٕط انًُبفظ )انكبس(انزقٛٛى انفُٙ  

= يقذاس انفغٕح ثٍٛ انزقٛٛى انفُٙ  

نًُزٕط يؼًم اعًُذ انكٕفخ ٔانزقٛٛى 

 انفُٙ نهًُزٕط انًُبفظ )انكبس(

10 10 5 6 10 4 

 . (31)يمط الرهو     اليال  : إيها  الب  ثة  اللالهر

ي كممة  ج اللعلمم ؾ عهممؾر يممه  جممؽ الفرممؾات ال مم لبة بمم ؽ جكامم ،الرممهو  ايمم ه خمم   جممؽتاضممح    
وجاظمبم ت الزبمؾأ وجقمهارئ  جخاممف وبمهر  ت جاف وتممة  عضمه  قم ممة جثم  الامم عهمرت فممم  البعم 
 جق وجممة، و ممذلػ عهممرت فرممؾة سمم لبة  ب ممرة فممم يلميممة االلاعمم ل يمممط والق بميممة الاشممقق يممهليلميممة 
 لمم  لممؾ   يممهل و ممؾ  فرممؾات  ،القممؾال و ث فممة اللمم  ة سمم ؾلة يمممط اللع فغممة، و ممذلػ اللمم ح  ف ديممة

أ أس لبة ب ؽ جكاؾج جعل  اسلك  الكؾفة وجكاؾج اسلك  الك ر )اللكامؾج اللكم فس( جلم  تمه  يممط 
دأ ا مممراحات اللع لرمممة جكامممؾج اللعلممم  ي كمممة البعممم  ي مممؾأ أيممممط  مممؾ ة جمممؽ اللكامممؾج اللكممم فس،  و 

ي مماظيع اللك ف ممة فممم ال ممؾ ،  للعلمم  عمم  جكمماج اللع ولممة ر ل ئممذه الفرممؾات ال مم لبة ت ممهؼ فممم 
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ج ؾ لذلػ س اؼ فم الخظؾة الق  جة تعهته ج ؾ  ت اللكاج جؽ خ    شر الرمزح لاعهتمه ج ؾ م ت جكام
 م زي  ة ال يلة اللهر ة لمزبؾأ .ااسلك  الام ت هؼ ف

  ي:انكوفة  اسمنت معمل فعج( و تظ يق مخحلة  ذخ انجدء )ترميم انمنتي 4ي2ي3

ئممذه اللر مممة سمم اؼ العلمم  يمممط تالممليؼ جكاممؾج يل ممؽ أأ تمبممم جاظمبمم ت الزبمم بؽ ويعلمم   خمم     
الخالمم بص الهكهسممية والفكيممة اللظمؾبممة، وفممم الخظممؾة ال مم  قة تممؼ تعهتممه جرلؾيممة جممؽ الخالمم بص 

 والاق ميؼ الكؾفمة اسلك  جعل  للكاؾج الفكم الهكهسية الام تكؾأ دات فرؾة س لبة يكه ا راح الاق يؼ
 الزبؾأ، وئذه الخال بص ئم   آلتم :م اظمب تلل الفكم

 الل ح .  ف دية جق وجة .1
 االلاع ل . يمط والق بمية الاشقق يهل .2
 القؾال . و ث فة الل  ة س ؾلة يمط اللع فغة .3

ويل مممؽ تعهتمممه الل ؾ ممم ت واللمممؾا  ااوليمممة الامممم تمبمممم ئمممذه الخالممم بص وتكمفمممة  ممم  جكهممم ، و لممم     
 جؾفح   لرهو  اآلتم :م 

 (33 هو  )

 تع  كه  وتكمفة    جكه  اللرا  الهكهسية الخال بص

 انخظباض انُٓذعٛخ انًشاد رؾغُٛٓب د
انًٕاد األٔنٛخ 

 انالصيخ نٓب

 انزكهفخ )دُٚبس(

 نهطٍ انٕاؽذ إلعًبنٙ اإلَزبط

 807 530449170 ثٕكغٛذ رشاة انًبء َفبرٚخ يقبٔيخ 1

 3290 2162549900 كًٛٛبٔٚخ يٕاد االنزؾبو ػهٗ ٔانقبثهٛخ انزشقق ػذو 2

 2304 1514442240 انؾذٚذ أكبعٛذ انقٕاو ٔكضبفخ انًبدح عٕٛنخ ػهٗ انًؾبفظخ 3

 6401 4207441310  انًغًٕع 

 ( . 17: إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  والرهو  )اللالهر

اللممرا  تع مم كه     مم   لبمممغ أ تكمفممة الخالمم بص الهكهسممية أتاضممح جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه    
(  تكمم ر لمظمممؽ الؾا مممه، وبعممه اللهاولمممة جمممع 6401(  تكمم ر ا لممم لم اا اممم ج و )4207441310)

الكيلي ويمة  بؾ     واللؾا  جهكهسم الاالليؼ واا ا ج فم اللعل  اتضح إأ  لي ت    جؽ تراب
%(، ودأ إفم فة ئمذه اللمؾا  20العهتمه    م  أقم  جمؽ الكليم ت الل ي ريمة اللعمه  بك مبة ) وأك س ه

وفق الكلي ت الل ي ريمة اللعمه ة سمؾف تزيمه جمؽ تكمفمة ئمذه اللمؾا  بمكفس الك مبة، وقمه أشم ر اول مػ 
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أ زيمم  ة ئمذه الكليم ت الممط الل ماؾى ال ي سممم يل مؽ أأ ي م يه فممم تع م ؽ  ممؾ ة أأ المط ؾ اللهكهسم
 يممط االلاعم ل واللع فغمة يممط والق بميمة الاشمقق الل ح ويهل  ف دية جؽ خ   زي  ة جق وجةاللكاؾج 
 القؾال، ويل ؽ تؾفيح تكمفة دلػ جؽ خ   الرهو  اآلتم :م  و ث فة الل  ة س ؾلة

 (34 هو  )

  عه تع  كه  الهكهسية تكمفة الخال بص

 انخظباض انُٓذعٛخ  د
انًٕاد األٔنٛخ 

 انالصيخ نٓب

 انزكهفخ )دُٚبس(

 نهطٍ انٕاؽذ إلعًبنٙ اإلَزبط

 968.4 636539004 رشاة ثٕكغٛذ يقبٔيخ َفبرٚخ انًبء 1

 3948 2595059880 يٕاد كًٛٛبٔٚخ ػذو انزشقق ٔانقبثهٛخ ػهٗ االنزؾبو 2

 2764.8 1817330688 أكبعٛذ انؾذٚذ انًؾبفظخ ػهٗ عٕٛنخ انًبدح ٔكضبفخ انقٕاو 3

 7681.2 5048929572  انًغًٕع 

 : إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  . اللالهر

أ تكمفمممة الخالممم بص الهكهسمممية  عمممه الاع ممم ؽ أصمممبع  أوي  ممم  جمممؽ خممم   الرمممهو  أيممم ه،    
(  تكممم ر لمظمممؽ الؾا مممه، وئمممذا يعكمممم إأ 7681.2(  تكممم ر ا لممم لم اا اممم ج و )5048929572)

 تكمم ر  **(1280.2 تكمم ر ا لمم لم اا امم ج و ) *(841488262الاكمفممة  لبمممغ )ئكمم ك زيمم  ة فممم 
 لمظؽ الؾا ه .

ويكه تالليؼ اللكاؾج يمط فريق إي  ة ئكهسة العلمي ت فمم عم   شمر وعيفيمة الرمؾ ة ج  غمة    
وتعهتمه أي  شمم ط غ مر جضممي  لم يلمة، ودلممػ جمؽ أ مم  بيم أ اج   يممة ازالمة ئممذا الكشم ط والمماخمص 

  يهل يرقمة العلمي ت اا ا  ية فض ه يؽ تخفيض الاك لي  اللرتبظة  ه، وقه أج مؽ جكه جؽ أ 
تعهتممممه جرلؾيممممة جممممؽ اا شممممظة غ ممممر اللضمممميفة لم يلممممة فممممم جعلمممم  اسمممملك  الكؾفممممة، والاممممم يل ممممؽ 

 تؾفيعه  والكمف اللرتبظة به  جؽ خ   الرهو  اآلتم :م

 

 

 
                                                           

*
 ا نار .  841488262=  4207441310 – 5048929572 
**

 ا نار . 1280.2=  6401 – 7681.2 
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 (35 هو  )

 2021اللرتبظة به  فم جعل  اسلك  الكؾفة خ   سكة اللضيفة لم يلة والاك لي   اا شظة غ ر

 التكلفة )دٌنار  األنشطة غٌر المضٌفة للمٌمة ت

 نهطٍ انٕاؽذ إلعًبنٙ اإلَزبط

 3289 2161892590 األٔنٛخ انًٕاد  ضٌ 1

 2330 1531532300 انزشغٛم رؾذ اإلَزبط  ضٌ 2

 789 518617590 انزبو اإلَزبط  ضٌ 3

 6408 4212042480 انًغًٕع 

 ( .17: إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  والرهو  )اللالهر

أ تكمفممة اا شممظة غ ممر اللضمميفة لم يلممة فممم جعلمم  اسمملك  أتاضممح جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه،    
( لمظممؽ الؾا ممه، وئممذا 6408(  تكمم ر ا لمم لم اا امم ج و )4212042480الكؾفممة    مم   لبمممغ )

الاالممليؼ  ؾأ ئكمم ك اج   يممة لممماخمص جممؽ ئممذه الاكمم لي  بهممذا اللقممهار،  لمم  أشمم ر جهكهسممأيعكممم 
اا ا ج فم اللعل  الط تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفمة الرمؾ ة  ؾوجهكهس

جممر الممذي سي مم يه فممم تكلمميط العلميمم ت وتخفمميض الامممف و ممذلػ تخفمميض الضممي   فممم الؾقمم  اا
%( ااجمر المذي يل مؽ أأ ي م يه 10يل ؽ أأ ت  ي الط تخفيض الاك لي  غ ر اللب شرة بك مبة )

اا ارة فمم تخفمميض سممعر البيممع وبيممع اللكاممؾج   ممعر تك ف ممم يل ممؽ أأ يرممذب الزبمم بؽ اللاع  مم ؽ 
 جؽ ااسع ر وبش   أفض  جؽ اللك ف  ؽ .

 

ملي ت فع عل  ذيخ وعيفية انجيودة موضيع وضع خظوات تظ يق تقنية إع دة  نجسة انع ي5ي2ي3
 ي:انكوفة  اسمنت معمل فعانتنفيح 

 علميممة تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة يمممط  حلكممم تمماؼ البممه   
اللعلمم  ال يمم ل  لرا عممة الخظممؾات ال مم  قة الممؾار ة فممم البعمم  العمم لم لاعق ممق أئممهاف اللعلمم  جممؽ 
تخفيض تك لي  وتع  ؽ طمر  اا ام ج وتظؾيرئم  وتع م ؽ ميلمة اللكماج  لم  تاؾافمق جمع جاظمبم ت 

وفق     ت الزبؾأ، والام تؼ تلث مه   ش   سميؼ إد تالث      ت الزب بؽ  الزب بؽ أي تؾف ر جكاج
جمم  تخفمميض أج، ؾ ور بمم تهؼ   لخالمم بص الهكهسممية لملكمماج ويلميممة اا امم ج الاممم تضممي  ميلممة لملكامم

الاك لي  وبعه االساك   إلط تظب مق تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة فمم 
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جكاؾج صهتق لمب  ة جمؽ خم    شظة غ ر اللضيفة لم يلة، فض  يؽ تقهيؼ تمخفيض واسابع   اا
 .  اتب   يلمي ت صك عية ترايم ئذا ااجر

وبعه تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة فم جعل  اسملك  الكؾفمة    
الاكمم لي  وتع مم ؽ  فمم ئممذا اللبعم ، سمم اؼ فممم اللبعم  القمم  ل بيمم أ  ور ئمذه الاقكيممة فممم تخفميض

 ميلة اللكاؾج .

