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. . . امللدمة     

، ال اس خعيؽ اًـمي ، ضداع دامئ ، ثضارة يف اختاذ اًفوىض ؿارمة ، درخة اًفوىض انرث بىثري مما اس خعيؽ ان احتمهل  

ا من املشالك اًيت ثوخد يف نثري من  اًلرار ، ثذبذة يف الاهخاحية واًـمي  ، ُضم حلوق اًـٌلل ، اتخر يف اًرواثب ، وغرُي

  ابحيبب . اًرشاكث وخاضة يف اًـامل اًـريب

مٌذ انرث من زالج س يواث  واان احاول ان ادرس  مفِوم  " ختعيط موارد املؤسساث " او ما يـرف اخذطارا  ) اي ار  

ظيـا وـاديت و ُي ُو هؼام هكييوحر ام مفاُمي ادارية حبخَ ،  ERP من  ا اًِدف.  م  ة وهيفية اًخاكمي بني اكسام اًرشنيب  ( 

ملواكؽ اًيت ثلرع اباحبر ؾيَ يف الاهرتهت ابدا بخزنيي اًىذب و اًيوربويًت و اًطور واحفغ يف املفضةل  ؾيدما  احب موضوع  

 .خميَيت 

و  احبيت ان اؾيد نخابة املىذوة بطيغة سِةل وملربة اىل اًلَوة  ERPدلي نزن من املـَوماث حول   الان  هلل امحلد 

 ؾروض بور بويًت  و اًطور  اًيت س خىون  هوات ُذا اًىذاة .   ، اًىذب ، ، مك هيري من الاوراق بَغيت اًـربية 

 

و ابحي املشلكة . . . .   

لكٌل زادث ثـليداث ابحيات و مشالكِا  ، لكٌل احذجيا اىل حَول  وظرق مٌاس ية بحي ُذٍ املشالك . مثال  ًو نيت متكل  

؟؟؟ بأ خذطار حتخاح اىل موػف وش يط وامني  يلوم ـمَية الاهخاحية داكن ضغري يف يح من احياء الاردن  ماذا حتخاح ًيك ثمت اً 

بدسري اًـمَية الاهخاحية من بيؽ ورشاء وثـامي مؽ  اًزابئن . . . اخل . ب هيد ال حتخاح اىل هؼام مشرتايث مثيَ هطف مَيون دييار  و 

 مدير مـرض مثال .  

 هيري هوؿا ما ماذا حتخاح ًدسسري اًـمي بيجاخ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ . .  ُيا ًو نيت متكل سوبر مارهت 

  اكشري 

  " موػفني " بشلك ؿام 

  مس خودع ضغري 

  حماسب 
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  هؼام حماس ية ومبيـاث 

(  فاكن ال بد من زايدت  اًاكدر و ختطيص اًـمي لك يف ماكهة  و ايضا يوخد    Businessالحغ مـي زاد جحم اًـمي )  

 مس خودع و هؼام مبيـاث و حماس ية . 

مذجر مذـدد   ( Hypermarkets - Carrefour UAE ختيي مـي ًو اهم ضاحب سَسةل اكرفور الاماراث ) 

 خرضاواث . . . . . . . .  اخل .  –ظـام  –اهجزت رايضية  –مواد ظيية   -ااثج  لك ما حريد . ؿىل الاغراض حيخوي 

 ( ؟؟ سؤال ضـب خدا   Businessما يه الاًية ًدس يري ُذا اًـمي ) 

 املعَوة ؟؟   حتميي وثزنيي ، امن وحٌلية ، مدراء (ما ُو جحم اًـٌلةل ) اكشري ، هؼافة ،جسويق ، حماس يني ، 

املعَوبة ٌَـمي داخي اكرفور املعار ) الامس املخـارف ؿَيَ  اهؼمة امن وركابة ، . . . اخل () اهجزت هكييوحر ،  ما يه جحم اًخجِزياث

 ؟؟؟ل حد فروع اكرفور يف امارت ابوػيب( 

 لراراث ؟؟؟ رشاء سَـة مـيية بوكية مـيية هيفية اختاذ اً

 هيف يمت اًخـني واًخدريب ٌَىوادر اًـامهل . 

