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أعادة الهيكله

• خصخصة القطاع العام 

في أطار التوجه الدولي نحو خصخصة مؤسسات ومنشأت وشركات القطاع العام ، سواء اكان ذلك في 
الدول العربية ، أو النامية ، أو المتقدمة ، لتحقيق أهداف محددة ، ونظرا الهمية التوجه العربي في هذا 
المجال ، وانجاز الخصخصة بحسب المعايير الدولية ، وبدون الحاق الضرر بالمال العام ، وتحقيق قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني ، فأن الخدمات االستشارية في هذا المجال تغطي ما يأتي :

1. تحديد اليات أتخاذ قرارات خصخصة القطاع العام ، حيث ال بد 
   أن تسّير عملية الخصخصة ضمن نهج واضح وشفاف للجمهور

   متضمنا ذلك ما يأتي :

z  تعيين القطاعات الخاضعة للخصخصة ، وتلك التي تبقى
ملكيتها عامه 

z  تعيين أجزاء القطاعات ، أو االنشطه القطاعية، المطلوب
خصخصتها 

z  اعتماد مبدأ التوجه نحو اليات السوق الحر
z  تنظيم جهاز مركزي للخصخصة ،أو مكتب فني للخصخصة

مرتبط بمجلس الوزراء 

2. تحديد كيفية أعداد دراسة جدوى الخصخصة ، متضمنا ذلك
    العوامل االتيه :

z  االقتصادية
z  المالية
z  االجتماعية
z  السياسية
z  التكنولوجيه
z  االدارية

3. وضع أسس سليمة التخاذ قرارات الخصخصة على مستوى 
    المنشأه ) والمؤسسة والشركة العامه ( تتضمن ما يأتي :

z  التحليل الرباعي ) نقاط القوه والضعف مقابل الفرص
والتهديدات (

z  التحديد الدقيق للربحية في الوقت الحاضر وتبويب المنشأت في
شرائح :

- المنشأت الرابحه االن ، وستبقى رابحه بعد الخصخصة ) أذن البيع االن( 
- المنشأة الخاسره االن ، وستحول الى رابحه بعد الخصخصة ) أذن البد
   من أعاده الهيكلة ، وتحسين االداء باساليب متعددة قبل الخصخصة

   بهدف الحصول على تقييم جيد لها ( 
- المنشأت الخاسره االن وستبقى خاسرة بعد الخصخصة ) أذن البد من

   أتخاذ قرارات خاصة ، مثل تصفية الموجودات ، وتفكيك المنشأت
   وبيعها على شكل أجزاء ( .

4. أقتراح كيفية جدولة عملية الخصخصة ، وصياغة البرنامج
    االعالمي المصاحب لها .

للمنشأت  المالي  التقييم  لعمليات  موضوعية  ومعايير  أسس  أقتراح 
العوامل  وأخذ   ، الخصخصة  أهداف  تحديد  بعد  وذلك   ، الخصخصة  قبل 
المختلفة في االعتبار ) السوقية ، واالقتصادية ، واالدارية ، والمالية ، 

والتكنولوجية ......( وتقدير ما ياتي :
z المخاطرة والعائد
z  التدفقات النقدية
z  سعر خصم التدفقات النقدية
z  تقدير نسب النمو

5. قتراح معايير معاصرة لتقييم المنشأة قيد الخصخصة ، من
    خالل خصم ما ياتي:

z االرباح
z االرباح الموزعة
z القيمة الحالية الصافية
z  نسبة العائد الداخلي
z  التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
z  التدفق النقدي الحر للمنشاة
z  فترة االسترداد

6. تعزيز االساليب أعاله بمعايير مساعدة على شكل مضاعفات 
z السعر / الربح
z  السعر / القيمة الدفترية
z السعر / المبيعات
z  اساليب اخرى

7. أقتراح أفضل اساليب الخصخصة في ضوء التحليل على 
    مستوى المنشأة الواحدة متضمنا ذلك :

z ) أنهاء ملكية الدولة ) البيع ، الهبة ، التصفية
z  التوكيل أو التفويض ) عقود االجارة ،عقود  االمتياز ، التحرير

من الرقابة (
z  التتجير ) تحويل المنشأة العامه الى رابحه من خالل أنتهاج

االساليب االقتصادية  السليمه (

8. أقتراح عمليات أعاده الهيكله الالزمه للخصخصة قبل أتخاذ 
    قرارات البيع للقطاع الخاص ، بهدف زيادة القيمة وتحقيق
    المصلحة العامة وبدون الحاق الضرر بالمال العام شامال 