  



 نشر ظم يف انعمهياث هنذست إعادة حقنيت حطبيق دور/ املبحث انثانث ........  انثانث انفصم
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 وعيفة  ذخ عل فع انعملي ت  نجسة إع دة تقنية تظ يق دور:  انمبحث انث نث
 جو انمنت قيمة وتحدي  انتك نيف تخفيض فع انجودة

أ تؼ تظب ق تقكية إي  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر وعيفمة الرمؾ ة فمم جعلم  إسملك  أ عه    
سمم اؼ بيمم أ  ور ئممذا الاظب ممق فممم  ،فممم اللبعمم  ال مم بق 2021الكؾفممة يممؽ بي  مم ت ال ممكة الل ليممة 

الاكمم لي  غ ممر اللبممررة اللرتبظممة ج، فيلمم  تاعمممق باخفمميض ؾ تخفمميض الاكمم لي  وتع مم ؽ ميلممة اللكامم
 .   للرا   اا ا  ية والام ال تضي  ميلة جؽ و هة  غر اللعل  والزبؾأ 

دور تظ يييق تقنييية إعيي دة  نجسيية انعملييي ت فييع عييل  ذييخ وعيفيية انجييودة فييع تخفيييض ييي 1ييي3يي3
 يانتك نيف فع معمل إسمنت انكوفة :

أ ئكمم ك أ   شممر وعيفممة الرممؾ ة اتضممح أ تممؼ تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عممأ عممه    
 جرلؾية جؽ الاأ  رات يمط تكمفة اللكاؾج الام يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م 

 أصممممبع  الاع مممم ؽ  عممممه الهكهسممممية الخالمممم بص تكمفممممة أأ:ممممم ي  مممم   تكلفيييية انمييييواد األونييييية .1
 أأ يعكمم وئذا الؾا ه، لمظؽ  تك ر( 7681.2) و اا ا ج ا ل لم  تك ر( 5048929572)

  تكم ر( 1280.2) و اا ام ج ا لم لم  تكم ر( 841488262)  لبممغ الاكمفمة فمم زي  ة ئك ك
 . الؾا ه لمظؽ

:م لؼ يظرأ أي تغ  ر يمط اا ؾر اللب شرة اأ يمه  العم جم ؽ اللب شمريؽ ئمؾ  األجور انمب شخة .2
  وأ أي زي  ة وال يل ؽ تخفيضه . يه    ف  

 اسملك  جعلم  فمم لم يلمة اللضميفة غ مر اا شمظة تكمفمة أأ:م ي     انتك نيف غيخ انمب شخة .3
 الؾا مممه، لمظمممؽ( 6408) و اا اممم ج ا لممم لم  تكممم ر( 4212042480)  لبممممغ ك  ممم  الكؾفمممة
 إيمم  ة اللقممهار،  لمم  إأ تقكيممة بهممذا الاكمم لي  ئممذه جممؽ لممماخمص اج   يممة ئكمم ك أأ يعكممم وئممذا

 الامممف وتخفمميض العلميمم ت تكلمميط فممم سي مم يه الرممؾ ة وعيفممة  شممر عمم  فممم العلميمم ت ئكهسممة
 وأ أأ تم  ر دلمػ  %(10) بك مبة اللب شمرة غ مر الاكم لي  تخفميض المط وبل  ت  ي والضي  

  ش   سمبم يمط أ اح اللكاؾج و ؾ ته .
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 الكؾفة اسلك  جعل  فم ااسلك  جؽ الؾا ه الظؽ وتكمفة اا ا ج إ ل لم ويل ؽ تؾفيح تكمفة
جؽ خ    2021 سكة خ   الرؾ ة وعيفة  شر ع  فم علمي تال ئكهسة إي  ة تقكية تظب ق  عه

     الرهو  اآلتم :م

                                                                                     (36 هو  )
 عه تظب ق تقكية تكمفة إ ل لم اا ا ج وتكمفة الظؽ الؾا ه جؽ ااسلك  فم جعل  اسلك  الكؾفة 

 )اللب لغ   لهتك ر( 2021خ   سكة  إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة

 ( .35( و )34( و )17: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهاو  )اللالهر

 تكلفة الطن الواحد تكلفة إجمالً اإلنتاج التفاصٌل ت

 انًجهغ انكهٙ انًجهغ انغضاٙ انًجهغ انكهٙ انًٛهغ انغضاٙ

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 ؽغش انغجظ

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

2651588540 

1551908910 

818350950 

636539004 

1817330688 

2595059880 

  

4034 

2361 

1245 

968.4 

2764.8 

3948 

 

 15321.2  10070777972  انًغًٕع 

 
1 

 األعٕس انًجبششح :

 أعٕس ػًبل اإلَزبط

 

5777754900 

  

8790 

 

 8790  5777754900  انًغًٕع 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 انزكبنٛف  ٛش انًجبششح :

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 كشاد فٕالرٚخ

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 أدٔاد اؽزٛبؽٛخ

 نٕاصو ٔيًٓبد

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 اَذصبس انًكباٍ

 طٛبَخ انًكباٍ

  ضٌ انًٕاد األٔنٛخ

 انزشغٛم ضٌ اإلَزبط رؾذ 

  ضٌ اإلَزبط انزبو

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚق

 

1580699088 

1368913806 

1458833814 

544252680 

611692686 

2040355971 

709894800 

2000720178 

418837932 

4007356146 

867846393 

4659276204 

- 

- 

- 

270351603 

1452326445 

1395534861 

2669204448 

246096864 

  

2404.8 

2082.6 

2219.4 

828 

930.6 

3104.1 

1080 

3043.8 

637.2 

6096.6 

1320.3 

7088.4 

- 

- 

- 

411.3 

2209.5 

2123.1 

4060.8 

374.4 

 

 40014.9  26302193919  انًغًٕع 

 64126.1  42150726791  انزكبنٛفاعًبنٙ  
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   مم   لبممممغ  2021أ إ لمم لم تكمفممة اا اممم ج خمم   سممكة أتاضممح جممؽ خمم   الرمممهو  أيمم ه،    
(  تكم ر، 64126.1(، وبذلػ فإأ تكمفمة الظمؽ الؾا مه جمؽ االسملك  سماكؾأ )42150726791)

تكمفة إ ل لم اا ا ج قب  تظب ق تقكية إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم   شمر وعيفمة أ      أ عه 
(  تكمم ر، ويل ممؽ 73700(  تكمم ر، و مفممة الظممؽ الؾا ممه  لبمممغ )48443747000الرممؾ ة  لبمممغ )

جق ر ممة تكمفممة اللكاممؾج قبمم  وبعممه تظب ممق إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة جممؽ 
 خ   الرهو  اآلتم :م

 (37 هو  )

الرؾ ة فم جعل   وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة إي  ة تظب ق تقكية وبعه قب  اللكاؾج تكمفة
 اسلك  الكؾفة

لبل تطبٌك تمنٌة إعادة هندسة العملٌات  التفاصٌل ت
 فً ظل نشر وظٌفة الجودة

 فٙ انؼًهٛبد ُْذعخ اػبدح رقُٛخ رطجٛق ثؼذ

 انغٕدح ٔظٛفخ َشش ظم
اعًبنٙ اإلَزبط ركهفخ 

 )دُٚبس(

ركهفخ انطٍ 

 انٕاؽذ )دُٚبس(

انُغجخ انٗ 

اعًبنٙ 

 انزكهفخ )%(

ركهفخ اعًبنٙ اإلَزبط 

 )دُٚبس(

ركهفخ انطٍ 

 انٕاؽذ )دُٚبس(

انُغجخ انٗ 

اعًبنٙ 

 انزكهفخ )%(

انًٕاد  1

 انًجبششح

9229289710 14041 19% 10070777972 15321.2 24% 

األعٕس  2

 انًجبششح

5777754900 8790 12% 5777754900 8790 14% 

انزكبنٛف  ٛش  3

 انًجبششح

33436702390 50869 69% 26302193919 40014.9 62% 

 %100 64126.1 42150726791 %100 73700 48443747000 انًغًٕع 

 ( . 36( و )17: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهول ؽ )اللالهر

( 48443747000أ تكمفممة إ لمم لم اال امم ج    مم   لبمممغ )أتاضممح جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه    
 اسمملك  جعلمم  فممم الرممؾ ة وعيفممة  شممر عمم  فممم العلميمم ت ئكهسممة إيمم  ة  تكمم ر قبمم  تظب ممق تقكيممة

(  تك ر،  ل         بة    جمؽ اللمؾا  73700الكؾفة، و     تكمفة الظؽ الؾا ه جؽ االسلك  )
( يمممط الاممؾالم . %69(، )%12(، )%19 ممؾر اللب شممرة والاكمم لي  غ ممر اللب شممرة )اللب شممرة واا

 تكمم ر،  لمم   (42150726791)  لبمممغ اال امم ج إ لمم لم وبعممه تظب ممق ئممذه الاقكيممة أصممبع  تكمفممة
 اللمممؾا  جمممؽ كممم    مممبة و   ممم   تكممم ر،( 64126.1) االسممملك  جمممؽ الؾا مممه الظمممؽ أصمممبع  تكمفمممة

الامممؾالم،  يممممط%( 62) ،%(14) ،%(24) اللب شمممرة غ مممر والاكممم لي  اللب شمممرة واا مممؾر اللب شمممرة
 فممم العلميمم ت ئكهسممة إيمم  ة تقكيممة تظب ممق  عممه اللكاممؾج تكمفممة فممم الاخفمميض ويل ممؽ تؾفمميح جقممهار

 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م الرؾ ة وعيفة  شر ع 
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 (38 هو  )

العلمي ت فم ع   شر وعيفة جقهار الاخفيض فم تكمفة اللكاؾج  عه تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة 
 الرؾ ة فم جعل  اسلك  الكؾفة

 اػبدح رقُٛخ رطجٛق قجم التفاصٌل

 ظم فٙ انؼًهٛبد ُْذعخ

 انغٕدح ٔظٛفخ َشش

 اػبدح رقُٛخ رطجٛق ثؼذ

 ظم فٙ انؼًهٛبد ُْذعخ

 انغٕدح ٔظٛفخ َشش

 التخفٌض فً التكلفة

 6293020209 42150726791 48443747000 تكلفة إجمالً اإلنتاج

 9573.9 64126.1 73700 تكلفة الطن الواحد

 ( . 37: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهو  )اللالهر

الرؾ ة قمه  وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة أ تقكية إي  ةأتاب ؽ جؽ خ   الرهو  أي ه،    
وبمذلػ فقمه سم يهت (  تكم ر، 6293020209س يهت فم تخفيض تكمفة إ لم لم اا ام ج  لبممغ )

(  تكممم ر . ويل مممؽ 9573.9ئمممذه الاقكيمممة فمممم تخفممميض تكمفمممة الظمممؽ الؾا مممه جمممؽ االسممملك   لبممممغ )
 تقكية تظب ق  عه اا ا ج للرا   اللب شرة غ ر والاك لي  اللب شرة واا ؾر اللب شرة تؾفيح اللؾا 

 2021 سمكة خم   الكؾفمة اسملك  جعلم  فمم الرمؾ ة وعيفمة  شمر عم  فمم العلميم ت ئكهسة إي  ة
 و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م

 (39 هو  )
 إي  ة تقكية  عه تظب ق اللؾا  اللب شرة واا ؾر اللب شرة والاك لي  غ ر اللب شرة للرا   اا ا ج

)اللب لغ  2021خ   سكة  الكؾفة اسلك  جعل  الرؾ ة فم وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة
   لهتك ر(

 اعزخشاط يشؽهخ ركبنٛف التفاصٌل

 األٔنٛخ انًٕاد
 ؽؾٍ يشؽهخ ركبنٛف

 األٔنٛخ انًٕاد
 يشؽهخ ركبنٛف

 انؾش 
 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ ؽؾٍ
 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ رؼجئخ
 االجمالً

المواد 
 المباشرة

4640976694 3418432678 389258982 1103097642 778517964 10070777972 

األجور 
 المباشرة

866663235 1444438725 1617771372 1271106078 577775490 5777754900 

غٌر التكالٌف 

 المباشرة
8798081204 6851194715 4199648900 4649958835 1803310266 26302193919 

 42150726791 3159603720 7024162555 6206679254 11714066118 14305721133 المجموع

 ( .36يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  والرهو  ): إيها  الب  ثة   اليال   اللالهر
 فمم العلميم ت ئكهسمة إيم  ة تقكيمة تظب مق  عه اا ا ج جرا   تك لي   ل  يل ؽ تؾفيح إ ل لم   
 جؽ خ   الرهو  اآلتم :م  الكؾفة اسلك  جعل  فم الرؾ ة وعيفة  شر ع 
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 (40 هو  )

 وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة إي  ة تقكية تظب ق  عه إ ل لم تك لي  جرا   اا ا ج
  )اللب لغ   لهتك ر( 2021فم جعل  اسلك  الكؾفة خ   سكة  الرؾ ة

 انزفبطٛم
 يشؽهخ ركبنٛف

 انًٕاد اعزخشاط

 األٔنٛخ

 ؽؾٍ يشؽهخ ركبنٛف

 األٔنٛخ انًٕاد

 يشؽهخ ركبنٛف

 انؾش 

 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ ؽؾٍ

 يشؽهخ ركبنٛف

 اإلعًُذ رؼجئخ
 االعًبنٙ

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 ؽغش انغجظ

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

1590953124 

931145346 

491010570 

381923402.4 

726932275.2 

519011976 

 

1060635416 

620763564 

327340380 

519011976 

254615601.6 

636065740.8 

 

- 

- 

- 

- 

- 

389258982 

 

- 

- 

- 

- 

454332672 

648764970 

 

- 

- 

- 

- 

- 

778517964 

 

2651588540 

1551908910 

818350950 

636539004 

1817330688 

2595059880 

 10070777972 778517964 1103097642 389258982 3418432678 4640976694 انًغًٕع

 األعٕس انًجبششح :

 أعٕس ػًبل اإلَزبط

 

866663235 

 

1444438725 

 

1617771372 

 

1271106078 

 

577775490 

 

5777754900 

 5777754900 577775490 1271106078 1617771372 1444438725 866663235 انًغًٕع

 انزكبنٛف  ٛش انًجبششح :

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 كشاد فٕالرٚخ

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 أدٔاد اؽزٛبؽٛخ

 نٕاصو ٔيًٓبد

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 اَذصبس انًكباٍ

 طٛبَخ انًكباٍ

  ضٌ انًٕاد األٔنٛخ

  ضٌ اإلَزبط رؾذ انزشغٛم

  ضٌ اإلَزبط انزبو

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚق

 

474209726.4 

410674141.8 

510591834.9 

- 

244677074.4 

816142388.4 

283957920 

2000720178 

125651379.6 

1202206844 

260353917.9 

1397782861 

- 

- 

- 

270351603 

- 

- 

800761334.4 

- 

 

395174772 

342228451.5 

583533525.6 

326551608 

214092440.1 

714124589.9 

248463180 

- 

104709483 

1001839037 

216961598.3 

1164819051 

- 

- 

- 

- 

871395867 

- 

667301112 

- 

 

316139817.6 

273782761.2 

- 

- 

91753902.9 

306053395.7 

106484220 

- 

83767586.4 

801471229.2 

173569278.6 

931855240.8 

- 

- 

- 

- 

580930578 

- 

533840889.6 

- 

 

237104863.2 

205337070.9 

364708453.5 

217701072 

61169268.6 

204035597.1 

70989480 

- 

62825689.8 

601103421.9 

130176959 

698891430.6 

- 

- 

- 

- 

- 

1395534861 

400380667.2 

- 

 

158069908.8 

136891380.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

41883793.2 

400735614.6 

86784639.3 

465927620.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

266920444.8 

246096864 

 