 وضؽ اخلعط الاسرتاثيجية ٌَخوسؽ 

 يمت معي ختفيضاث وخطوماث . هيف

 ، ما ُو اًِدف اًرئبس من اي مرشوع يف اًـامل ؟؟؟؟؟؟؟؟ ًل اسأ ل سؤال همم خدا خدا هبذٍ الاس ئةل ؟؟؟ ًوـسأ نخفي 
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 يف اًـامل ) اًرحب ( ُو املًشود ل ي مرشوع ، اًفَوس ، ادلرامه ، ادلانهري ال امل

 ؟؟؟ابملال     ERPما يه ؿالكة   

؟ ؟ ؟  ERP  ( اي ار يب ) ماذا هـين ابدارت املوارد  

هيمت جبميؽ  ،موارد اًرشنة خخعيط الإدارت ويـين اً    Enterprise Resource Planningُو مطعَح اخذطاٍر من 

ياث ابحيوية يف املؤسسة  من بيؽ و رشاء واحراء اًـمَياث احملاسبية وادارت املس خوداؿاث  وال هًىس الاهخاح واًطياهَ واداٍر َ اًـم 

 هوحدت واحدت  .، الاضول  واداٍر املشاريؽ وايضا املوارد اًبرشية واًـمالء واملوردون . . . اخل 

خخدام برامج ) ؾفوا برانمج ( اًوكييوحر من حماس ية ومبيـاث ومشرتايث بشلك ؿام يه ) مفاُمي ادارية ( يمت ثعييلِا بأ س    

ا ثيضوي حتت هؼام  خمازن و و      واحدتانرث من مرت   ال حنخاح اىل ادخال املشاريؽ  ERPمفثال ؾيد وحود   واحداضول و غرُي

د معي ثـديي ؿىل امس مرشوع يمت او  ؾي ، ) مرت يف احملاس ية ومرت اخرى يف املس خودؿاث ومرت يف املشاريؽ ( فلط مٍر واحدت

ؾيد ظَب كعؽ غيار  ٌَورشة     ERPاًخـديي ؾيد امجليؽ ) احملاس ية , املشرتايث , املس خودؿاث ,. . . اخل ( و مثال اخر ؿىل 

ل ام ال ( و اًسبب ان هؼام اًورشة اذلي مت اًعَب مٌَ موضو  Stockحنخاح اىل سؤال املس خودؿاث ) ُي يوخد خمزون   ال مثال 

شة يس خعيؽ وشف اًوكياث املوحودٍ داخي املس خودع مث بياءا ؿىل ذكل يمت ثلدمي ورام املس خودؿاث حبير ان مسؤول اًمؽ هؼ

ظَب كعؽ اًغيار اىل كسم املشرتايث او املس خودؿاث  . وايضا معَية املوافلة ؿىل ظَب اًرشاء من الادارت ثمت ؾن ظريق اًيؼام 

 اىل ورق  و ثواكيؽ   ) معَياث اًىرتوهية حبخَ ( .املوحود اًىرتوهيا وال حنخاح 
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 ؟؟؟   ERPما يه مزياث 

 اًلابَية ل وس ياة اًـمَياث و ثدفق اًـمي . .1

 اًلابَية ٌَمشارنة يف اًيياانث بسِوةل بني الاداراث  اخملخَفة  ابمليؼمة .2

 .حتسن اًلدٍر ؿىل اًخوكؽ وحتديد الاجتاُاث  .3

 .حتسني مس خوايث اًىفاءت و الاهخاحية  .4

 ثلَيي من اًلكفة   .5

 امتخَ مجيؽ اًـمَياث يف اًرشنة . .6

 

 ؟  ERPما يه ؾيوة 

داراي ب هيد (  حيخاح اىل اؿادٍ ُيلكة املؤسسة  .1  " . ERP"من اضـب اخلعواث يف ثعييق هؼام )اإ

 . حلكفة ؿاًيَ يف بـظ الاحيان حىون ماهؽ من جشغيةل .2

 . اث ايضا ب ؿاًية وخحيخاح اىل ثلٌياث  .3

 يف نثري من الاحيان يـاين من امجلود اذلي يـود ابًسَيياث ؿىل اًرشنة اًيت حريد ثعييلَ . .4

 

ِٓى  ُم انخِٕر ذشيُذْى انشالسُل خٕفاً إنٗ خٕفِ ْْ أُْم انًثذأ انذّقِ ذشيُذْى انِؼثُز ٔانؼظاُخ إيًاَاً إنٗ إيًآَِى ، ٔأ