    ذلك المجاالت االتية :

z . العمليات االنتاجيه ، والمشتريات والمخازن
z  التسويق
z  ، اعادة تأهيل الموارد البشرية ، ومعالجة العمالة الفائضة

واعادة النظر في هيكل االجور ونظم الحوافز ، والتدريب ، 
واعادة التأهيل 

z  اعادة تأهيل المدراء
z  اعادة تصميم نظم العمل / تدفق العمل
z  اعاده النظر بالنظم المالية
z  المجاالت االخرى التي تحتاج الى أعادة الهيكلة

9. أقتراح كيفية تمويل عملية الخصخصة ، من خالل :

z  تمكين القطاع الخاص من توفير التمويل المناسب
z  تحويل المنشأه الى شركة مساهمه
z  جدولة بيع االسهم
z  اتاحه المجال للعمال لشراء االسهم
z  تشجيع المصارف والمؤسسات المالية الخاصة  لشراء االسهم

ضمن محافظ االستثمار 



• أسلمة المصارف والمؤسسات  

تماشيا مع التوجه المتزايد  في الدول العربية واالسالمية واالجنبية، نحو تأسيس المصارف والمؤسسات  
او   ( االسالمي  االساس  الى   ) التجاري   ( التقليدي  االساس  على  منها  يعمل  وتحويل من   ، االسالمية 

االسلمة ( ، فأن مجاالت الخدمات االستشارية المقدمة في هذا المجال تتضمن ما ياتي :

1. االتفاق مع المجموعة الراعية لالسلمة حول طبيعة وشكل التحول من العمل التقليدي الى العمل وفق الشريعة االسالمية ،
    وبوجه خاص تحديد ما ياتي :

z كون المشروع اسالميا متكامال
z تاسيس فروع اسالمية في مصرف تقليدي
z  تقديم مزيج من المنتجات والخدمات االسالمية والتقليدية مع مراعاة الفصل بين االموال التقليدية واالسالمية
z  تاسيس شركة مصرفية أو مالية قابضة لشركات أخرى ، مع مراعاة متطلبات الشريعة االسالمية

2. تقديم المقترحات حول كيفية جدولة االسلمة ، بما في ذلك االسلمة الجزئية ، والتدريجية, أواالسلمة بمرحلة واحده 

3. دراسة وتقييم المتطلبات، وتذليل العقبات، بوجه االسلمة ، خاصة مدى االمتثال للشريعة ، وتلبية المتطلبات ومعالجة 
    العقبات القانونية ، واالدارية ، والمالية ، والعامه ، وتقديم التوصيات حولها ، واالسهام في تنفيذها ، بحسب االتفاق.

4. معالجة االلتزامات الحالية للمصرف والمؤسسة المالية قبل االسلمة باتجاه تحقيق االسلمة ، سواء كانت االلتزامات  من داخل
    المصرف والمؤسسة المالية ، أو من خارجها ) الجهات المشترية (

5. االتفاق مع المجموعة الراعية لالسلمة على تخطيط عملية االسلمة بما في ذلك :

z  المتطلبات الحكومية
z  تصميم خطة التحول
z تغيير الرؤية ، وبيان الرسالة, والغايات ، والقيم الجوهرية  ، بموافقة االدارة العليا
z اعادة النظر في النظام االساسي ، بموافقة االدارة العليا
z  اعادة النظر في الهيكل التنظيمي
z أقرار المعايير والعمليات المحاسبية ، والتدقيقية, والرقابية
z  توحيد النظم بما فيها نظم تكنولوجيا المعلومات واسلمتها
z تدريب وتطوير الموارد البشرية الالزمة لنجاح االسلمة
z  التقييم والمتابعة الدورية  لضمان النجاح



أعادة الهيكله

• أعاده تأهيل شركات / منشات القطاع العام 

على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العام في العديد من الدول العربية فانه يواجه الكثير 
من المشكالت والمعوقات التي تقف بوجه تقديمه المنتجات والخدمات المطلوبه في السوق وباسعار 
تنافسية ، واثبات كفايته وفاعليته ، وعدم كونه عبئا على موازنه الدوله . هذا الى جانب ضرورة تحويله 
الى قطاع عام مربح ، وتوفير فرص توظيف الموارد البشرية المحلية بعد أعادة تاهيلها وتدريبيها، الى 
جانب أحتمال الخصخصة ،بعد أن تكون الشركة / المنشاة العامه  قد وصلت الى مرحلة جاذبة من حيث 