1580699088 

1368913806 

1458833814 

544252680 

611692686 

2040355971 

709894800 

2000720178 

418837932 

4007356146 

867846393 

4659276204 

- 

- 

- 

270351603 

1452326445 

1395534861 

2669204448 

246096864 

 26302193919 1803310266 4649958835 4199648900 6851194715 8798081204 انًغًٕع

 42150726791 3159603720 7024162555 6206679254 11714066118 14305721133 انزكبنٛفاعًبنٙ 

 ( .36: إيها  الب  ثة   اليال   يمط البي   ت اللا  ة فم اللعل  والرهو  )اللالهر
(  تك ر، ب كل  14305721133ااولية      ) اللؾا  أ إ ل لم تك لي  جر مة اساخراجأي    

 جر ممممة و   ممم  تكممم لي (  تكممم ر، 11714066118) طعمممؽ اللمممؾا  ااوليمممة ك  ممم  تكممم لي  جر ممممة
(، 7024162555ااسلك  فك    ) طعؽ (  تك ر، إج  تك لي  جر مة6206679254العر  )

(  تكم ر، ويكمه اللق ر مة جمع الاكمفمة قبم  3159603720فك  م  ) الاعب مة وب لك بة لاك لي  جر مة
( 6293020209تظب مممق الاقكيمممة ي  ممم   أ مممه قمممه تمممؼ تخفممميض الاكممم لي   لبممممغ ا لممم لم جقمممهاره )

 ويميه فقه تؼ ا ب ت  زح الفرفية الخ ص باخفيض الاك لي  .  تك ر، 
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دور تظ يق تقنية إع دة  نجسة انعملي ت فع عل  ذخ وعيفة انجودة فع تحديي  قيمية ي 2ي3ي3
 ي : منتوج معمل اسمنت انكوفة

 شممر وعيفممة تم بممه تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   أأ لغممرض بيمم أ الممهور الممذي يل ممؽ   
الرممؾ ة فممم تع مم ؽ ميلممة جكاممؾج جعلمم  اسمملك  الكؾفممة ف بممه جممؽ اتبمم   جرلؾيممة جممؽ الخظممؾات، 

 والام يل ؽ تؾفيعه  جؽ خ   اآلتم :م 

يل ممؽ تعهتممه االسمماعق   الممؾعيفم لكمم  ج ممؾأ جممؽ ج ؾ مم ت  أوالل : تحجيييج االسييتحق ا انييوعيفع :ييي
لي  غ ممر اللب شممرة، و لمم  جؾفممح   لرممهو  جكاممؾج االسمملك   لمم  فممم دلممػ اا ممؾر اللب شممرة والاكمم 

 اآلتم :م 

 (41 هو  )
 للكاؾج جعل  اسلك  الكؾفةتعهته االساعق   الؾعيفم )%( 

 ػُبطش انزكهفخ د
دسعخ األًْٛخ انُغجٛخ

انٕعؾ  

انؾغبثٙ 

 انًشّعؼ

 االعزؾقب 

 انٕظٛفٙ

)%( 
1 2 3 4 5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 انغجظؽغش 

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

 

7 

1 

0 

10 

5 

0 

 

5 

2 

1 

8 

5 

0 

 

10 

13 

7 

10 

10 

15 

 

18 

23 

30 

10 

20 

24 

 

159
**

 

176 

183 

136 

165 

181 

 

4.2%
***

 

4.6% 

4.8% 

3.6% 

4.3% 

4.8% 

 %26.3 1000      انًغًٕع 

 

1 

 األعٕس انًجبششح :

 اإلَزبطأعٕس ػًبل 

 

0 

 

1 

 

2 

 

2 

 

35 

 

191 

 

5% 

 %5 191      انًغًٕع 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 انزكبنٛف  ٛش انًجبششح :

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 كشاد فٕالرٚخ

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 أدٔاد اؽزٛبؽٛخ

 نٕاصو ٔيًٓبد

 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

 

0 

5 

9 

0 

0 

1 

 

5 

4 

10 

10 

5 

15 

 

5 

10 

5 

10 

5 

14 

 

28 

21 

16 

20 

29 

10 

 

177 

167 

148 

170 

181 

153 

 

4.7% 

4.4% 

3.9% 

4.5% 

4.8% 

4% 

                                                           
 ت لّيق ف ميا فيراا،، 40 عيااهم والبيال  وفن ي ن، وماناسي ن ومحاسيب ن إاار ي ن مين بالم ميل ال يامل ن آراء تمثيل النسيب ة األهم ية ار ة  

، وما تم أخذ آراء ال امل ن بالم مل ألن الزبائن ل س عليى ارا ية تامية بمكونيات منتيوج اقسيمنت، الزبون نظر و اة من المكون بأهم ة
 توج .فضال، عن امكان ة اعتبارهم كمستخام ن لاذا المن

**
 (0×1( + )7×2( + )5×3( + )10×4( + )18×5 = )159 . 
***

 159  ÷3805  =4.2. % 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 انًكباٍاَذصبس 

 طٛبَخ انًكباٍ

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚق

5 

5 

0 

5 

0 

5 

5 

10 

5 

10 

5 

5 

7 

10 

7 

3 

2 

1 

0 

0 

5 

4 

10 

5 

5 

5 

9 

5 

14 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

5 

5 

1 

2 

10 

10 

5 

10 

6 

10 

13 

20 

18 

27 

26 

10 

15 

20 

10 

20 

135 

139 

155 

144 

172 

162 

139 

140 

155 

125 

152 

3.5% 

3.7% 

4.1% 

3.8% 

4.5% 

4.3% 

3.7% 

3.7% 

4.1% 

3.3% 

4% 

 %68.7 2614      انًغًٕع 

 %100 3805      انزكبنٛفاعًبنٙ  

 . لعل ال: إيها  الب  ثة   اليال   يمط آراح اللهكهس ؽ والفك  ؽ فم اللالهر
( %26.3أ   مممبة االسممماعق   المممؾعيفم لملمممؾا  اللب شمممرة )أتاضمممح جمممؽ خممم   الرمممهو  أيممم ه،    

إد ي ل  مممؽ القمممؾ  إأ ئمممذه الك مممب (، %68.7( ولماكممم لي  غ مممر اللب شمممرة )%5واا مممؾر اللب شمممرة )
ااس سممية والث  ؾيممة لملكاممؾج فممم تمبيممة    مم ت ور بمم ت الزبمم بؽ جممؽ  الل ؾ مم تتع ممس جممهى أئليممة 

أ اح وعيفم جلا ز و ؾ ة ي ليمة، ويل مؽ جمؽ خ لمه اللك ف مة جمع  ي     الؾلهؼ يمط جكاؾج د
  الممؾعيفم لماكمم لي   لمم  وي  مم  جممؽ الرممهو    ممبة االسمماعق اللكارمم ت اللظرو ممة فممم ال ممؾ ، 

غ ر اللب شرة   بب طبيعة االسلك  الذي ال تاظمب جمؾا  أوليمة  ث مرة ود لم  سمي ؾأ الار  مز يممط 
جممؾا  أوليمممة دات  ممؾ ة ي ليمممة يل ممؽ جمممؽ خ لهمم  تمممؾف ر الاكمم لي  غ ممر اللب شمممرة  ر  ممب اسممماعل   

 تمه، ااجمر المذي تمه  الؾع بف الام ترغب به  الزبؾأ والامم يل مؽ جمؽ خ لهم  تمبيمة     تمه ور ب
 .    يمط أئل اه  فم تع  ؽ أ اح و ؾ ة اللكاؾج

 

 ث  ي ل : تحجيج انتكلفة انوعيفية :ي 
أ تمممؼ تعهتمممه   مممبة االسممماعق   المممؾعيفم لكممم  يكالمممر جمممؽ يك صمممر تكمفمممة جكامممؾج جعلممم  أ عمممه    

ئممذه  اسمملك  الكؾفممة  عممه تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة، وفممم
الفقرة س اؼ تعهته   بة الاكمفة الؾعيفية لك  يكالمر جمؽ ئمذه العك صمر جمؽ خم   االيالم   يممط 
الكمف الام تؼ الاؾص  ال ه   عه تظب ق ئذه الاقكية فم اللعل  ي كة البع ،          إ ل لم 

الرمممممؾ ة  لبممممممغ  وعيفمممممة  شمممممر عممممم  فمممممم العلميممممم ت ئكهسمممممة إيممممم  ة الاكممممم لي   عمممممه تظب مممممق تقكيمممممة
الكؾفمممة الامممم  اسممملك  جعلممم  للكامممؾج)%(  الؾعيفيمممة الاكمفمممة (، ويل مممؽ تعهتمممه42150726791)
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تلثم    ممبة  م  يكالممر جمؽ يك صممر الاكمفمة الممط إ لم لم تكمفممة اللكامؾج خمم   سمكة البعمم ، و لمم  
 جؾفح   لرهو  اآلتم :م

 (42 هو  )
 الكؾفة اسلك  جعل  للكاؾج)%(  الاكمفة الؾعيفية تعهته

 انزكهفخ انٕظٛفٛخ )%( كهفخ )دُٚبس(انز انزفبطٛم د

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 ؽغش انغجظ

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

2651588540 

1551908910 

818350950 

636539004 

1817330688 

2595059880 

 

6.3%
*

 

3.7% 

1.9% 

1.5% 

4.3% 

6.2% 

 %23.9 10070777972 انًغًٕع 

 

1 

 األعٕس انًجبششح :

 أعٕس ػًبل اإلَزبط

 

5777754900 

 

13.7% 

 %13.7 5777754900 انًغًٕع 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 انزكبنٛف  ٛش انًجبششح :

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 كشاد فٕالرٚخ

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 أدٔاد اؽزٛبؽٛخ

 نٕاصو ٔيًٓبد

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 اَذصبس انًكباٍ

 طٛبَخ انًكباٍ

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚق

 

1580699088 

1368913806 

1458833814 

544252680 

611692686 

2040355971 

709894800 

2000720178 

418837932 

4007356146 

867846393 

4659276204 

270351603 

1452326445 

1395534861 

2669204448 

246096864 

 

3.8% 

3.2% 

3.5% 

1.3% 

1.5% 

4.8% 

1.7% 

4.7% 

1% 

9.5% 

2.1% 

11.1% 

0.6% 

3.4% 

3.3% 

6.3% 

0.6% 

 %62.4 26302193919 انًغًٕع 

 %100 42150726791 انزكبنٛفاعًبنٙ  

 ( .36  اليال   يمط الرهو  ) : إيها  الب  ثةاللالهر
أ   ممبة الاكمفممة الؾعيفيممة لكمم  جممؽ اللممؾا  اللب شممرة واا ممؾر أتابمم ؽ جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه،    

( يممممممط الامممممؾالم، ويميمممممه %62.4(، )%13.7(، )%23.9اللب شمممممرة والاكممممم لي  غ مممممر اللب شمممممرة )

                                                           
*

 2651588540  ÷42150726791  =6.3. % 
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للؾا  ااولية وااليال   ي    ارتف   الاك لي  غ ر اللب شرة خالؾصية صك ية االسلك  وتؾفر ا
  ؽ وآالت جاظؾرة فم صك ية ود ا ج جكاؾج االسلك  .بيمط ج  

 

 :ي  تحجيج ملّشخ انكيمةث نث ل : 
يكالر جؽ يك صمر لك   الؾعيفية الاكمفة و  بةأ تؼ ا ا  ب   بة االساعق   الؾعيفم أ عه    

العلميم ت فممم عم   شممر وعيفممة تكمفمة جكاممؾج جعلم  اسمملك  الكؾفمة  عممه تظب مق تقكيممة إيم  ة ئكهسممة 
 مال يلة لهذه العك صر وفق ه لملع  لة اآلتية : ج شرل  ؽ ا ا  ب ي  ، الرؾ ة

 انتكلفة انوعيفية )%(÷ ملشخ انكيمة = االستحق ا انوعيفع )%( 
ر ال يلة أكبر جؽ الؾا ه الالعيح، فهذا يعكم     أ االساعق ق ت الؾعيفية لملكامؾج أفإدا   أ ج ش 

ر ال يلة أقم  جمؽ الؾا مه الالمعيح، فهمذا يعكمم أقه تر وزت تكمفاه ،  أ الاكمفمة قمه أج  إدا   أ ج ش 
تر وزت االساعق ق ت الؾعيفية، وبمذلػ فمإأ ئكم ك وعم بف تعام ج إلمط تع م ؽ جمؽ خم   تع م ؽ 

جممممم  فمممممم   لمممممة ت ممممم وي أ  جعممممم ه، اا اح المممممؾعيفم لملكامممممؾج و ؾ تمممممه أو تخفممممميض تك ليفمممممه أو  م هلممممم
ر ال يلة ي ؾأ ج  وي ه لمؾا ه الالعيح، فهذا يعكمم  االساعق ق ت الؾعيفية جع الاكمفة، أي إأ ج ش 

 اسملك  جعلم  للكامؾج ال يلمة ج شمر ويل ؽ تعهتمه أ ه قه تؼ  الؾصؾ  إلط ال يلة اللثمط لمؾعيفة، 
 الكؾفة و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م

 (43 هو  )
 الكؾفة اسلك  جعل  للكاؾج شر ال يلةج   تعهته

 انزفبطٛم د
االعزؾقب  انٕظٛفٙ 

)%( 

انزكهفخ انٕظٛفٛخ 

)%( 
يئشش انقًٛخ
*
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 انًٕاد انًجبششح :

 ؽغش انكهظ

 ؽغش انغجظ

 سيم قٛبعٙ

 رشاة ثٕكغٛذ

 أكبعٛذ انؾذٚذ

 يٕاد كًٛٛبٔٚخ

 

4.2% 

4.6% 

4.8% 

3.6% 

4.3% 

4.8% 

 

6.3% 

3.7% 

1.9% 

1.5% 

4.3% 

6.2% 

 