ٌِ ، ثاتُد انجأِع ، ، ٔنيض أَفغ أياو انشٔاتغ  ًِْقذاو انثاطَم ٔاطُغ انثطا ٔانذٔاْي يٍ قهٍة شجاعٍ ، فإٌ ان

ٌُ فٕٓ يذتخ ٍِ ، تارُد األػصابِ ، يُشزُح انصذر ، أيا انجثا َفظّ كمَّ يٕو يزاخ تظيف انرٕقّؼاخ   راطُخ انيقي

 ِّ األيٕر تشجاػٍح ٔجهٍذ ، ٔال يظرخفُّك ٔاألراجيِف ٔاألْٔاِو ٔاألدالِو ، فإٌ كُد ذزيُذ انذياج انًظرقزََّج فٕاِج

ٍْ أصهة يٍ األدذازِ ، ٔأْػرٗ يٍ رياحِ األسياخِ ، ٔأقٕٖ  ا يًكزٌٔ ، ك ًَّ انذيٍ ال يٕقٌُٕ ، ٔال ذك في ضْيقٍ ي

 يٍ األػاصيِز ، ٔاردًراِ ألصذابِ انقهٕبِ انضؼيفِح ، كى ذٓشُّْى األياُو ْشّا

َُّاِص َػهَ  ْى أَْدَزَص ان ُٓ َٔنََرجَِذََّ  ٗ َديَاٍج ﴾ ،﴿

 ٔأيا األُتاُج فٓى يٍ هللِا في َيَذٍد ، ٔػهٗ انٕػِذ في ثقحٍ 

ْى ﴾. ِٓ ََُح َػهَْي كِي  ﴿ َفأَََشَل انظَّ

___________ 

 د. ػائض انقزَي

 

 



 ERP 1022 -االول الفصل 

 

اؿداد  اتمر رشاد براكث  من                                                 سساثؤ ؿامل ختعيط موارد امل 7  

 

 ؟؟  ERPاًيت متكل  املـَوماث  حىًٌووحيارشاكث  ما  يه اشِر 

1. SAP 

2. Oracle 

3. Sage 

4. Microsoft 

5. SSA Global Technologies 

6. CGI Group 

7. Infor Global Solutions 

8. Unit4 Business Software 

 

الاملاهية ًِا اًرايدت يف ُذا اجملال   SAPاىل ان رشنة   ERPمن اًرشاكث يف اًـامل اًيت متكل  ابًرمغ من وحود اًىثري

) رشنة    Sageايضا ان رشنة مثي . ال هًىس   Microsoftالامريىية وامليافس اجلديد رشنة   Oracleوبـد ذكل مبارشت رشنة 

 6.1مَيون زبون ؿىل مس خوى اًـامل ) اًرمق حصيح  6.1ومتكل انرث من    Oracleو   SAPبريعاهية ( ثطيف اًثاًثة ؿامليا بـد 

Million  )( وذكل ًخوهجِا ًـامل اًرشاكث اًطغريت Small Businesses  )  . 

 

 

 

 

 

 

 ْم ذؼهى  : 

 طاَيح يانثز  Sageانًشٕٓر في انخهيج انؼزتي  ْٕ يٍ شزكح    Peachtreeاٌ َظاو  انًذاطثح  
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 ذر اسامةمدوهة مٌ نؾهلال

 ERPؾوائق ثعييق هؼام 

س خعالع ٌَرب ي حول اًـوائق اًيت ثواهجِا املًشأ ث يف ثعييق هؼام   رشنة ما يًل : 232واذلي ب حري ؿىل  ERPب ػِرث هخاجئ اإ

 ERP% من اًرشاكث اًيت مشَِا املسح يف ظور ثعييق هؼام 36

 ERP% من اًرشاكث ب خفلت يف ثعييق هؼام 51

 % من اًرشاكث مل ثعييق اًيؼام ابًشلك اًطحيح46

 ERPثعييق هؼام % من اًرشاكث ًبست راضية ؾن هخاجئ 52

 ويف احطائياث ب خرى :