االداء االقتصادي المربح. ونحن نقدم أستشارات متنوعة في هذا المجال المهم ، من بينها ما ياتي:

z  تكوين أستراتيجية جديدة للشركة/المنشأة بعد أجراء التحليل
الرباعي) نقاط القوة والضعف مقابل الفرص والتهديدات(، 
البديلة  )المشاهد(  السيناريوهات  من  مجموعة  ووضع 
للتحرك، وتجزئتها الى خطط عمل سنوية، واقتراح الموارد 
ذلك  وتعزيز  االستراتيجية،  لتنفيذ  الالزمين  والتنظيم 
باساليب التقييم والمراجعة الدورية ، بمؤشرات أداء دوري.

z  أنشاء أساسها  على  قام  التي  الجدوى  دراسة  تحديث 
الظروف  مع  متوافقة  لجعلها  وذلك  المنشاة،  الشركة/ 

الجديدة في السوق .
z  حصلت التي  االختالالت  ومتابعة  النقدية،  وضع  دراسة 

سبل  واقتراح  والخارجة(،  الداخلة  النقدية)  التدفقات  في 
معالجتها في ضوء عملية شاملة العادة التأهيل.

z  التحصيل وأدارة  اآلجل  البيع  سياسات  في  النظر  أعادة 
فرض  مثل  سلبية،  تطورات  أيه  وراء  االسباب  وتشخيص 
أسعاربيع آجل منخفضة من قبل الحكومة، وتدهور الجدارة 
، وزيادة مدة التحصيل، والنسبة  االئتمانية للعمالء باالجل 
العالية من الديون المشكوك في تحصيلها أو المعدومة، 

ثم تقديم المقترحات الالزمة .
z  في التسويق  بحوث  ضوء  في  للمبيعات،  شاملة  دراسة 

وسبل  الراهنة،  االوضاع  تحديد  الى  والتوصل  الميدان، 
النهوض بحجم المبيعات، التي تعتبر المحرك االول لنشاط 

الشركة / المنشاة ، وبوجه خاص دراسة كل من. 

- تشكيلة المنتجات / الخدمات المعروضة بالسوق
- أمكانات تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات/ الخدمات وجعلها متوافقة

   مع أحتياجات وطلبات السوق.
- االسعار التي تباع بها المنتجات / الخدمات 

- أمكانات منح الخصومات عن االسعار
- أمكانات زيادة حجم المبيعات 

- مدى المنافسة من قبل شركات دول الجوار وغيرها، وما تقدمه من
   دعم سعري الغراق السوق المحلي، وتقييم مركز الشركة / المنشأة

   التنافسي في ضوء ذلك.
- مدى حماية الدولة للمنتجات والخدمات من المنافسة االجنبية .

- أمكانات تصدير جزء من المنتجات للخارج في سوق تنافسي 
- أقتراح وسائل ترويج المبيعات بوسائل متنوعة، ضمن المزيج

  التسويقي 

z  التخلص من االنشطة التسويقية غير الضرورية التي تَحمل
المنشأة / الشركة مجموعة من االعباء والتكاليف، واعاده 

توجيه الموارد نحو االنتاج المربح:

- التخلص من المنتجات والخدمات غير المربحه
- التخلص من العمالء غير المربحين

- التخلص من قنوات التوزيع غير المربحة
- أسقاط المناطق البيعية غير المربحة

- التخلص من مندوبي البيع غير المربحين، و أعادة تاهيلهم لمهمات أخرى

 

z  مواد خامات،   ( المخزون  الرصدة  ومكتبي  ميداني  تقييم 
تراكم  أسباب  وتحديد  الصنع(  تامة  مصنوعه،منتجات  نصف 
مقابل  محليا  الخامات  مصادر  توفر  ومدى  المخزون، 
المبيعات  من  كل  وبين  المخزون  بين  والعالقة  أستيرادها 
الطلب  مع  مكوناته  توافق  ومدى  اآلجله،  والمبيعات 
مستوياته،  تخفيض  وكيفية  جودته،  ومدى  السوق،  في 
في  الطلب  مع  متوافق  بمخزون  تدريجيا  واستبدالها 

السوق.
z  االسباب ومعالجة  وتحديد   ، الدخل  لقائمة  دقيقة  دراسة 

الكبيرة  والفجوه  المبيعات،  وتركز   ، المبيعات  تدهور  وراء 
بين المبيعات االجمالية والصافية ) زيادة في المرتجعات(، 
مع  المصروفات  وزياده  االجمالي،  الربح  هامش  وانخفاض 

عدم أرتفاع المبيعات، وتحقيق الخسائر المتواصلة .
z  دراسه فنية شاملة للموجودات الثابتة) السيارات، المكائن

والمعدات، المباني....الخ( تتضمن تقييم :