0.667
**

 

1.243 

2.526 

2.400 

1.000 

0.774 

 1.100 %23.9 %26.3 انًغًٕع 

 

1 

 األعٕس انًجبششح :

 أعٕس ػًبل اإلَزبط

 

5% 

 

13.7% 

 

0.365 

 0.365 %13.7 %5 انًغًٕع 

    انزكبنٛف  ٛش انًجبششح : 

                                                           
*

 إذا كان مؤشر الس مة أمل من الواحا الاح ح فإن ال نار بحا ة الى تحس ن . 
**

 4.2  ÷6.3  =0.667  . 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 َفؾ أعٕد

 صٕٚد ٔشؾٕو

 فٕالرٚخكشاد 

 ثطبَبد انطٕاؽٍٛ

 أدٔاد اؽزٛبؽٛخ

 نٕاصو ٔيًٓبد

 يٕاد ؽجٛخ

 يٛبِ عقٙ

 ارظبالد ػبيخ

 َقم انؼبيهٍٛ

 اَذصبس انًكباٍ

 طٛبَخ انًكباٍ

 فؾض انًٕاد األٔنٛخ

 فؾض ػًهٛبد اإلَزبط

 انفؾض ٔاال زجبس انُٓباٙ

 انزكبنٛف اإلداسٚخ

 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚق

4.7% 

4.4% 

3.9% 

4.5% 

4.8% 

4% 

3.5% 

3.7% 

4.1% 

3.8% 

4.5% 

4.3% 

3.7% 

3.7% 

4.1% 

3.3% 

4% 

3.8% 

3.2% 

3.5% 

1.3% 

1.5% 

4.8% 

1.7% 

4.7% 

1% 

9.5% 

2.1% 

11.1% 

0.6% 

3.4% 

3.3% 

6.3% 

0.6% 

1.237 

1.375 

1.114 

3.462 

3.200 

0.008 

2.059 

0.787 

4.100 

0.400 

2.143 

0.387 

6.167 

1.088 

1.242 

0.524 

6.667 

 1.101 %62.4 %68.7 انًغًٕع 

 1.000 %100 %100 انزكبنٛفاعًبنٙ  

 ( .42( و )41: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهول ؽ )اللالهر
أ ئكمم ك جرلؾيممة جممؽ يك صممر الاكمفممة ا خفممض ف همم  ج شممر أتابمم ؽ جممؽ خمم   الرممهو  أيمم ه،    

جؽ خم   تخفميض  ال يلة يؽ الؾا ه الالعيح، وبذلػ فإأ ئذه العك صر ئم  ع  ة الط تع  ؽ
 هل  جع ه، م تكمفاه  أو تع  ؽ أ اح اللكاؾج جؽ خ له  أو  

 

 :ي  انمخشحة نلتحدي  عن صخ انتكلفةتحجيج رابع ل : 
يكه ا ا  ب ج شر ال يلة لك  يكالر جؽ يك صر تكمفة جكامؾج جعلم  اسملك  الكؾفمة اتضمح    
أ  عضمممم ه جممممؽ ئممممذه العك صممممر ئممممم  ع  ممممة الممممط تع مممم ؽ   ممممبب زيمممم  ة الاكمفممممة الؾعيفيممممة يمممممط أ

االسممماعق ق ت الؾعيفيمممة، أي ا خفممم ض ج شمممر ال يلمممة الخممم ص بهممم  يمممؽ الؾا مممه الالمممعيح، ويل مممؽ 
 تؾفيح ئذه العك صر وتكمفة    جكه  جؽ خ   الرهو  اآلتم :م 

 (44 هو  )
 الط تع  ؽ وتكمفة    جكه  يك صر تكمفة جكاؾج االسلك  الام تعا ج

 د
 ػُبطش انزكهفخ انزٙ رؾزبط

 انٗ رؾغٍٛ 
 انُغجخ انٗ اإلعًبنٙ )%( انزكهفخ )دُٚبس(

%10 2651588540 انكهظ ؽغش 1  

%9.8 2595059880 كًٛٛبٔٚخ يٕاد 2  

%21.9 5777754900 اإلَزبط ػًبل أعٕس 3  

%7.7 2040355971 ٔيًٓبد نٕاصو 4  

%7.6 2000720178 عقٙ يٛبِ 5  

%15.2 4007356146 انؼبيهٍٛ َقم 6  
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%17.7 4659276204 انًكباٍ طٛبَخ 7  

%10.1 2669204448 اإلداسٚخ انزكبنٛف 8  

 %100 26401316267 انًغًٕع 

 ( . 43( و )36: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهول ؽ )اللالهر
تاضممممح جممممؽ خمممم   الرممممهو  أيمممم ه، إأ تكمفممممة العك صممممر الاممممم تعامممم ج الممممط تع مممم ؽ قممممه بمغمممم     
 يلمممم   كيلي ويممممة وأ ممممؾر الكمممممس وجمممؾا  (  تكممم ر، وئممممذه العك صممممر ئمممم  رممممر26401316267)

اا اريممة، وسمم اؼ  الل مم بؽ والاكمم لي  العمم جم ؽ وصممي  ة سممقم و قمم  وجهلمم ت وجيمم ه اا امم ج ولممؾازل
ة ئذه العك صر جع جراي ة تع  ؽ  ؾ ة وأ اح اللكاؾج أو اللع فغة يميه العل  يمط تخفيض تكمف

معة والعك صممر الؾعم بف وتكمفمة الاكمفممة فرمؾة فمم أقم  تقمهتر . يل ممؽ تعهتمه لماع م ؽ للكاممؾج  اللرش 
 جعل  اسلك  الكؾفة، و ل  جؾفح   لرهو  اآلتم :م
 (45 هو  )

 وعيفة  شر ع  فم العلمي ت ئكهسة إي  ة تقكية و  باه  الط الاكمفة قب  وبعه الاكمفة فرؾة تعهته
 لماع  ؽ اللرشعة الرؾ ة وتكمفة العك صر

 انزكهفخ )دُٚبس(

فغٕح انزكهفخ 

 )دُٚبس( 

ركهفخ انؼُبطش 

انًششؾخ 

 نهزؾغٍٛ )دُٚبس( 

 انٗ : انزكهفخ َغجخ فغٕح
 رقُٛخ رطجٛق قجم

 ُْذعخ اػبدح

 َشش ظم فٙ انؼًهٛبد

 انغٕدح ٔظٛفخ

 رقُٛخ رطجٛق ثؼذ

 ُْذعخ اػبدح

 َشش ظم فٙ انؼًهٛبد

 انغٕدح ٔظٛفخ

انزكهفخ 

قجم 

رطجٛق 

 انزقُٛخ

انزكهفخ 

ثؼذ 

رطجٛق 

 انزقُٛخ

 ركهفخ

 انؼُبطش

 انًششؾخ

 نهزؾغٍٛ

48443747000 42150726791 6293020209 26401316267 13% 15% 24% 

 ( .44( و )36( و )17: إيها  الب  ثة   اليال   يمط الرهاو  )اللالهر
  شمر عم  فم العلمي ت ئكهسة إي  ة تقكية تظب ق الط الاكمفة قب  الاكمفة فرؾة أ   بةأتاضح    

تظب مممق ئممذه الاقكيممة فك  ممم   ه عمم الاكمفممة المممط الاكمفممة %(، و  مممبة فرممؾة13الرممؾ ة    مم  ) وعيفممة
%(، وجؽ ئذه الك ب 24لماع  ؽ ) اللرشعة العك صر الط تكمفة الاكمفة فرؾة ج    بةأ%(، 15)

 وجممؾا  الكمممس أ الزيمم  ة غ ممر اللبممررة فممم الاكمم لي     مم  فممم تكمفممة  مم  جممؽ  رممرأي مماه  يمممط 
 الل مممم بؽ وصممممي  ة العمممم جم ؽ و قمممم  سممممقم وجيمممم ه وجهلمممم ت ولممممؾازل اا امممم ج يلمممم   وأ ممممؾر كيلي ويممممة
تع م ؽ االسماعق ق ت  ة اا ارية، لذلػ س اؼ الار  ز يمط تخفيض ئمذه الكممف جمع جرايم والاك لي 

 الؾعيفية لملكاؾج وتخفيض تك ليفه .
 :ي انمنتوج وتحدي  قيمته تخفيض تك نيفنخ مد ل : األفك ر انمقتخحة 

الام تزيه يمط اسماعق ق ته  الؾعيفيمة  اللرتفعةدات الاكمفة الؾعيفية  العك صر عه إأ تؼ  تعهته    
ر ال يلة  (، س اؼ اال اق   إلط خظؾة  هتهة وئم اابها  وطرح اافك ر جؽ خ   إت بم   1 >)ج ش 
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جكهريمممممة جكغ لمممممة لمافك مممممر بهمممممهف تخفممممميض تكمفمممممة  ممممم  جمممممؽ اللمممممؾا  اللب شمممممرة واا مممممؾر اللب شمممممرة 
  واللال ري  غ ر اللب شرة، و  آلتم :م

علم  اسملك  فمم ج:م سم اؼ تخفميض تكمفمة اللمؾا  اللب شمرة  تخفيض تكلفة انمواد انمب شخة .1
جممؽ خمم   تخفمميض تكمفممة الؾعمم بف الاممم  ق قمم  اسمماعق ق ت وعيفيممة الكؾفممة ي كممة البعمم  

مممر ال يلمممة لهمممذه الؾعممم بف  ممم أ أقممم  جمممؽ الؾا مممه  تقممم  يمممؽ تكمفاهممم  الؾعيفيمممة، أي إأ ج ش 
(  تكممم ر 2651588540وئمممذه اللمممؾا  ئممم  رمممر الكممممس الممذي بمغممم  تكمفامممه ) الالممعيح،

وسممم اؼ الار  مممز  (  تكممم ر،2595059880بمغممم  تكمفاهممم  ) و مممذلػ اللمممؾا  الكيلي ويمممة الامممم
اسماعل   جمؾا  أرخممص تم  ي  فمس الؾعم بف ال مم  قة لملكامؾج أو أفضم  جكهم   ممأيمط  يممط
اسممماعل   ج ؾ  ممم ت أقممم  شمممريظة أأ تممم  ي  فمممس الؾعممم بف ال ممم  قة لملكامممؾج أو ، أو  مممؾ ة

فمم العلميم ت قبم  تخفيض الامف فم اللمؾا  والفشم  ، فض ه يؽ أفض  جكه   أيمط  ؾ ة
 . وأ ك ح العلمية اا ا  ية

جؽ جش مة و ؾ  يمه   ب مر جمؽ  اسلك  الكؾفة:م يع  م جعل   تخفيض األجور انمب شخة .2
وقممه العمم جم ؽ الف بضمم ؽ يممؽ الع  ممة، ااجممر الممذي يرعمم  جممؽ تكمفممة اللكاممؾج ي ليممة  ممهاه، 

 سم اؼ الار  مز، لمذلػ 2021(  تك ر خم   سمكة 5777754900بمغ  اا ؾر اللب شرة )
تخفميض وقم  العلميم ت اا ا  يمة ، و مذلػ تخفيض يه  العم جم ؽ الف بضم ؽ يمؽ الع  مة

اسمممماعل   ، فضمممم ه يممممؽ جممممؽ خمممم   تكلمممميط العلميمممم ت واسمممماخهال يلمممم   جاعممممه  ي اللهمممم رة
تؾسمميع الخظممة اا ا  يممة اا امم ج، ويمماؼ دلممػ جممؽ خمم   الاككؾلؾ يمم  العهتثممة فممم يلميمم ت 

تمهة فمم اللعلم  واافم  ة جمؽ ط قمة أول مػ العم جم ؽ، وبمذلػ ي ل  مؽ وفاح خظؾط إ ا  يمة  ه
 .  تؾزيع تكمفاهؼ يمط اللكار ت الرهتهة

أ ئكم ك جرلؾيمة جمؽ يك صمر الاكم لي  غ مر ألؾ    :م غيخ انمب شخة انتك نيفتخفيض  .3
 اللب شممرة ا خفمممض ف هممم  ج شمممر ال يلممة يمممؽ الؾا مممه الالمممعيح، وئممذه العك صمممر ئمممم الممممؾازل

اا ارية الامم بمغم   مفهم   الل  بؽ والاك لي  الع جم ؽ وصي  ة سقم و ق   هوللهل ت وجي
(2040355971( ،)2000720178( ،)4007356146( ،)4659276204 ،)
أيممط جمؽ  لهمذه العك صمر ؾعيفيةالاكمفة (  تك ر يمط الاؾالم، ولكؾأ ال2669204448)

يمهل إ فم   أي جبممغ جم  لذلػ يرب العلم  يممط تع م كه  جمؽ خم    اساعق ق ته  الؾعيفية
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تخفميض وقم   يمؼ العلميم ت اا ا  يمة ، و مذلػ لؼ ت   ر  ش   اير بم يمط ميلة اللكاؾج
 اللع فغة يمط الرؾ ة وتقم   الامف فم اللؾا  والضي ي ت فم الؾق  .و 

أ ئك ك اج   ية السابها  أؾفة تب ؽ وبعه اللهاولة جع اللهكهس ؽ والفك  ؽ فم جعل  اسلك  الك   
 إد رر الكمس الل اعل  فم اللعل    لي ه وئؾ العرر الر ري ااسؾ    لعرر الر ري الالهفم، 

%( جممؽ تكمفممة العرممر الر ممري ااسممؾ ، وئممذا 10إأ تكمفممة العرممر الر ممري الالممهفم تقمم  بك ممبة )
ا  الكيلي وية الل ماعلمة وئمم %(، وب لك بة لملؾ 10ت  ي الط تخفيض تكمفة  رر الكمس بك بة )

وسمممي  ت  كمم بم الك ل مم ؾل  (C3S)وسمممي  ت    ممم الك ل مم ؾل  (C3A)االللك ممؾل    ممم الك ل مم ؾل 
(C2S) فمم  اه أ فمم اللعلم  المط إأ ئكم ك تظم تر ؾ وغ رئ  جؽ اللمؾا  الكيلي ويمة، وقمه أشم ر اللهكهسم