ا اًفشي61ب نرث من   % من مشاريؽ اًخعييق مطرُي

 ثخوكف ب زياء خالل مرحةل اًخعييق  ERP% من مشاريؽ ثعييق اًـ 52

 % ُحنك ؿَهيا من ِكبي املوػفني اًـامَني ؿَهيا بأ هنا ضـيفة .75
 

 ERPب مه ب س ياة فشي ثعييق هؼام 

 ؿدم مـرفة املخعَياث .1

 وحود الاسدشاريني اخلارحينيؿدم  .2

 غيري من كبي املوػفني واالإداراث ملاومة اًخ  .3

 ال حيطَون ؿىل اًخدريب املياسب( اًخدريب غري اًاكيف )ٌَمس خخدمني اًرئبس يني واملس خخدمني اٍهنائيني .4

 ملًشأ ت و ؿدم دمع الادارت اًـَيازلافة ا .5

 خوكـاث اًغري واكـية من اًبانمجاً  .6

 Customizationsًيؼام والاؾامتد ؿىل اًـ نرثت اًخـديالث ؿىل ا .7

 اًزمين ) سوء حساة اًوكت واجلِد(ؿدم املروهة يف اجلدول  .8

 سوء اًيًية اًخحخية اًخلٌية .9

حراءاث اًـمي()اخذيار امليخج اخلاظئ، ؿدم مالمئة  ERPسوء اخذيار هؼام  .12  ثعييق اًبامج مؽ اإ

 سوء االثطال واًخواضي .11

رثفاع حلكفة الاسدشاريني اًياُؼة: دي ختفيظ اًخاكًيف اًغري جم .12  .  اإ
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 ERPؾوامي جناخ 

ؿداد وزيلة املخعَياث .1  بشلك حيد بـد فِم ظييـة اًـمي بأ دق ثفاضيهل  اإ

 ERPفرز املشالك اًيت ثعمح اًرشنة ابًخخَص مهنا من حراء حرهيب هؼام  .2

 املياسب.ار دلى اخذيار اًبانمج اًرؤية املس خلبَية اًيـيدت ٌَرشنة واخذُا بـني الاؾخي .3

 باخذيار اًبانمج املياس .4

 ( Implementerثوفري ادلمع اًلوي من كيادت املًشأ ت ملدير املرشوع ب و املُعيق ) .5

 ملرشوع )الاسدشاريني وفرق اًـمي(اًخًس يق بني ب ظراف ا .6

ةل ٌَـمي مؽ اًرشنة الاسدشاريةثوفري ِفرق معي م .7  ُؤ

 حؼاثاحـة اخملرخاث و ثلدمي املالمشارنة فرق اًـمي يف مر  .8

 ادلامئ يف خمخَف مراحي املرشوع. مشارنة فرق اًـمي من خالل الاًزتام وابحضور .9

حراءاث اًـمي اجلديدت ثدريب املس خخدمني ؿىل .12  الاهؼمة واإ

 . ادارت معَية اًخغيري ومذابـة املوػفني .11

 (من مدوهة مٌذر اسامة )  اىهتى  اًيلي 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .. كَمم ضياد

ًيم ًوبس من اًـلي واذلاكء واًخفريط يف ُذا اًرزق  ال فاكر رزق من هللا يسوكَ اإ

  

 فرة فىرت زارثم اًيوم خاء ب وان ثيفيذُا بـد س يني

  

ذا مل حىن سانية يف دفرتدك فرمبا خاء ب وان ما ذُب وضاع ثفطيهل   فاإ
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  History of  ERPاترخي ؿمل اداٍر موارد املؤسساث 

يدت اًيارحة . بي يه امذداد ًخارخي املطيـيني او ما يـرف بـاًثورت   ERPرمبا ثخفاخأ  ؾيدما ثـمل ان لكمة  ًبست ًو

املياكهييك . مؽ زايدت الاهخاح و خضامة   /( والاهخلال من ؿامل الايدي اًـامةل اىل ؿامل ال الثIndustrial revaluationاًطياؾية )

و مـرفَ حاخاث اًسوق من اكن ال بد من الاهدباٍ انرث اىل موضوع املس خودؿاث وهيفية ادارهتا  املس خودؿاث و مشالك اًدسويق

الإدارت مجيؽ   MRP( او ما يـرف بـ   Material Requirement Planningؾرض وظَب  ذلكل مت اًـمي ؿىل مرشوع )