- مستويات االهالك المتراكم
- المستوى التكنولوجي ومدى التقادم

- أنعكاسات وضع الموجودات الثابتة على تشكيلة المنتجات والخدمات
   المقدمة في السوق وعلى تكلفة الوحده الواحده

- دراسة وضع الصيانة واإلدامة الدورية والرئيسة وكيفية النهوض بها.
- دراسة العالقة بين أستخدام الموارد البشرية والموجودات الثابتة
- العمل على أستخدام التكنولوجيا المعاصرة تدريجيا بعملية اعادة

   تأهيل وتجديد الموجودات الثابتة
- حاالت التوقف الجزئي أو الشكلي عن االنتاج بسبب الظروف داخل

   وخارج الشركة/ المنشاة
- تقديم المقترحات متعددة الجوانب لتحديث واعاده تأهيل الموجودات

  الثابتة لجعلها متوافقة مع الطلب على المنتجات والخدمات في
   السوق

z  في الثابتة  الموجودات  تقييم  أعاده  أمكانية  دراسة 
ينعكس  مما  الدفترية  القيم  من  أفضل  باسعار  السوق 
االئتمانية،  والجدارة  الملكية  حقوق  على  أيجابي  بشكل 

والنسب المالية .
z  مقترحات تقديم  بهدف  االنتاجية  للعمليات  شامل  تقييم 

عملية لتطويراالداء :

- االستفادة من مقترحات أعاده تأهيل الموجودات الثابتة 
- أعاده تصميم الطاقة االنتاجية
- تخفيض التكاليف الثابتة لالنتاج

- تخفيض التكاليف المتغيرة لالنتاج
- العمل على زيادة االنتاج لتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة

- تشغيل خطوط االنتاج العاطلة عن العمل
- أنجاز عمليات الصيانة واالدامة الموجلة

- توفير الخامات الالزمة لالنتاج بمواصفات أفضل واسعار أقل
-االدخال التدريجي للتكنولوجيا المعاصرة في خطوط االنتاج

- أضافة خطوط أنتاج جديدة
- أعاده تأهيل الموارد البشرية وتدريبيها وتوجيهها النتاج منتجات

  وخدمات أضافية أو جديدة



• أعاده تأهيل شركات / منشات القطاع العام 

z  تقييم ضوء  في  البشرية  الموارد  في  جذرية  نظر  أعادة 
أوضاعها الحالية:

- أعداد خطة محددة للموارد البشرية في اطار االستراتيجية الجديدة 
- مراجعة سياسات التعيين والتسكين

- مراجعة قوانين وانظمة الخدمة باتجاه أستجابتها لمتطلبات العمل
   كقطاع خاص

- دراسة العمالة الفائضة ، مع العمل على أعاده التاهيل والتدريب،
   والتنسيب العمال أخرى 

- االحاله المبكرة على التقاعد لبعض الموارد البشرية وتحويل
  العاملين الى منشات صغيرة 

- أجراء تحليل شامل للوظائف، ووصفها، وتحديد أساليب تقييم االداء 
  الدوري

- أدخال نظام فاعل للحوافز المشجعة على االبداع، سواء اكانت
   حوافز فردية أو جماعية، مالية أو معنوية 

- أعداد أسس موضوعية لمكافاه االداء 
- اعاده تأهيل أدارة الموارد البشرية مع العمل المتواصل لتدريب
  وتطوير الموارد البشرية واكتسابها الخبرات والمهارات الجديدة

  المطلوبة في ميادين االنتاج والتسويق وغيرها 
- أستقطاب موارد بشرية جديدة، بمواهب ، وخبرات ومهارات تعزز 

   تشكيلة الموارد البشرية الحالية .

z  في القصور  أوجه  لتحديد  الموضوعية  االختبارات  أجراء 
المجاالت االتية وتقديم الحلول لمعالجتها:

- كفاية االتصاالت بين االدارة والعاملين، وبين العاملين أنفسهم،
  الصاعده – النازله، والنازله – الصاعده ، واالفقية 

- العمل كفريق ومدى سيادة روح الفريق
- دور الجماعات الصغيرة في االنتاجية 

z  عليها حصلت  التي  المصرفية  القروض  هيكل  مراجعة 
سبيل  على  ياتي،  ما  وتحديد  سابقا  الشركة  المنشاة/ 

التشخيص، أوال:

- آجال القروض، ومدى تحول بعض القروض قصيرة االجل الى
  متوسطة أو طويلة االجل بسبب عدم السداد وتراكم الدين 