%( جممؽ  ل اهمم    ممبب تكميمم  يلمم   غ ممر جاخالالمم ؽ   لكيلي ويمم ت، 5اللممؾا  الكيلي ويممة بك ممبة )
ويكه تكمي  يل   جاخالال ؽ فم ئمذا اللرم   يل مؽ أأ تمكخفض تكمفمة اللمؾا  الكيلي ويمة بك مية 

%(، وفيلمم  تاعمممق  ممأ ؾر يلمم   اا امم ج فأشمم ر جممهتر اا امم ج وجع سممب الاكمم لي  الممط اج   يممة 5)
الخظممؾط اا ا  يممة جم ؽ فممم  %( جممؽ خمم    قمم   عممض العمم10اا ممؾر اللب شممرة بك ممبة ) تخفمميض

 و%( 5أ ئك ك زي  ة   لاكمفة  لقهار )أ، وب لك بة لماك لي  غ ر اللب شرة اتضح الط أق  ل أخرى 
يل ؽ تخفميض ئمذه الاكم لي  بهمذه الك مبة، ويل مؽ تؾفميح تكم لي  العك صمر اللمرا  تع م كه  قبم  

 وبعه الاخفيض جؽ خ   الرهو  اآلتم :م 
 (46 هو  )

 الاخفيض وبعه قب  يك صر جكاؾج جعل  اسلك  الكؾفة اللرا  تع  كه  تك لي 
 انزفبطٛم د

انزكهفخ قجم 

 انزخفٛغ
 يجهغ انزخفٛغ

 انزكهفخ ثؼذ

 انزخفٛغ

 2386429686 265158854 2651588540 ؽغش انكهظ 1

 1297529940 1297529940 2595059880 يٕاد كًٛٛبٔٚخ 2

 5199979410 577775490 5777754900 أعٕس ػًبل اإلَزبط 3

 1020177986 1020177986 2040355971 نٕاصو ٔيًٓبد 4

 1000360089 1000360089 2000720178 يٛبِ عقٙ 5

 2003678073 2003678073 4007356146 َقم انؼبيهٍٛ 6

 2329638102 2329638102 4659276204 طٛبَخ انًكباٍ 7

 1334602224 1334602224 2669204448 انزكبنٛف اإلداسٚخ 8

 16572395509 9828920758 26401316267 انًغًٕع 

 (. 44يمط الرهو  )  : إيها  الب  ثة   اليال اللالهر
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أ تكمفمة العك صمر اللمرا  تع م كه  قبم  الاخفميض    م   لبممغ أتاب ؽ جؽ خ   الرهو  أيم ه،    
(  تكمم ر، أي إأ جقممهار 16572395509(  تكمم ر، وبعممه الاع مم ؽ أصممبع  )26401316267)

 (  تك ر . 9828920758الاخفيض فم الاكمفة )
وتعمممهتمه  وفقممم ه لماظمممؾ رات والغمممروف تقمممؾيؼ اافكممم ر الامممم تمممؼ  اقارا هممم  سممم  ق ه وبعمممه دلمممػ سممم اؼ    

ة جممع تقممهتر الاكمم لي  الاممم تاعل مهمم  اللكاممؾج ولكمم  يكالممر جممؽ يك صممر تكمفاممه، ويل ممؽ  الل مماره 
لملق ر مة جمع اللك ف م ؽ أو جمع الكلمؾدج ال م بق لملكامؾج، وااجمر اللهمؼ فمم ئمذه   ه ايال   دلمػ أس سم

ممم  إلمممط الخظمممؾة ئمممؾ تعمممهت  الاكممم لي  فمممم   لمممة إ مممراح أي تعمممهت  يمممم ط اافكممم ر اللظرو مممة لماؾص 
القممممؾ  إأ اافكمممم ر اللظرو ممممة لاع مممم ؽ أ اح اللكاممممؾج و ؾ تممممه ويل ممممؽ الاقممممهتر اا  ممممب لماكمفممممة، 

  اف فة إلط تخفيض تك ليفه ي ل  ؽ قبؾله  ودلػ اأ له  تأ  رات اير بية يمط ميلة اللكاؾج جع  
إأ اافكم ر الاكمفمة فمم الؾقم   ف مه، وئمذا يشم ر المط البع ، فض ه يؽ الامأ  رات االير بيمة يممط 

اللظرو مممة قمممه سممم يهت فمممم تع ممم ؽ ميلمممة اللكامممؾج جمممؽ خممم   زيممم  ة االسممماعق ق ت الؾعيفيمممة يممممط 
 .  تكمفاه  الؾعيفية

تمماؼ طممرح  إد، جؾ لاع مم ؽ ميلممة اللكامم جك سممبةخظممة يلمم   وفممعاللر مممة وااجممر اائممؼ فممم ئممذه    
وقمه تمؼ الاشم ور جمع  ،ح بهاب  و ممؾ  الامم تم  ي وعيفاهم   أقم   مفمةأفك ر وجقار  ت يهتهة واقارا

أ يمه اه جمؽ اافكمم ر  شم   جقار م ت أوليممة ؾ طمرح اللهكهسمم إداللهكهسم ؽ وجعرفمة العمممؾ  واافكم ر 
 ململكاج وجؽ  ؼ  راساه  وتظؾيرئ  وئم   آلتم :

ة الاكمفمممة لكمممؾأ إأ تقمم  ل اللعلممم  واافممراأ يرعممم  جممؽ  ليمممة اسممماه ك الؾقممؾ   ب مممرة وي ليمم .1
و ممذلػ اسمماخهال الظريقممة  ( يمممط  فممس الل مم بؽ واافممراأ،1977اللعلمم  يعلمم  جكممذ يمم ل )

القهيلة ا ا ج ااسلك  ف للعل  تكاج وفق الظريقة الرطبة وئم طريقمة تأخمذ وقم  أطمؾ  
تكمممؾأ اافمممراأ الل ممماخهجة وفمممق  إد  ا اممم ج جمممؽ الظريقمممة العهتثمممة وئمممم الظريقمممة الر فمممة، 

لر فة أكثر إ ا  ية وسرية وأق  ج   ة جمؽ أفمراأ الظريقمة الرطبمة، إأ االيالم   الظريقة ا
يمط الكفط ااسؾ  فم تشغ   اافراأ تزيه جؽ تكمفة الاشغ     لك مبة لملعلم  ويم  ي إلمط 

 ج .ؾ زي  ة أسع ر اللكا
تبهت  خظمؾط اا ام ج القهيلمة  مأخرى  هتثمة وبشم   تمهريرم لكمم ال تاؾقمف اللعلم  يمؽ  .2

أفراأ  (4) ج ودلػ بابهت  اافراأ القهيلة والام تعل    لظريقة الرطبة والب لغ يه ئ  اا ا
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( طممممؽ  مممم ل ؾل الؾا ممممه  ممممأفراأ  هتثممممة تعلمممم  1500تبمممممغ الظ قممممة اا ا  يممممة لمفممممرأ الؾا ممممه )
( طممؽ  مم ل ؾل الؾا ممه،  ممذلػ 6000  لظريقممة الر فممة تبمممغ الظ قممة اا ا  يممة لمفممرأ الؾا ممه )

 ممماخهل فمممم يلميمممة تشمممغ   الخظمممؾط اا ا  يمممة واالسممماغك ح يمممؽ تشمممغ مه  تبمممهت  الؾقمممؾ  الل
تبممغ  مفمة المكفط ااسمؾ  الل ماخهل فمم تشمغ    إد ه  لكفط ااسؾ  واساخهال الغم ز بمهاله يكم

(  تكم ر لملامر 60 تك ر لمار الؾا ه فم   ؽ تبممغ  مفمة الغم ز ) *(100اافراأ ج  يق رب )
الل عب،     تبممغ  ليمة المكفط ااسمؾ  الل ماخهل فمم يلميم ت تشمغ   اافمراأ جم  يقم رب 

( لاممر خمم   ال ممؾل الؾا ممه فممم  مم ؽ تقممهر  ليممة الغمم ز الممذي ي مماهمػ فممم ال ممؾل 152060)
ااجمر ( جامر ج عمب جمؽ الغم ز، 15206الؾا ه إدا اساخهل به  الكفط ااسمؾ  جم  يقم رب )

 . كمفة اللؾا  الكفظيةتتخفيض  ي  يه فمالذي يل ؽ أأ 
إأ يلميممة اسممابها  خظممؾط اا امم ج القهيلممة  ممأخرى  هتثممة سمميعقق العهتممه جممؽ اللزايمم  الاممم  .3

، ؼ فمم تخفميض الاكمفمة وتقم م  الؾقم  وتقم م  الل م  ة الل ماخهجة لاكالم ب اافمراأهسا 
خظممممؾط  (4)إأ اسممماخهال الخمممط اا اممم  م الؾا ممممه وفمممق الظريقمممة الر فممممة يعمممؾض يمممؽ إد 

( جامممر 175يبممممغ طمممؾ  اافمممراأ وفمممق الظريقمممة القهيلمممة )و إ ا  يمممة وفمممق الظريقمممة الرطبمممة، 
( طممؽ لمفممرأ الؾا مممه، فممم  مم ؽ تبممممغ 1500( جاممر وبظ قممة إ ا  يمممة تبمممغ )5.75وبقظممر )

( جاممر وبممكفس  رممؼ القظممر وبظ قممة إ ا  يممة 60طممؾ  الفممرأ الؾا ممه وفممق الظريقممة الر فممة )
افمراأ وفمق الظريقمة  (4م )الؾا ه أي ج  يع    الظ قة اا ا  ية ل( طؽ   ل ؾل 6000تبمغ )

 القهيلة  ذلػ اخاال ر طؾ  الل  فة .
تمممؾفر العلممم  وفمممق الظريقمممة الر فمممة فمممم رواتمممب وأ مممؾر العممم جم ؽ جمممؽ خممم   تقم ممم  أيمممها   .4

أأ قمممممهل الل مممممم بؽ واآلالت  إدالعممممم جم ؽ و مممممذلػ فممممممم تكممممم لي  صمممممي  ة الل مممممم بؽ واآلالت، 
أق مم ل اللقمم لع والك قمم  اللظمم طم تكممؾأ يرفممة لأليظمم   وأيلمم   الالممي  ة الل مماخهجة فممم 

يال   ااق  ل يمط العل لمة البشمرية  شم   أكبمر جلم  ي ممف اللعلم  ا االجر الذي أ ى الط 
 زي  ة فم الرواتب واا ؾر وتك لي  الالي  ة .

 

                                                           
*

مامت وزار  النفة برفع  2022( ا نار للتر الواحا، وفق باا ة سنة 100هو ) 2021 س ر اللتر الواحا من النفة األسوا خالل سنة 

 ( ا نار .للتر الواحا .350س ر اللتر الواحا من النفة األسوا الى )
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يل ممؽ القممؾ   ممأأ تظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة يعقممق  و   
أ تظب ممق تقكيممة ايمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم  تقكيممة إ صممعة الفرفممية  ااسمم س لمبعمم  وئممم :

جمع  تما حل شمر وعيفمة الرمؾ ة ي م يه فمم تخفميض الاكم لي  وتع م ؽ ميلمة اللكماج   لشم   المذي 
 . ل   الع ليةجاظمب ت ب  ة ااي
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 االستنت ج ت:  األول انمبحث

و لمم   الاظبيقممم،الر  ممب الكغممري والر  ممب تهممهف ئممذا اللبعمم  الممط تكمم و   مم  جممؽ اسمماكا   ت    
 جؾفح   آلتم :م

 
 ي استنت ج ت انج  ب اننغخي :ي1ي1ي4

 اه الاغ ممرات ال ممريعة واللا  قممة والاممم    مم  جبممرر  ممة اايلمم   العهتممه جممؽ الاظممؾرات و رافقمم  ب  .1
لاعم م  ود ارة الاكمفمة إد أصمبح  االسماراتيرملماعؾ  جؽ المهخ  الاقم مهي إلمط اللمهخ    ه أس س

 اللهخ  الاقم هي غ ر ج بؼ لمؾ هات االقاال  ية الع جمة فم ئذه الب  ة .
لملش  ت الام تؾا ه الؾ هات االقاال  ية والام تههف إلط  تؾفر تقكي ت إ ارة الاكمفة  مؾاله  .2

لاكممم لي  وتظمممؾير  مممؾ ة اا اممم ج  واسممماغ   اللمممؾار  االقاالممم  ية تع ممم ؽ اا اح وتخفممميض ا
جؽ أ   تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاؾج جؽ و هة  غر  وف يمية ش   أكثر  ف حة 

 .  ك  جؽ الؾ هة االقاال  ية والزبؾأ 
جفهؾل أس س تالثم   إلطإأ تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت جؽ الاقكي ت اللع صرة والام ت اكه  .3

إ ممراح تغ ممرات  ذريممة لمعلميمم ت  لمم  يعقممق تع مم ؽ  لعمم ت ر اا اح والاممم تالثمم    لؾقمم   غممم
والرممؾ ة والاكمفممة وال ممرية فممم إ رمم ز اايلمم   جممؽ خمم   اسممابع   العلميمم ت غ ممر الضممرورية 

 وغ ر اللضيفة لم يلة .
أ تقكيممممة إيمممم  ة ئكهسممممة العلميمممم ت جك سممممبة لاعق ممممق الاك جمممم  بمممم ؽ أ شممممظة يلميمممم ت الؾ ممممهة إ .4

لاكيمم  جممع ااالقاالمم  ية جممؽ خمم   إيمم  ة تالممليؼ  ممذري لامممػ اا شممظة ااجممر الممذي تاظمممب 
 . الاغ رات اللا  رية فم ب  ة اللك ف ة