 اًخجاري.  اًخطييؽ ومن اًخطييؽ اىل اًسوقمراحي اًخطييؽ من رشاء املواد اخلام اىل املس خودؿاث ومن ااملس خودؿاث اىل 

 فلامت مجـية ادارت اًـمَياثالادارية من اًىثري من املشالك فاكن ال بد من ثعوير اوال امليادئ  MRPٌَـ  اًخطممي الاويل ؿاىن 

( بوضؽ الاسس اًـَمية اًيت  APICS  - – American Production and Inventory Control Society) الامريىية 

و ما ؾرف بـ  . MRP II (Manufacturing Resource Planning )ثلوم ؿَهيا اسس اًخطييؽ والاهخاح وادارت اخملزون . ُو

بي ُو  Softwareًبس املوضوع ُياحيايك ُذٍ اًـمَياث . هكييوحري ان ُذٍ الاسس مت حتويَِا اىل هؼام مؽ الاخذ بـني الاؾخيار 

 . داخي املؤسسة سَسةل من الاحراءاث اًيت جيب اثياؾِا  انرث من ذكل 

)ًبس فلط اًخطييؽ ( حماس ية , مطادر ًبشمي مجيؽ اًـمَياث يف اًرشنة  MRP IIمت ثوس يؽ مفِوم  1992مؽ دخول ؿام  

ا  . يف غارثرن ٌَيحوج اًـاملية يف جمال اًوكييوحر والاسدشاراث اكن ًِا اًيد اًـَيا ٍلوؿة برشية , خدمة اًـمالء ,املشاريؽ و غرُي

 .  ERPوحتويهل اىل ثوسـَ متحور ُذا املفِوم و 

 

مؽ ثعور ؿمل الاهرتهت  ودخوًيا ؿاملَ مل ثـد ُياكل حاخة اىل اسالك و برامج   ERP IIIاو حىت   ERP IIماذا ؾن  

و يف   internetجيب ثزنيَِا ًيك يـمي اًبانمج او حىت ماكن . فلك ما حنخاخَ  وهجاز هكييوحر   . فِيا يس خعيؽ املدير اًخيفيذي ُو

جلـهل انرث مشوًية فلد اكن   ERPمن حيات  IIملرحةل اًثاهية ( .وايضا خاءث ات يف حٌوة افريلياابـة معي رشنخَ ) املوحودديب مذ

ERP  . هيمت ابملواضيؽ املاًية و الادارية اما الان فأ ضيح يشمي جمال خدمة اًـمالء و سَسةل اًخوريد وادلمع 

 

 Addو حزمة حَول ًل ؾٌلل اخلاضة اًيت ختَق اًلمية اًزائدت  ؿىل اهنا اسرتاثيجية معي  ERP IIفت ٍلوؿة غارثرن ؾر   

Value   ٌَزابئن ول حصاة اًـمي ؿىل حدا سواء و ذكل بمتىني اًرشاكث يف  ما ببهناinter – enterprise    ؿىل الاحراءاث

 اًـمَية واملاًيَ واًخـاوهية.

 . )خاكمي ما بني املوػفني والادارت و الادارت و املوردين واًزابئنهلي اًبانمج ٌَـمي ؿىل مٌطة الاهرتهت مما يديح اًدشارك واً ) 
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مثال ؿىل ذكل يف رشنة اًيت امعي هبا يلوم املوػف بسؤال احملاسب ما يه اخلطوماث اًيت ىًزت ؿىل راثيَ  وما هوؾِا  

من ببذَ ) اهرتهت ( يس خعيؽ  ،شلكةحي ُذٍ امل   ERP IIاما ابًخَفون او  يأ يت خشطيا ًيك يلابي احملاسب . هالحغ ُيا هيف ان  

( و مثال اخر ًو ب راد ان  حسابَيه اخلطوماث اًيت ىًزت ؿىل  ان يدخي اىل هؼام املوػفني او حىت هؼام اًرواثب ويرى بيفسَ ما

 يلدم ؿىل اخازت  فِياكل فورم اًىرتوين يرسهل اىل كسم املوارد اًبرشية برغيخَ بأ خذ اخازت الداء مٌاسم اًـمرت  مثال  و يمت املوافلة

ابًـىس ؾيد اًىرتوهيا  ) من الادارت  ( . وال حنخاح اىل موػف ًيك يلوم بخـديي اًيؼام )حاةل املوػف ) معي اىل اخازت ( ( و

 اًـودت  .

