نحن نجلب التفكٌر
وفق نظم الترشٌد
إلى الشرق األوسط

إن معيد الخميج لنظم الترشيد يجمب التفكير وفق نظم الترشيد
إلى منطقة الخميج واضعا تركيزه عمى :
 التصنيع اإلنشاء قطاع الخدمات و الرعاية الصحيةىل مؤسستك مستعدة لتحول وفق نظم نظم الترشيد؟
إن كممة تحول أو التحول وفق نظم الترشيد تستخدم لتصف مؤسسة
تنتقل من طريقة قديمة لمتفكير إلى التفكير وفق نظم الترشيد .و ذلك
يتطمب تحول كامل في كيفية إدا ةر األعمال من قبل المؤسسة .و ىذا
يحتاج إلى مثاب ةر و التزام طويل األجل .
إن معيد الخميج لنظم الترشيد و عالقتو و جيوده التعاونية مع الشبكة
العالمية لنظم الترشيد يجمع بين الخبراء و الموارد من كافة أنحاء العالم
لتشجيع التفكير وفق نظم الترشيد و تكوين قادة محميين لنظم الترشيد
لمساعدة المنظمات في تحوليم وفق نظم الترشيد.
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ما هً نظم الترشٌد؟

الخلٌج لنظم
الترشٌد

لقد تمت صٌاغة مصطلح " نظم الترشٌد" لوصف األعمال
الخاصة بتوٌوتا فً أواخر الثمانٌنات من القرن الماضً عن
طرٌق فرٌق بحث ٌرأسه د .جٌم ووماك  ،فً البرنامج الدولً
للسٌارات الخاص بمعهد ماساتشوستس للتقنٌة.
و الفكرة الربٌسٌة هً تعظٌم القٌمة للعمٌل بٌنما ٌتم تخفٌض
الفاقد .و نظم الترشٌد ببساطة تعنً إضافة مزٌد من القٌمة إن غرض معهد الخلٌج لنظم الترشٌد ( )LGIهو
للعمالء بموارد أقل.
جلب الممارسات التنافسٌة العالمٌة القائمة على مبادئ
و المنظمة التً تعمل وفق نظم الترشٌد تدرك قٌمة العمٌل ،و نظم الترشٌد إلى الشرق األوسط
تركز عملٌاتها األساسٌة على زٌادتها باستمرار .و ٌكون الهدف
النهابً هو توفٌر قٌمة مثالٌة للعمٌل من خالل عملٌة مثالٌة
عن طرٌق التفكٌر بشكل عالمً ،و إنشاء عالقات عالمٌة و
إلضافة القٌمة مع فاقد ٌساوي صفرا.
العمل على نطاق محلً كً نقوم بالتجدٌد معا  ،فإن معهد
الخلٌج لنظم الترشٌد ٌشجع انتشار التفكٌر وفق نظم الترشٌد
ما هو الدور الذي ٌلعبه التفكٌر وفق نظم الترشٌد؟
لتحسٌن مؤسسات الشرق األوسط و دول مجلس التعاون
الخلٌجً المشاركة فً منصة تنافسٌة على الصعٌد العالمً
من أجل تحقٌق ذلكٌ ،عمل التفكٌر وفق نظم الترشٌد على تغٌٌر
بؤرة اهتمام اإلدارة من تحسٌن تقنٌات منفصلة و األصول و ألٌست نظم الترشٌد من أجل التصنٌع فقط؟
اإلدارات الرأسٌة إلى تحسٌن تدفق المنتجات و الخدمات من
خالل مسارات القٌمة بأكملها و التً تنساب أفقٌا عبر التقنٌات ،هناك اعتقاد خاطا شابع بأن نظم الترشٌد مناسبة فقط للتصنٌع.
األصول و اإلدارات إلى العمالء.
و هذا غٌر صحٌح .فنظم الترشٌد تنطبق على كل عمل و كل
إن القضاء على الفاقد بطول مسارات القٌمة بأكملها ،بدال من عملٌة .فهً لٌست تكتٌكا آو برنامجا لخفض التكلفة ،و لكنها
نقاط منعزلةٌ ،خلق عملٌات تحتاج إلى جهد بشري اقل ،رأس طرٌقة للتفكٌر و العمل من أجل لمنظمة بأكملها.
مال أقل و وقت أقل لتصنٌع المنتجات و أداء الخدمات بتكلفة
اقل بكثٌر و عٌوب اقل بكثٌر ،مقارنة بأنظمة العمل التقلٌدٌة .و إن المؤسسات فً جمٌع قطاعات الصناعات و الخدمات بما فً
تكون المؤسسات قادرة على االستجابة لرغبات العمالء المتغٌرة ذلك اإلنشاء و الرعاٌة الصحٌة و الحكومات ،تستخدم مبادئ
بتنوع كبٌر ،جودة عالٌة ،تكلفة منخفضة و أزمنة سرٌعة جدا نظم الترشٌد كطرٌقة للتفكٌر و العمل .و كثٌر من المنظمات
لتقدم اإلنتاج .كما تصبح إدارة المعلومات أكثر بساطة و دقة .تختار أال تستخدم عبارة "نظم الترشٌد"  ،و لكن تقوم بعنونة ما
تفعل على انه نظام خاص بهم مثل نظام توٌوتا اإلنتاجً .لماذا؟
من أجل التأكٌد على أن نظم الترشٌد لٌست برنامجا أو جهودا
قصٌرة المدى لخفض التكلفة ،لكنها الطرٌقة التً تعمل بها
المؤسسة.