إأ تكف مممذ  شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة ي ممم يه الؾ مممهات االقاالممم  ية يممممط تر لمممة جاظمبممم ت الزبممم بؽ  .5
ع مم ؽ ميلاممه للاظمبمم ت ئكهسممية )فكيممة( ت ممهؼ فممم تع مم ؽ  ممؾ ة اللكمماج وتخفمميض تكمفاممه وت

 . وجؽ  ؼ تقهيؼ جكاج تاؾافق جع تغ  رات االسؾا  وي  ب رف  الزب بؽ
إأ تظب ق تقكية  شر وعيفة الرؾ ة تاظمب اللرور  أربع جرا   جاا  عة ئم جر مة تخظيط  .6

اللكاج وجر مة تالليؼ اللكاج وجر مة تخظيط العلمية وجر ممة رق  مة يلميمة الرمؾ ة وتاظممب 
 جع عروف واج   ي ت الؾ هة االقاال  ية .  تا حلخظة يل  
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أ  رممم ح تظب مممق تقكيمممة إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت فمممم عممم   شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة فمممم الؾ مممهة إ .7
فرورة تخمم الؾ هة االقاال  ية يمؽ  غمؼ العلم  الاقم هيمة واسمابهاله   إلطاالقاال  ية ي اكه 

  أخرى  هتثة .
عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة ي مم يه فممم  أ تظب ممق خظممؾات تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فمممإ .8

تخفمممميض الاكمممم لي  غ ممممر اللبممممررة اللرتبظممممة  ل ؾ مممم ت اللكمممماج ووع بفممممه وت ممممهؼ فممممم تعهتممممه 
الل ؾ  ت الام تعا ج إلط الاع  ؽ فم ميلاه  جؽ    ب ؽ ااو  تاعمق  ل م يهة تقكيمة  شمر 

لثمم  م وعيفممة الرممؾ ة فممم تع مم ؽ ئممذه الل ؾ مم ت وجممؽ  ممؼ تخفمميض تكمم لي  اللرتبظممة بهمم  وا
تاعممممق  ل ممم يهة تقكيمممة إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت فمممم تقمممهيؼ أفضممم  تالمممليؼ لمعلميمممة اا ا  يمممة 

 . ج  ع   تاعل  أق  قهر جل ؽ جؽ الاك لي ؾ واللكا
 
  انتظ يقع :ي انج  ب  استنت ج تي 2ي1ي4

 هوث ترا ع فم اا ا ج يمط ج اؾى الظ قة الاالليلية والظ قة اللا  ة فم جعل  إسلك   .1
 لقمة الظمب يمط جكاج اللعل  مي س ه   للكار ت اللك ف ة .الكؾفة 

الاكمفمة تكممؾأ وفمق الكغمم ل الاقم مهي لملعلمم  ي كمة البعمم  وال ترمري وفممق  ا ا مم بأ يلميمة إ .2
  مفة اللكاج . ا ا  بجكهج يملم خ ص  إيها  قؾابؼ الاكمفة جل  تكع س يمط 

(  تك ر، وئذا يش ر الط 48443747000قه بمغ ) 2021إأ إ ل لم الاك لي  خ   سكة  .3
   مممم   مفممممة اللممممؾا  اللب شممممرة لمظممممؽ الؾا ممممهة  و(  تكمممم ر، 73700إأ تكمفممممة الظممممؽ الؾا ممممه )

جمممم  الاكمممم لي  غ ممممر أ(  تكمممم ر، 8790(  تكمممم ر، وا ممممؾر اللب شممممرة لمظممممؽ الؾا ممممهة )14041)
أ   مممبة تكمفمممة  مفمممة اللمممؾا  أ(  تكممم ر، وئمممذا يعكمممم 50869اللب شمممرة فبمغممم  لمظمممؽ الؾا مممه )

%(، 19لب شمرة واا مؾر اللب شمرة والاكم لي  غ مر اللب شمرة المط إ لم لم الاكمفمة قمه بمغم  )ال
 يمط الاؾالم .( %69%(، )12)

 السميل إأ جكاؾج االسملك  فمم اللعلم  ي كمة البعم   ع  مة إلمط تخفميض تك ليفمه اللرتفعمة و  .4
ؾصممؾ  الممط الاكمم لي  غ ممر اللب شممرة وتع مم ؽ ميلممة اللكاممؾج جممؽ أ مم  ج مم يهة اا ارة فممم ال

سممعر تك ف ممم تمبممم ر بمم ت الزبمم بؽ وبشمم   أفضمم  جممؽ اللك ف مم ؽ، ويل ممؽ تعق ممق دلممػ جممؽ 
 . العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ةخ   تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة 
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(  تكم ر، 17173867025إأ إ ل لم تك لي  جر مة اساخراج اللؾا  ااولية    م   لبممغ ) .5
جمم  أ(  تكمم ر، 26127.5خمم   ئممذه اللر مممة    مم  ) ودأ تكمفممة الظممؽ الؾا ممه جممؽ االسمملك 

  لك مممبة لك مممبة  ممم  جمممؽ اللمممؾا  اللب شمممرة واا مممؾر اللب شمممرة والاكممم لي  غ مممر اللب شمممرة فك  ممم  
 %( يمط الاؾالم .%70(، )%5(، )25)

(  تكممم ر، ودأ تكمفمممة الظمممؽ 13555638399تكممم لي  جر ممممة طعمممؽ اللمممؾا  ااوليمممة ) بمغممم  .6
جم    لك مبة لك مبة  م  أ(  تكم ر، 20622.9الؾا ه جؽ االسملك  خم   ئمذه اللر ممة    م  )

%(، 11%(، )22جممؽ اللممؾا  اللب شممرة واا ممؾر اللب شممرة والاكمم لي  غ ممر اللب شممرة فك  مم  )
 %( يمط الاؾالم .67)

(  تكمم ر، ودأ تكمفممة الظممؽ الؾا ممه 6608430413) بمغمم جر مممة العممر     مم  إأ تكمم لي   .7
جمم    لك ممبة لك ممبة  مم  جممؽ أ(  تكمم ر، 10053.75جممؽ االسمملك  خمم   ئممذه اللر مممة    مم  )

%( 71%(، )24%(، )5اللؾا  اللب شرة واا ؾر اللب شرة والاك لي  غ ر اللب شرة فك    )
 يمط الاؾالم .

(  تكممم ر، ودأ تكمفمممة الظمممؽ 7875592631ااسممملك   لبممممغ )تكممم لي  جر ممممة طعمممؽ  ك  ممم  .8
ج    لك مبة لك مبة  م  أ(  تك ر، 11981.55الؾا ه جؽ االسلك  خ   ئذه اللر مة      )

%(، 16%(، )12جممؽ اللممؾا  اللب شممرة واا ممؾر اللب شممرة والاكمم لي  غ ممر اللب شممرة فك  مم  )
 %( يمط الاؾالم .72)

أ تكمفمة الظمؽ د(  تكم ر، و 3230218533   م   لبممغ ) إأ تك لي  جر مة تعب مة ااسملك  .9
ج    لك بة لك بة    جؽ أ(  تك ر، 4914.3الؾا ه جؽ االسلك  خ   ئذه اللر مة      )

%(، 18%(، )20اللمممممؾا  اللب شمممممرة واا مممممؾر اللب شمممممرة والاكممممم لي  غ مممممر اللب شمممممرة فك  ممممم  )
 %( يمط الاؾالم .62)
تك لي  جر مة و (  تك ر، 17173867025ااولية )تك لي  جر مة اساخراج اللؾا   بمغ  .10

( 6608430413جر مة العر  ) تك لي و  (  تك ر،13555638399ااولية ) طعؽ اللؾا 
اعب مة التك لي  جر ممة و (، 7875592631تك لي  جر مة طعؽ ااسلك  فك    )و  تك ر، 
( 48443747000   م   لبممغ ) الكمفإ ل لم  أي إأ(  تك ر، 3230218533فك    )

 (  تك ر .73700 تك ر، أي إأ تكمفة الظؽ الؾا ه تبمغ )
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عهمممؾر يمممه  جمممؽ الفرمممؾات ال ممم لبة بممم ؽ جكامممؾج اللعلممم  ي كمممة البعممم  وجاظمبممم ت الزبمممؾأ  .11
وجقهارئ  جخاممف وبمهر  ت جاف وتمة  عضمه  قم ممة جثم  الامم عهمرت فمم يلميمة يمهل الاشمقق 

عهممرت فرممؾة سمم لبة  ب ممرة فممم يلميممة جق وجممة  ف ديممة اللمم ح،  والق بميممة يمممط االلاعمم ل، و ممذلػ
 . و ذلػ اللع فغة يمط س ؾلة الل  ة و ث فة القؾال

(  تك ر ا لم لم 5048929572إأ تكمفة الخال بص الهكهسية  عه الاع  ؽ أصبع  ) .12
أ ئكممم ك زيممم  ة فمممم الاكمفمممة  لبممممغ أ(  تكممم ر لمظمممؽ الؾا مممه، وئمممذا يعكمممم 7681.2اا اممم ج و )

  تك ر لمظؽ الؾا ه . (1280.2 تك ر ا ل لم اا ا ج و ) ( 841488262)
تظب مق تقكيمة إيم  ة   عه(  تك ر 48443747000إأ تكمفة إ ل لم اال ا ج       لبمغ ) .13

أصبع  تكمفمة الظمؽ  ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة فم جعل  اسلك  الكؾفة
 ممبة اللممؾا  اللب شممرة واا ممؾر اللب شممرة (  تكمم ر، و   مم   64126.1الؾا ممه جممؽ االسمملك  )

 . %( يمط الاؾالم62%(، )14%(، )24والاك لي  غ ر اللب شرة )
إأ تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   شممر وعيفممة الرممؾ ة قممه سمم يهت فممم تخفمميض  .14

(  تكم ر، وبمذلػ فقمه سم يهت ئمذه الاقكيمة فمم 6293020209تكمفة إ ل لم اا ا ج  لبممغ )
 (  تك ر . 9573.9لظؽ الؾا ه جؽ االسلك   لبمغ )تخفيض تكمفة ا

(  تكم ر، وئممذه 26401316267إأ تكمفمة العك صممر الامم تعامم ج المط تع مم ؽ قمه بمغمم  ) .15
العك صر ئم  رر الكمس وجؾا   يلي وية وأ ؾر يل   اا ا ج ولؾازل وجهل ت وجيم ه سمقم 

  يممط تخفميض تكمفمة ئمذه و ق  العم جم ؽ وصمي  ة الل م بؽ والاكم لي  اا اريمة، وسم اؼ العلم
 العك صر جع جراي ة تع  ؽ  ؾ ة وأ اح اللكاؾج أو اللع فغة يميه فم أق  تقهتر . 

( 26401316267إأ تكمفممممة العك صممممر اللممممرا  تع مممم كه  قبمممم  الاخفمممميض    مممم   لبمممممغ ) .16
(  تكمم ر، أي إأ جقممهار الاخفمميض فممم 16572395509 تكمم ر، وبعممه الاع مم ؽ أصممبع  )

 (  تك ر . 9828920758الاكمفة )
 ب ت فرفية البع  إد يل ؽ القؾ   أأ تظب مق تقكيمة إيم  ة ئكهسمة العلميم ت فمم عم  إتؼ  .17

 تما حلالرؾ ة ي  يه فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكماج   لشم   المذي   شر وعيفة
 جع جاظمب ت ب  ة االيل   الع لية .                     
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 انتوصي ت:  انمبحث انث  ع

أ البعم  العم لم فمم اللبعم  ااو  جمؽ ئمذا الفالم  فمإ وفق ه إلط االساكا   ت الام تؼ يرفه    
 ملل اقبمية وئم   آلتم :تؾص  إلط جرلؾية جؽ الاؾصي ت واللقار  ت البعثية ا

 
 ي انتوصي ت :ي 1ي2ي4

ا ارة الاكمفممة جممؽ خمم   اسمماعل    االسمماراتيرمميمم ل اللعلمم  ي كممة البعمم  بابكممم اللممهخ   .1
جمة لماغ مرات اللا  قمة وال مريعة الامم ترافممق حالاقكيم ت الكمفؾيمة واا اريمة لكؾ هم  أكثمر ج 

يل ؽ جؽ خ   ئذه الاقكي ت تمؾف ر  إدب  ة االيل    وئم   حت اسار  ة لهذه الاغ رات 
 يهة فممم يلميمم ت اتخمم د القممرارات جعمؾجمم ت ج ليممة وغ ممر ج ليممة الاممم تعا  همم  اا ارة لمل مم

والاشغ مم والرق  ة   اف فة إلط مي س الهق ق لاكمفة  االساراتيرمالاخظيط وتقؾيؼ اا اح و 
 ك  جؽ اللكار ت والخهج ت والعلمي ت .  