 

 لـ نظم ادارة الموارد  –المخطط التاريخي 

 

 .(  اًيوم ERP II) يلطد هبا   ERPٌَـما يه الاكسام اًرئبسة 

ا (لك ما يخـَق ابحملاس ية , الاضول , اًش ياكث  Finance / Accounting) احملاس ية واملاًية   .1  .و غرُي

ا .  Human resourcesاملطادر اًبرشية )  .2  ( لك ما يخـَق ابملوػفيني , اًرواثب , اًخـيبٌاث , اًخدريب , وغرُي

 (   Product life cycle Management ( او ما يـرف بدورت حيات امليخج  )  Manufacturingاًخطييؽ )  .3

(املشرتايث , املس خودؿاث  , اًخًس يق بني الاكسام الإدارت  Supply Chain Managementسَسةل ادارت االإمداد  )  .4

 الإمتام الاحراءاث اًـمَية . 

 

 1960-MRP 

  1970 -MRP II 

1990 - ERP  

Extended ERP 

  2000 - ERP II  
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 Customer Relationship Management )  ادارت خدمة اًـمالء )  .5

 ) لك ما هل ؿالكة ابًزابئن ( Customer Service   ,Call centerاملييـاث , اًدسويق ,  .6

 .   Project Managementادارت املشاريؽ  .7

 

 

. اًزابئن (3. املورديني 2. املوػفني 1خمعط ثوضيحي ل مه اكسام هؼام ادارت املوارد ) مؽ احذوائَ ًثالج ؾيارص  ويه   

 

 

 

 

 

 

 

 تؼذ قهيم : 

نيكٌٕ  و انؼطم ٔ تؼذ انذٔاو خًظح يُٓذطيٍ كًثيٕذز  ػًهٕ ػهٗ يشزٔػٓى في اياقصح َجاح  , 

(  اكثز شزكح تزيجياخ في االذذاد االٔرٔتي ٔراتغ اكثز شزكح تزيجياخ ػهٗ يظرٕٖ   SAPانُاذج انيٕو  ) 

 .  Microsoft ,Oracle , IBMانؼانى تؼذ 

 تال يُاسع .     ERPجياخ ػهٗ يظرٕٖ انؼانى اال آَا االٔنٗ في يجال يراتغ شزكح تز تانزغى آَا 
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 ! ! ! يف اًـامل ؟ ؟ ؟  ERPما ُو افضي   : سؤال

( ًوىن يوخد الافضي كل . فاالفضي ُو ما يَيب ابحاخة بأ كي حلكفة .  ERPمبوضوؾية و جبواة مبارش ال يوخد ) افضي 

مَيون درمه امارايت ًن جشرتي هؼام بثالزة ماليني  درمه . ايضا اذا نيت متكل فرع واحد ال يوخد سبب ـ فَو نيت متكل اسدامثر ب 

 . ) راحؽ امللدمة ( ت ودفؽ اضـاف مضاؾفة ًدشغيي اًيؼام . ًرشاء هؼام يـمي ؿىل الاهرته

 ؟ ERPما ُو اًفرق بني هؼام احملاس ية و هؼام 

  ERPهؼام احملاس ية ُو اًيؼام اًرئبيس يف اًرشنة حبير اهيا وس خعيؽ مـرفة حاةل اًرشنة من ارابخ وخسائر ، اما هؼام  

هؼرت مشوًيَ انرث ٌَمؤسسة .   ERPفًس خعيؽ مـرفة الارابخ واخلسائر ايضا ) الن برانمج احملاس ية يىون حزء مٌَ(  . يـين بيؼام 

 حية  الاهخاح والاداء اًوػيفي . وايضا من ان  ERPمفن اًياحية املاًيَ وس خعيؽ اًيؼر ٌَمؤسسة من خالل 

 ؟ ؟ ؟ ؟   INTEGRATIONاًخاكمي 

ُو اًخاكمي . حبير ان مجيؽ الاكسام و اًفروع يف اًرشنة حرثيط مبطدر واحد ٌَيياانث  ERPان من امه خطائص هؼام 

)هؼام كوي يس خعيؽ دمع مجيؽ اًـمَياث يف اًرشنة ( ومن انحية اخرى يىون خمزن واحد ٌَيياانث وس خعيؽ ثوًيد اًخلارير مٌَ . 