إن معيد الخميج لنظم الترشيد يسعى إلى جمع المجتمعات األكاديمية ،
مجتمعات األعمال و مجتمعات الصناعة معا من خالل التعميم
(بمعنى المؤتمرات  ،الندوات .. ،الخ) و التعاون كما يمي:
أ -ينصب التركيز المبدئي عمى تحديد مجاالت عمم نظم الترشيد ذات
االىتمام (مجاالت نظم الترشيد التي تكون موضوعا لمؤتمر)
مثل خمق الوعي بنظم الترشيد.
ب – مجاالت محتوى نظم الترشيد التي تمقى اىتماما كبي ار في
اإلمارات العربية المتحدة و منطقة الخميج تشكل أساس ىذا
المعيد الجديد
ج – يجري تنفيذ خطة لتمبية متطمبات شبكة نظم الترشيد العالمية لبناء
مجتمع من ممارسي نظم الترشيد  /الخبراء  /أدوات تنفيذ نظم
الترشيد الخاصة بالمؤسسات و مبادئ اإلدارة و إجراء التجارب
الخاصة بنظم الترشيد (و ليس فقط استيراد مفكري نظم الترشيد
إلى اإلمارات العربية المتحدة و الخميج)

الخلٌج لنظم
الترشٌد
و أخٌراٌ ،شارك معهد الخلٌج لنظم الترشٌد فً األعمال و التواصل
مع المجتمع فً شكل تعلٌم نظم الترشٌد و إشراك المجتمع (بمعنً
الجوالت الخاصة بالصناعة و  /أو المحاضرات) و تروٌج برامج
نظم الترشٌد و المبادرات الخاصة باألعمال التجارٌة  ،الصناعة و
المجتمع ككل .و ٌتم تقدٌم شهادة احترافٌة معترف بها دولٌا فً نظم
الترشٌد بشكل محلً من خالل إس إم إي ( SMEجمعٌة مهندسً
الصناعة) و أبه إم إي (AMEرابطة تمٌز التصنٌع) و جابزة شٌنجو.

للمساعدة على تحسٌن القدرة التنافسٌة التجارٌة ،الوعً البٌبً و
النمو فً كافة أنحاء المنطقة  ،فإن معهد الخلٌج لنظم الترشٌد
(ٌ )LGIسعى إلى تحدٌد من  3إلى  5مؤسسات  ،حٌث ستقوم
هذه المؤسسات بدعم تبنً و تنفٌذ التفكٌر وفق نظم الترشٌد و
األدوات الخاصة بنظم الترشٌد من اجل تطوٌر هذه المؤسسات
كنماذج ،و تكون جمبا العالم الحقٌقً للتحول وفق نظم الترشٌد،
حٌث ٌمكن لمؤسسات أخرى فً المنطقة أن تذهب لترى و تتعلم.