 اه جالممهر قممؾة واتممرا  إد تعممه  إلممط صممؾت الزبممؾأ وجعرفممة جاظمب تممه الار  ممز يمممط االسممال  .2
لملعلمممم  ي كممممة البعمممم  واسمممم س  قمممم ح و لممممؾ فممممم ب  ممممة اايلمممم   لممممذلػ يرممممب جعرفممممة ئممممذه 

 اللاظمب ت وتمب اه  جؽ    ية الؾع بف والل ؾ  ت والرؾ ة وال عر .
شممر وعيفممة اللعلمم  ي كممة البعمم  باظب ممق تقكيممة إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم عمم   ائالمم ل  .3

الرممؾ ة جممؽ خمم   تشمم  مه  فريممق يلمم  جاعممه  الؾعمم بف جممع االسمماع  ة  أسمم تذة الر جعمم ت 
والبمممم  ث ؽ جممممؽ أ مممم  ته  ممممة الب  ممممة اللك سممممبة لاظب ممممق ئممممذه الخظممممؾات يمممممط أرض الؾاقممممع 

 والل  ئلة فم    اللش ك  اللظرو ة .
جمممؽ أئلهممم  إيممم  ة  إطممم   فريمممق العلممم  يممممط الاقكيممم ت الكمفؾيمممة واا اريمممة وتظبيقهممم  والامممم .4

ئكهسة العلمي ت و شمر وعيفمة الرمؾ ة يممط أأ تماؼ ال يم ل  علميم ت الاغ  مر  شم   جامزاجؽ 
وته  ممة الب  ممة الل بلممة لم يمم ل  علميمم ت الاغ  ممر جممؽ أ مم  تعق ممق وفممؾرات إفمم فية باكمفممة 

 ج .ؾ والؾق  و ذلػ تع  ؽ ميلة اللكا
 كهممم  جمممؽ تع ممم ؽ تالمممكيع اللكممماج اسمممابها  اآلالت واللعمممهات  ممم آلالت وجعمممهات  هتثمممة تل .5

 وتقم  جؽ الههر فم الؾق  وااتهي الع جمة .
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تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة لل  لهم  جمؽ  ور جهمؼ فمم  .6
تعهتممه جاظمبمم ت الزبمم بؽ وجعرفممة ر بمم تهؼ وجمم  تكؾ ممه جممؽ أئليممة فممم جعرفممة وتابممع تكمم لي  

 ج .ؾ تخيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكا اللكاج لاركب الههر والل  ئلة فم
 ورات تهريبية وتظؾيرية لمع جم ؽ فم اللعل  فيل  يخص تقكي ت الكمفؾية واا ارية  ةق جإ  .7

فيلمم  يخممص الاقكيمم ت الامممم  بامم  ف يم اهمم  فممم تع ممم ؽ ميلممه اللكمماج وتخفمميض الاكممم لي  
اي   تمه وجمؽ تممػ و ذلػ الاقكي ت الام ت هؼ فم االسمال   إلمط صمؾت الزبمؾأ وجعرفمة ا 

 الاقكي ت إي  ة ئكهسة العلمي ت و شر وعيفة الرؾ ة .
الظ قممة الع طمممة يممؽ طريممق ايرمم    مممؾ  والبممهاب  الكف مممة   سمماثل رئ  للمم  لهمم  جممؽ  اسماغ   .8

  ور فم تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكاج .
   جممؽ خمم جكارمم ت اللعلمم  ي كممة البعمم وتع مم ؽ ميلممة  العلمم  يمممط تخفمميض الاكمم لي  .9

تبكم تظب ق تقكية إي  ة ئكهسة العلمي ت فم ع   شر وعيفة الرؾ ة لل  له  جؽ  ور فمم 
 ج .ؾ تعق ق الههف اي ه جؽ تخفيض الاك لي  وتع  ؽ ميلة اللكا

 
 انمدتق لية :يبحثية انمقتخح ت ي ان2ي2ي4
 يل ؽ لمب  ثة أأ تقهل جرلؾية جؽ اللقار  ت البعثية الل اقبمية، وئم   آلتم :م    
اللؾ مممه   لؾقممم  اكممم لي  يممممط أسممم س اا شمممظة التك جممم  تقك امممم إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت و  .1

 . لاخفيض الاك لي 
 ااخضر لاع  ؽ اا اح الب  م .اساعل   تقك ام إي  ة ئكهسة العلمي ت والاالكيع  .2
 م الاع  ؽ الل الر و شر وعيفة الرؾ ة فم تكف ذ االساراتيري ت الاك ف ية . ور تقك ا .3
 ميلة وتع  ؽ الاك لي  لاخفيض الل اههفة والاك لي  الرؾ ة وعيفة  شر تقك ام تك ج  .4

 . اللكاؾج
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 انمر درانمخاجع و 
 انقخآن انكخيم 

 

 أوالل : انوث  ق انخسمية :ي
الشممر ة الع جممة لتسمملك  ، جع و يممة ااسمملك  الركؾبيممة ، جعلمم  إسمملك  الكؾفممة ، تقريممر  .1

 . 2021  ال كؾي ل كة  ر ة اللؾا
الع جممة لتسمملك  ، جع و يممة ااسمملك  الركؾبيممة ، جعلمم  إسمملك  الكؾفممة ، ج ممزاأ الشممر ة  .2

 . 2021اللرا عة ل كة 
الهي ممم  الشمممر ة الع جمممة لتسممملك ، جع و يمممه ااسممملك  الركؾبيمممة، جعلممم  إسممملك  الكؾفمممة،  .3

 الاكغيلم لملعل   .
الل ممم ر الشمممر ة الع جمممة لتسممملك ، جع و يمممه ااسممملك  الركؾبيمممة، جعلممم  إسممملك  الكؾفمممة،  .4

 الاككمؾ م لت ا ج . 
 

 يانمر در انعخبية :ث  ي ل : 
  يانكتب :أ. 

( ، " الرممممممؾ ة الشمممممم جمة : اا ارة والاكغمممممميؼ 2009إيفمممممم أ ،  مممممميلس و تممممممؽ ،  مممممميلس ، ) .1
واالسمماراتيرية " ، تعريممب يمممم إبممراهيؼ سممرور ،  ار اللممري  لمظب يممة والكشممر ، الريمم ض ، 

 الللمكة العربية ال عؾ ية . 
( ، " إيممم  ة 2016العل مممهي ، جفممممح راتمممب ، سممم جة ، صمممبعم و  ممم فم ، جالمممظفط ، ) .2

 يل أ .  –ئكهسة العلمي ت )الهكهرة( " ،  ار الع جه لمكشر والاؾزيع ، اار أ 
اللفهمؾل  –( ، " إ ارة الرمؾ ة الشم جمة 2016رافمم ، بهرم  والعربمم ، ئشم ل تؾسمف ، ) .3

 لمكشر وتقكية اللعمؾج ت ، الق ئرة ، جالر .والفم فة والاظبيق ت " ،  ار الروا ط 
" ،  ار   TQM( ، " إ ارة الرمممؾ ة الشممم جمة 2012رفمممؾاأ ، جعلمممؾ  يبمممه الفاممم ح ، ) .4

 اللرلؾية العربية لماهريب والكشر ، الق ئرة ، جالر.
( ، " إ ارة الاكمفمممة االسمماراتيرية " ،  ار الرزيمممرة لمظب يمممة 2021سممرور ، جكممم    بمم ر ، ) .5

 يرية ،  غها  ، العرا  .والكشر ، الؾز 
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  انج معية :ي  انخس  ل واألط ريحب. 
( ، " اسممماخهال تقك امممم الكمفمممة الل ممماههفة 2012أبمممؾ ر يممم  ، إسمممل ي   عبممم س جكهممم  ، ) .1

 راسمممة تظبي يمممة فمممم  –وئكهسمممة ال يلمممة  إطممم ر جاك جممم  فمممم تخفممميض تكممم لي  اللكارممم ت 
جعهمممممه العممممم لم لمهراسممممم ت  الشمممممر ة الع جمممممة لمالمممممك ي ت الك ممممميرية " ، أطرو مممممة   امممممؾراة ،

 اللع سبية والل لية ،   جعة  غها  . 
( ، " الع قة ب ؽ إي  ة ئكهسمة العلميم ت وخفمض 2014أبؾ ئزيؼ ،  فرت ام أ له دمحم ، ) .2

 راسة تظبي ية يمط شر  ت اا هزة الظبية فم اار أ " ، رس لة ج   ا ر ،  –الاك لي  
 اار أ .  –ال مط  كمية الهراس ت العمي  ، إ ارة اايل   ،

 –( ، " إيمم  ة ئكهسممة  أ ممه اسمماراتيري ت الاغ  ممر الاكغيلممم 2014بممؽ زعمميؼ ، سممه ل ، ) .3
 راسممة   لممة اللهتريممة الع جممة ل تالمم الت الرزابممر  ق ممكظ كة غممرب " ، رسمم لة ج   مما ر ، 

 . كمية العمؾل االقاال  ية والعمؾل الار رية ويمؾل الا   ر ،   جعة أل البؾاقم ، الرزابر 
( ، " ج مممم ئلة فممممم تخفمممميض الاكمممم لي  الل س ممممة جممممؽ خمممم   2012بممممؾريش ، جهكممممم ، ) .4

الاع ؼ فم وعيفة الالؾيؽ " ، رس لة ج   ا ر ،  مية العممؾل االقاالم  ية والار ريمة ويممؾل 
    رة ، الرزابر .  –الا   ر ،   جعة دمحم خيضر 

الخهجممة اللالممرفية فممم  ( ، " إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت تقممهيؼ2013 والأ ، ئكممه ف فمم  ، ) .5
جهتريمة البريممه والاممؾف ر العراقممم " ، أطرو ممة   امؾراة ، اللعهممه العمم لم لمهراسمم ت اللع سممبية 

 والل لية ،   جعة  غها  . 
( ، " تك جم  تقك اممم تعم مم  ال يلممة والهكهسممة 2017الزاجممم ، يمممم يبممه الع مم ؽ ئمم  م ، ) .6

الاك ف ية " ، أطرو ة   امؾراة ،  ميمة  اللازاجكة و ورة فم تخفيض الاك لي  وتعق ق الل زة
 اا ارة واالقاال   ،   جعة  غها  .

( ، "  ور ئكهسممممة ال يلممممة فممممم تخفمممميض الكمممممف 2009الشمممم يع ،  ممممؾر صممممب ح   مممم ؽ ، ) .7
 راسة تظبي ية فم شر ة فهاح الع جمة جالمكع تلمؾز "  –الكؾعية وتع  ؽ  ؾعية اللكار ت 

   ،   جعة  غها  .   ، رس لة ج   ا ر ،  مية اا ارة واالقاال 
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فمممض الاكمفمممة ( ، "  ور إيممم  ة ئكهسمممة فمممم  يمممؼ قمممرارات خ2018شمممهرزا  ، جرمممهوبم ، ) .8
" ، أطرو مممة   امممؾراة ،  ميممممة العممممؾل االقاالممم  ية والعممممؾل الار ريممممة   لل س مممة االقاالممم  ية

 ويمؾل الا   ر ،   جعة الري لم ل ب س س هي بم ب س ، الرزابر . 
( " أ لمممؾدج جقامممرح لارشممم ق أ همممزة الرق  مممة والامممهق ق فمممم 2017يبمممه ، إ  ممم أ ديممم ب ، ) .9

العمممرا  جمممؽ خممم   تقكيمممة إيممم  ة الهكهسمممة " ، أطرو مممة   امممؾراة ،  ميمممة اا ارة واالقاالممم   ، 
 الر جعة الل اكالرية . 

( ، "  ور الاكمفمممة الل ممماههفة وتعم ممم  ال يلمممة فمممم تخفممميض 2008يظمممؾي ، رافمممية ، ) .10
 راسة   لة لاخفيض تكمفة صمكبؾر جخمامط و  مه الثقمب لعمؾض اللظمب  جمؽ  –الاك لي  

" ، رسمم لة ج   ممما ر ،  ميممة العمممؾل الار ريمممة ، إ ارة اايلمم   ،   جعمممة  (PRTMA) ممؾ  
 الرزابر . –الع ج خضر ،   تكة 

يمط إي  ة ئكهسمة    اليال  ( ، " تعم   تك لي  الرؾ ة 2014يمؾاأ ، جروة    ؽ ، ) .11
،  ميممة اا ارة واالقاالمم   ،   جعممة الل ممزة الاك ف ممية "، رسمم لة ج   مما ر الكا مم بميمم ت العل

  غها  .  
( ، " اساعل   تقك ام الهكهسة اللازاجكة والكمفمة يممط 2019يمم ، زئراح يبه العلزة ، ) .12

العلميمممم ت اللؾ هممممة   لؾقمممم   إطمممم ر جاك جمممم  فممممم تع مممم ؽ ميلممممة اللكمممماج " رسمممم لة  أسمممم س 
 ج   ا ر ،  مية اا ارة واالقاال   ،   جعة  رب ح .      

( ، " تمممأ  ر أ ارة وميممم س تكممم لي  الظ قمممة غ مممر الل ممماغمة 2018يممممم ، يممم ح أ لمممه ، ) .13
العمرا  " ، رسم لة  وتع  ؽ  ؾ ة اللكار ت فمم تخفميض الاكم لي  لمؾ مهة االقاالم  ية فمم

 ج   ا ر ،  مية اا ارة واالقاال   ،   جعة  غها  .  
( ، " تخفميض الاكمم لي  وتع م ؽ  ممؾ ة اللكماج   سمماخهال 2015يك مه ، صمب ح يب ممه ، ) .14

 راسمة تظبي يمة " ، رسم لة ج   ما ر ،  ميمة اا ارة واالقاالمم   ،  –إيم  ة ئكهسمة العلميم ت 
 الر جعة الل اكالرية .

( ، " إي  ة ئكهسة العلمي ت و ورئ  فمم تعق مق 2014الظفط سعه س لؼ ، )العؾا ي ، ج .15
 ع  تظبيقم فمم الشمر ة الع جمة لالمك ية الزيمؾت الكب تيمة " ، أطرو مة  –الل زة الاك ف ية 

   اؾراة ، اللعهه الع لم لمهراس ت اللع سبية والل لية ،   جعة  غها  . 
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فمممم الل س ممم ت  (T.Q.M)الشممم جمة  ( ، " إ ارة الرمممؾ ة2008أ لمممه ، ) بمممؽ عيشممم وي ، .16
الفكهميمممة فممممم الرزابمممر " ، أطرو ممممة   امممؾراة ،  ميممممة العممممؾل االقاالمممم  ية ويممممؾل الا مممم  ر ، 

   جعة الرزابر . 
( ، " الاك جم  بم ؽ إيم  ة ئكهسمة العلميم ت و شممر 2020القريشمم ، سم ر يزيمز بمراك ، ) .17

ميممة اا ارة واالقاالمم   ، وعيفممة الرممؾ ة بهممهف تخفمميض الاكمم لي  " ، رسمم لة ج   مما ر ،  
   جعة واسط .