ومن  ًلاُرت،ؾٌلن( ، ا ،اًرايض،خدٍ، ديب  ابوػيب) ـمي ابًرشنة من انحية اًفروع يراؾي جحم اً  ERPذلكل وحب اخذيار هؼام 

 . ) املوارد اًبرشية ، الاهخاح ، املييـاث ، املشرتايث ، اًـمَياث اٌَوحسدية( انحية الاكسام 

 ؟ ؟ ؟ ؟   ERPعييق هؼام ث ملاذا هفشي يف 

هل اًيت س خـمي ؿىل  خاداختاذ اًلرار ، ال يوخد كرار   ابًخعوير يف نثري من اًرشاكث وخاضة اًـربية وايضا هلص اًـٌلةل املُؤ

يىون اًفشي حَيف اًيؼام واًـودٍ ًالهؼمة اًلدمية وايضا يوخد سبب رئبس ُو ؿدم حساة اًخلكفة ابحليلية ، ُذا اًيؼام وذلكل 

ًلواؿد اًيياانث واًسريفراث واملـداث املعَوبة ( ويوخد حلكفة فلك مرشوع يوخد حلكفة ػاٍُر ) مثي مثن اًبانمج و اًرتاخيص 

ا . يوخد دامئا مشالك حىون ؿائق يف  غري ػاُرت مثي اًطياهة وادلمع و اس خحداج مرانز خديدٍ يف اًرشنة و اًخدريب و غرُي

ابًخغيري يلَي ضا اًلرار اجلاد ثعييق اي هؼام خديد  ًىن ادلراسة ابحثبثة ٌَمرشوع كبي اخلوض فيَ وحساة اًخلكفة واًوكت واي

ذلكل مٌذ بداية املرشوع ما يه املشالك اًلامئة اًيت ىريد ان هخخَص .. . . ال مسح هللا  فرص اخلوض يف مغامرت كد ثًهتىي ابًفشي  

ي ميىن مؽ اًيؼام اجلديد   حَِا .مهنا ُو
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 SAP ERP    هؼام ساة

اذلين وضـو ثطور ٌَبامج   IBMؿىل يد ٍلوؿة من املِيدسني من رشنة  1972ساة رشنة املاهيَ ثأ سست يف س ية  

موػف . وزابئن ؿىل مس خوى  54222و امجليي يف املوضوع ان ؿدد موػفي ساة الان جتاوز   IBMمن خالل معَِم يف رشنة 

الامريىية   SYBASEًـامل . كامت رشنة ساة مؤخرا برشاء رشنة ؿىل مس خوى ا 1اىل رمق   SAPاًـامل ًريثلي سوق مبيـاث 

بذكل ثدخي رشنة ساة ؿامل كواؿد ذاث اًس يط اًشائؽ يف جمال كواؿد اًيياانث واهؼمة الاهجزت اًيلاةل هوحدٍ مٌفطهل ؾن ساة . 

 .   ERPاًيياانث  وايضا حتافغ ؿىل ضدارهتا يف ادارت اهؼمة 

) حىت ذرت  اًرمي او كعرت  اًزيت جس خعيؽ ان حتسب حلكفهتا ( اًطورت اًـامَ املأ خوذٍ ؾن مؽ هؼام ساة نٌل هلول دامئا 

 ن و بأ سـار خمخَفة . هؼام ساة ب هَ ملكف خدا ، ًىن رشنة ساة متخكل اًىثري من اًبامج و الاهؼمة  الا

SAP  اخذطار منSystems, Applications and Products   َثدؾ  ضة هبا خامتكل ساة ًغة برجمABAP  .

 يوخد اًـديد من الاضداراث  مهنا . 

SAP R/2 

SAP R/3 

SAP R/3 Enterprise 

mySAP 

 

 . . . . اًخاكميضورت ؾن برانمج ساة والحغ 
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وؾيد زبون اخر جس خخدم     ORACLE DBمالحؼة اخرى: برانمج ساة مل يىن ميكل كواؿد بياانث خاضة بَ فرمبا اكهت ساة جس خخدم 

SQL SERVER   اما الان فبـد رشاء رشنة ،SYBASE   اضيحتSAP   متكل واحدٍ من اكوى كواؿد اًيياانث يف اًـاملASE   . 

