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( فوائد ومميزات عديدة للمنظمة بأكملها. كما يساعد نظام تخطيط موارد ERPط موارد المؤسسات )يوفر نظام تخطي

المؤسسات على تبادل ونقل البيانات والمعلومات عبر جميع اإلدارات داخل وخارج المنظمة. يساعد تبادل البيانات 

 Cloudهداف مختلفة. الحوسبة السحابية والمعلومات بين اإلدارات في تحقيق العديد من الجوانب التي تهدف إلى أ

computing  هي نموذج للحوسبة التي تحدث عبر اإلنترنت وتوفر القابلية للتوسع، وإمكانية االعتماد عليه، والبيانات

الدقيقة، واإلتاحة طول الوقت، والتكلفة المنخفضة من االطمئنان على أجهزة الكمبيوتر. تنفيذ وتشغيل نظام تخطيط موارد 

خالل الحوسبة السحابية يوفر مزايا وفوائد كبيرة، وذلك على الرغم من العديد من الصعوبات  ERPمؤسسات ال

والتحديات التي قد تواجه المؤسسة. وتشير هذه الدراسة التحليلية إلى سمات التكامل داخل بيئة أنظمة المؤسسة، وتحسين 

داخل بيئة  ERPمن تمكين نظام تخطيط موارد المؤسسات  العملية، وأفضل الممارسات التي تؤثر على األداء. بدالا 

األعمال من تحديد أوجه القصور في التنفيذ وضعف عملية التحسين قبل تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات التي تقيد 

يث وتقدم هذه الدراسة حاالت كبيرة وناجحة في تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ومناقشتها من ح سرعة العملية.

مصانع باستخدام نظام تخطيط  8من خالل إجراء دراسة حالة لعدد  العوامل الرئيسية التي ساعدتها في التطبيق، وذلك

ومتابعة كيفية تطبيق النظام، وما هي فوائد تطبيق النظام، وما هي مشاكل المؤسسة التي  ERPموارد المؤسسات 

م ملؤها من المستخدمين واإلدارة العليا. هناك العديد من األهداف األخرى تواجهها أثناء التنفيذ باستخدام استمارة استبيان ت

من إجراء هذا البحث كمعرفة قدرة النظام على استيعاب استراتيجية عمل الشركة سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومعرفة 

حجم المنظمة ومستوى معدل مواجهة المشاكل في تطبيق هذه البرامج في مصانع المالبس المصرية ومعرفة تأثير و

وتعتبر زيادة إنتاجية الشركة من أهم الفوائد التي تنتج عن تطبيق نظام تخطيط موارد  تخصيصها على العوامل األخرى.

في الشركات والمصانع المتخصصة في صناعة المالبس. وكان أحد دوافع تنفيذ نظام تخطيط الموارد  ERPالمؤسسات 

". والمشاكل التقنية الرئيسية التي تواجهها مصانع المالبس الجاهزة هي "التكامل مع في المؤسسة هو "انخفاض التكاليف

التطبيقات األخرى" و "ترحيل البيانات". وأكدت النتائج أن جميع مصنعي المالبس ركزوا اهتمامهم على تطبيق النظام في 

بيعات والتسويق". وكانت عوامل النجاح الحاسمة إدارة "البيانات المالية"، وبعد ذلك جاءت من حيث التطبيق في إدارة "الم

هي: "إعادة تصميم العمليات التجارية لتناسب البرنامج"، "تشير بوضوح إلى  ERPلتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات 

 نطاق المشروع"، "التدريب وصقل المهارات" و "اعتراف اإلدارة بالحاجة إلى التغيير".

 