( ، "  ور اللق ر مممممة اللر  يمممممة فمممممم 2015القالمممممراوي ، يبمممممه المممممر لؽ فخمممممري تمممممؾ س ، ) .18
تخفممميض الاكممم لي  الالمممك عية لمشمممر  ت الالمممك عية اللهر مممة فمممم سمممؾ  فم مممظ ؽ لمممألورا  

 الل لية " ، رس لة ج   ا ر ،  مية اايل   ،   جعة الشر  ااوسط .
( ، " تظب ممق  شممر وعيفممة الرممؾ ة وتع مم ؽ ميلممة 2021ل يمممم جهممهي ، )الككمم  م ، ألهمم  .19

" ، رسممم لة ج   ممما ر ،  ميمممة اا ارة تقكيمممة الكمفمممة الل ممماههفة الخضمممراحاللكممماج جمممؽ خممم   
 واالقاال   ،   جعة  رب ح . 

( ، "  ور الاك ج  ب ؽ تقك ام الاكمفة يمط أس س 2016الكؾاز ، ص ح جههي  ؾا  ، ) .20
  لؾقممم  و شمممر وعيفمممة الرمممؾ ة فمممم تعق مممق ال يلمممة اللضممم فة لمزبمممؾأ " ،  الؾعممم بف اللؾ مممة

 أطرو ة   اؾراة ،  مية اا ارة واالقاال   ، الر جعة الل اكالرية .
( ، " إيمممم  ة ئكهسممممة العلميمممم ت تشممممغ    لممممهخ  2011جر ئممممه ،  تكمممم    مممم ؽ جاممممؾلم ، ) .21

 ة بكه  ، جالر .لاظؾير الشر  ت اللالرية " ، رس لة ج   ا ر ،  مية الار رة ،   جع
ميلمة  اساعل   تعم   ال يلة والهكهسة الع  ية فم تع م ؽ(، "2012 ،    ل أ له )دمحم .22

 .  اا ارة واالقاال  ،   جعة  غها  ،  ميةاللكاؾج وتخفيض الاك لي "، رس لة ج   ا ر
( ، "  ور تكمممم لي   ممممؾ ة فممممم تخفمممميض 2012جؾسممممط ، رؤى   مممم ؽ يبممممه الع مممم ؽ ، ) .23

عية اللكار ت " ، رس لة ج   ا ر ،  مية اا ارة واالقاال   ،   جعة الاك لي  وتع  ؽ  ؾ 
  غها  .

( ،" تعم مم  تكمم لي   ورة  يمم ة اللكمماج فممم عمم  2016الهممؾازي ، جهكممه ئمم  ي صمم لح ، ) .24
جكظقمة الركؾبيمة "  –سم مة ال يلة وا ع  سه يمط أربم ح الشمر ة الع جمة لالمك ية ااسملهة 

 واالقاال   ،   جعة  غها  . ، أطرو ة   اؾراة ،  مية اا ارة
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( ، " إي  ة ئكهسة العلمي ت  لمهخ  لماغ  مر فمم تكليمة الل مزة 2018وئ بة ، ش طري ، ) .25
الاك ف ممية " ، رسمم لة ج   مما ر ،  ميممة العمممؾل االقاالمم  ية والار ريممة ويمممؾل الا مم  ر ، ق ممؼ 

 البؾيرة ، الرزابر .  –إ ارة اايل   ،   جعة أكمم جعكه أولع ج 
 

 يانبحوث وانجوري ت :. ت
( ، " تع مم ؽ  ممؾ ة تالممليؼ اللقممررات الر ج يممة 2015أبممؾ زيممه ،  لمم  ة فممؾزي   بمم  ، ) .1

وبكمممم ح اسمممماراتيري ت تهري ممممية ف يمممممة تق بمممم   QFD  سمممماخهال  الممممة  شممممر وعيفممممة الرممممؾ ة 
 .، ااج رات ( 15)  جعة الش رقة ج تلر ا اي   ت العل ح " ، 

 لمممؾدج جقامممرح لماك جممم  بممم ؽ جالمممفؾفة  شمممر وعيفمممة ( ، " 2018أ لمممه ، يب مممر   بممم  ، ) .2
 –الرممؾ ة وأسمممؾب ئكهسممة ال يلممة وأ ممرة فممم تق مميؼ جكمماج يمم لم الرممؾ ة  أقمم  تكمفممة جل كممة 

  راسة ج ها ية " ،  مية الار رة ،   جعة اازئر ، أس ؾط .
( ، " جرا م  تظب مق إيم  ة ئكهسمة العلميم ت 2017بؾطؾرة ، فض مة ، سل تمم ،  ؾف  ، ) .3

 راسمممة تظبي يمممة يممممط بكمممػ الف  مممة والاكليمممة الريفيمممة " ، جرممممة إ ارة اايلممم    –)الهكمممهرة( 
 والهراس ت االقاال  ية ، العه  ال   س .

( ، " تك جمم  بمم ؽ تقك اممم إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت والكمفممة 2017 ممؾا  ، صمم ح جهممهي ، ) .4
 ممرب ح العمليممة ،  يمممط أسمم س العلميمم ت اللؾ ممة   لؾقمم   راسممة تظبي يممة " ، جرمممة   جعممة

 اللرمه الخ جس يشر ، العه  ااو  .
( ، "  راسمممممممة ا اق  يمممممممة لألسممممممم ل ب الاك ليفيمممممممة 2019الر ؾشمممممممم ، أجيلمممممممة رز  يممممممممم ، ) .5

الل مممماخهجة فممممم تخفمممميض الاكمممم لي    للكغلمممم ت الالممممك عية " ، جرمممممة البعممممؾث الل ليمممممة 
 والار رية ،   جعة بؾر سع ه ،  مية الار رة ، جالر .

( ، " تق ميؼ اللرهمزيؽ يممط وفمق تك جم  أ اة 2021الع يؼ ، يم ح يبمه الع م ؽ  مؾري ، ) .6
 ع  تظبيقم " ، جرممة االقاالم    – شر وعيفة الرؾ ة ويلمية الاعم   الهرجم الضب بم 

 .  198 – 170، ص  125، رقؼ  27والعمؾل اا ارية ، اللرمه 
اعم ممم  ال ممماراتيرم وأ اة  شمممر وعيفمممة ( ، " ال2015الزر ممم  م ،  ؾفممم    ممم ؽ يبمممه هللا ، ) .7

الرؾ ة و ورئل  فم تؾل ه ال يلة لمزبؾأ " ، اللعهمه العم لم لمهراسم ت اللع سمبية والل ليمة ، 
   جعة  غها  .
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( ، " اسممممماخهال أسممممممؾب إيممممم  ة ئكهسمممممة 2019ال مممممع هي ، دمحم يبمممممه الع ممممم ؽ خميممممم  ، ) .8
لمعمممؾل اا اريممة واالقاالمم  ية ،  العلميمم ت لاظب ممق جؾاز ممة البممراجج واا اح " ، جرمممة الكممؾت

 كمية اا ارة واالقاال   ،   جعة واسط . 
ال مممل ك ،  شمممم ر يممممز الممممهتؽ ، الممممه  ح ، دمحم جك مممب جعلممممؾ  ،  كمممم  ، ابا مممم ل أسممممل ي   ،  .9

 –( ، " جاظمب ت إي  ة ئكهسة العلمي ت و ورئ  فم تبكم أ ع   االباك ر ااخضر 2021)
تري اللكغلمم ت الالممك عية فممم جع فغممة   كممؾى " ،  راسممة اسمماظ عية اراح ي كممة جممؽ جممه

 جرمة  ورية تالهر يؽ  مية اا ارة واالقاال   ،   جعة البالرة . 
( ، " أ مر أيالم   جمكهج إيم  ة 2012الش ب  م ، ص لح إبراهيؼ ،   ب  ، أالح وف ح ، ) .10

 ئكهسة العلمي ت اا ا  ية فم خفض الاك لي    لاظب ق يمط الشمر ة الؾطكيمة لالمك ي ت
 .        34ا  ث اللكزلم فم جع فغة   كؾى "، جرمة تكلية الرافهتؽ، اللرمه ا
( ، " إيمم  ة ئكهسمممة العلميمم ت  خيممم ر اسممماراتيرم 2015شمم راز ،  ممم ي  سممم  ممم ي  ، ) .11

جمؾب ميس  " ، جرممة  – راسة   لمة شمر ة إتالم الت الرزابمر  –لاع  ؽ تك ف ية الل س ة 
   ال   ع يشر .اا ع ث اقاال  ية واا ارية ، العه

( ، " تمممأ  ر إيمم  ة ئكهسممة العلميمم ت فممم الال  مممز 2021فمم هاأ ، يمم ح يبممه الممرزا  ، ) .12
 راسة اساظ عية اراح ي كة جؽ اافرا  الع جم ؽ فم الشر ة الع جة لالك ية  –اللكغلم 

 .  69، العه   17ال ي رات واللعهات " ، اللرمة العرامية لمعمؾل اا ارية ، اللرمه 
( ،" أئليممة تخفمميض الاكمم لي  الا ممؾي ية والمماع ؼ 2010هي ، يمممم ق سممؼ   ممؽ ، )العب مم .13

 راسممة تظبي يممة فممم شممر ة زيممؽ ل تالمم الت " ، جرمممة  ممرب ح  –ف همم  للكغلمم ت اايلمم   
 العملية ، اللرمه الث جؽ ، العه  الرا ع .

خ  ( ، " جل رسممة العلميمم ت اا اريممة فممم   جعممة تشممريؽ وفممق جممه2017يمممم ،   يفممة ، ) .14
إيممم  ة ئكهسمممة العلميممم ت اا اريمممة جمممؽ و همممة  غمممر أيضممم ح الهيمممأة الاعميليمممة واا اريمممة فمممم 

 .  2، العه   15الر جعة " ، جرمة أتع   الر جع ت العربية لماربية ، اللرمه 
( ، "  ور تقكيممممة إيمممم  ة ئكهسممممة العلميمممم ت فممممم تخفمممميض 2019يك ممممه ، صممممب ح يب ممممه ، ) .15

 .  44جرمة  مية الرافهتؽ الر جعة لمعمؾل ، العه  الاك لي  وتع  ؽ  ؾ ة اللكاج " ، 
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( ، " رؤيممة ج مماقبمية لاؾعيمم  تقكيممة  شممر 2017يممؾ ة ، ئكمم ح يممؾ ة خضممري أ لممه ، ) .16
 لممهخ  لارؾيممه خهجممة الاعممميؼ الرمم جعم اللالممري جممؽ و ممه  غممر  (QFD)وعيفممة الرممؾ ة 

 ل  . الرزح الث  175الظ ب " ، جرمة  مية الاربية ،   جعة اازئر ، العه  
( ، " بكممم ح ب ممم  الرمممؾ ة 2014ال جمممم ، غ ممم أ ق سمممؼ  او  ، جؾلمممؾ  ، سمممهط  لممم   ، ) .17

 ع  تظبيقم فم ج اشفط  غها  الاعميلمم " ، جرممة العممؾل  –لاع  ؽ الخهج ت الالعية 
 .  78، العه   20االقاال  ية واا ارية ، اللرمه 

 مق اللزايم  الاك ف مية " ، ( ، " أ ر إي  ة الهكهسة فم تعق2007جعلؾ  ،   مة جههي ، ) .18
 . 2جرمة الاقكم ، اللرمه العشروأ ، العه  

( ، " إي  ة ئكهسة العلمي ت  لهخ  لاعزيز الل زة الاك ف ية " ، 2018وئ بم ،  مثؾل ، ) .19
 .  2، العه   5جرمة الهراس ت الل لية واللع سبية واا ارية ، اللرمه 
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Abstract : 
The research aims to study the two techniques of process re-engineering 

and the dissemination of the quality function and the link between them 

through the application of the technique of process re-engineering in light 

of the technique of publishing the quality function, which helps in 

reducing costs and improving the value of the product. As for the 

practical side, it was done through the inductive approach based on a set 

of means, including financial data, questionnaire and personal interviews 

with specialists and engineers, where the cement product was chosen in 

order to calculate the cost per ton and analyze the production stages to 

know the cost of each stage in order to reduce costs and know the 

quantities and costs Raw materials to improve the value of the product .                                                                                      

The thesis reached a set of conclusions: The most important of which is 

that cost management techniques provide solutions to the problems facing 

economic units, which aim to improve performance, reduce costs, 

develop production quality, and exploit economic resources more 

efficiently and effectively in order to achieve the competitive advantage 

of economic units. Process re-engineering is one of the techniques 

Contemporary, which is based on a basic concept of making radical 

changes to operations to achieve improvement in performance standards, 

which are time, quality, cost and speed in completing work by excluding 

unnecessary and non-value-adding operations , The  implementation of 

the quality function deployment helps economic units to translate 

customers' requirements to engineering (technical) requirements that 

contribute to improving product quality, reducing its cost and improving 

its value, and then providing a product that conforms to market changes 

and earns customer satisfaction and what it represents as the basis for 

achieving the economic unit a competitive advantage in the market.                                                                                 

 The study recommended the necessity for the laboratory, the research 

sample, to adopt the strategic approach to cost management through the 

use of cost and administrative techniques, as they are more appropriate to 

the successive and rapid changes that accompany the business 

environment, and it came in response to these changes. Making decisions, 

planning, evaluating strategic and operational performance and control, in 

addition to accurately measuring the cost of each of the products, services 

and operations, focusing on listening to the customer’s voice and 
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 B 

knowing his requirements, as it is a source of strength and revenue for the 

laboratory, the research sample, and the basis for survival and growth in 

the business environment. Therefore, these requirements must be known 

and met on the one hand. functions, components, quality and price, The 

lab also paid the research sample attention to the application of process 

re-engineering technology in light of spreading the quality function by 

forming a multi-functional team with the help of university professors 

and researchers in order to create the appropriate environment to 

implement these steps on the ground and contribute to solving the 

problems at hand.                                          
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