 

 

 

 

 

 

 

كل نجاح عظٌم هو تراكم آلالف من المجهودات  -

 العادٌة التً ال ٌراها أو ٌقدرها أحد

مفتاح النجاح أن تجعل أسلوبك فً الحٌاة هو فعل ما  -

 .تخشاه

على مواجهة الشدائد ٌبنً ثقتك بنفسك إن إصرارك  -

 وقدرتك على الصمود بشكل أفضل

أي شً فعله اآلخرون تستطٌع عمله إذا كنت تحتاجه  -

 .بشدة

لكً تكتشف قارات جدٌدة ٌجب أن تكون راغبا فً  -

 أن ٌغٌب الشاطئ عن نظرك

 من مدونة شباٌك
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 ORACLE ERPؼام اورالك  ه

، ًىن كواؿد اًسوق واًخجارت حتدد اًىثري من املـعياث ولك  وُذا حيسب ًِا  كواؿد اًيياانثاورالك ابالساس رشنة مذخططة يف 

مَيون درمه غدا . اس خعاؾت اورالك ان جتد ظريلِا اىل سوق اًـامل اًـريب   اًيوم جيب ان ميكلاوسان انحج يسـ  ٌَخوسؽ و من ميكل درمه

ظيـا مل حىذفي هبذا اًيجاخ بي كامت بدخول ؿامل اًبجمة من بـؼمة شأ هنا .  Microsoftاو     SAPمفيخجاهتا ثغزو اًرشاكث اًـربية رمبا انرث من 

 ( ممزي خدا يف اًلعاؿاث املاًيَ والاكذطاديَ   ERP)   JDوضفلاث اكهت ممزيت ورشاء   (   JAVAاوسؽ ابوابَ ) 

  ERPجال الاهؼمة املخخططة الا اهنا متكل ابع ظويي يف ؿامل كواؿد اًيياانث مما سِي ًِا ادلخول يف جمال مب   ORACLEرمغ حدازة 

وهلي اًـمي اىل اًـامل الافرتايض اكن خري مساؿد ًشِرت اورالك وايضا حرنزي رشنة اورالك ؿىل اكسام مثي الادارت   INTERNETوايضا مٌطة 

ًوىن ايضا يف اهؼمة شؤون املوضفني  .  املخخطص  PEOPLEهؼاما رشاهئا ًىثري من رشاكث ثعوير الاهؼمة مثي املاًيَ و الاكذطاد و نٌل اسَفٌ

 .   SAPاورالك مل ثغفي اجلواهب الاخرى مثي اًخطييؽ وادارت اًخوريد ًىهنا ثيل  اخليار اًثاين ٌَرشاكث اًطياؾية فامللـد الاول حمجوز ًـ 

 

 

 

 

 

 

 الاول . . . . . . . .فطي اًاىهتى  

 ضياد  ) مشاريؽ مس خلبَية  ( َمم ك                 

  اًـمي ؿىل ُذا اًىذاة اهناء 

  هؼام مس خودؿاث او حماس ية حتَيي 

  ؾن نخاةPowerBuilder  

  اورالك شِادتOCA Dev 

  معيweb Site    . جتاري 

  

  سياحة روحية
 بلوى .. فاعلم أنك عزيز عنده .. قال الغزايل : إذا رأيت اهلل حيبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد وال

  ..وأنك عنده مبكان .. وأنو يسلك بك طريق أوليائو وأصفيائو .. وأنو .. يراك .. أما تسمع قولو تعاىل
   ..واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا 
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 واًـمي  ، رمضان شِر  2212 يف شِر رمضان امليارك س ية   اًـمي ورش ُذا   احبيت 

  .  اجلد والاحهتاد 

 و من اًش يعان . ن اخعاث مفن هفيسان احسًت مفيم وحدك ال رشيم كل وااٌَِم 

حِب ْمِدك   ُمَّ و  َِّ اه م  اٌَ ْيح  ً ْيم  س ُ
ِ
َبثْوُة ا خ ْغِفُرك  و  الَّ َبهْت  َبس ْ

ِ
هل  ا
ِ
 .  ، َبْشِ ُد َبْن ال ا
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