- تحديد أحتمال تمويل شراء الموجودات الثابتة بقروض قصيرة
   االجل 

 - جدولة سداد القروض والفوائد المتراكمة عليها
- الضمانات المقدمة للمصارف

- تكلفة ) فوائد( القروض، وكيفية حسابها دوريا
- االجراءات التي أتخذتها المصارف تجاه عدم السداد 

z  / الشركة  عليها  حصلت  التي  المصرفية  القروض  معالجة 
البدائل  أمكانية تطبيق أي من  المنشاة سابقا ومناقشة 

االتية :

- أعادة جدولة القروض قصيرة االجل وتحويلها الى قروض متوسطة
  أو طويلة االجل مع فتره سماح مناسبة 

- تخفيض سعر الفائده
- تنازل المصارف عن الفوائد المستحقة عن سنوات سابقة

- بيع بعض الموجودات الثابتة الفائضة عن االستخدام لسداد بعض
   القروض المستحقة

- تحسين القدرة االيرادية للشركة / المنشاة وتمكينها تدريجيا من
   سداد القروض

- مبادلة بعض الديون بحقوق الملكية في أطار عملية الخصخصة .

z  ، المنشاة   / الشركة  في  الملكية  حقوق  أوضاع  مراجعة 
والعمل على تدعيمها تدريجيا من خالل :

- الحيلوله دون تآكل أو أستنزاف حقوق الملكية، بسبب ترحيل الخسائر
   المتحققة سنويا، مما يؤدي الى أنخفاض متواصل في تلك

   الحقوق أو حتى تحويلها الى مبلغ سالب )المطلوبات تفوق 
   الموجودات ويجعل المنشاة/ الشركة مفلسة(
- دفع مبالغ أضافية من الخزينة العامه للدولة 

- خصخصه الشركة / المنشاة ، ودخول رؤوس أموال خاصة، أضافة
   لحقوق الملكية الحالية 

z  وضع أسس جديدة للتخطيط المالي واقتراح أسس معاصرة
تنفيذها  ورقابة  أجال،  واالطول  السنوية  الموازنات  العداد 

دوريا 
z  المحاسبي للنظام  المنشاة   / الشركة  خصوع  معالجة 

 ، المالية  المحاسبة  على  السلبية  وانعكاساته  الموحد 
والمحاسبة االدارية 

z : أقتراح نظام جديد لمحاسبة التكاليف بهدف

- تطبيق نظام معاصر للتكاليف الفعلية 
- التوجه التدريجي لحساب التكاليف المستنده لالنشطة 

- مراجعة كيفية حساب تكلفة الوحده الواحده من المنتجات / 
  الخدمات، وكيفية تحميلها بالتكاليف النقدية، والدفترية ، والعمل

  على تخفيضها 
- أدخال نظام محاسبة التكاليف المعيارية ، وحساب االنحرافات 

   الدورية 
 -تشخيص مسببات االنحرافات عن التكاليف المعيارية ، وكيفية

  معالجتها مسبقا والحقا 
- أعداد نظام لالبالغ الدوري عن التكاليف 

- وضع نظام معاصر لتحليل وتقييم االداء الدوري  للشركة / المنشاة
  بما في ذلك :

- التحليل الدوري للسيولة ، والنشاط ، والعمليات، والربحية والرفع
  المالي، وتركز حقوق الملكية، والتحليل القطاعي واالجمالي

  الشامل ) العمودي واالفقي(
- أدخال بطاقات الدرجات المتوازنة 

- أدخال نظم أدارة الجودة الشاملة بحسب المعايير الدولية
- النهوض التدريجي بنسب العائد من الموجودات والعائد من حقوق 

  الملكية وغيرها من مؤشرات الربحية 

z  المنشاة / الشركة أدارة  النظر الشاملة في  أعاده تأهيل 
، من حيث:

- مؤهالت االدارية والفنية للمسؤولين الحاليين
- أعاده تأهيل القيادات

- أدخال عناصر أدارية وفنية جديدة
- تشجيع االدارة على االداء بحوافز متنوعه

- معالجة البيروقراطية واالجراءات الحكومية واالتجاه نحو العمل
   بعقلية ومناخ القطاع الخاص
- زيادة صالحيات االدارة العليا

- تخويل الصالحيات باتجاه الالمركزية
- انتهاج مبادى االدارة المشاركة، واالدارة باالهداف والنتائج،

   واالدارة باالستثناء
- أعاده النظر في الهيكل التنظيمي الحالي وتصميمة بما يتوافق 

  مع الوضع المستهدف والتطورات والمستجدات المالية .



أعادة الهيكله

• أعاده تأهيل شركات / منشات القطاع العام 

z  أعداد وسرعة  دقة  تحقيق  بهدف  المنشاة  الشركة/  وعمليات  أنشطة  كل  في  المعلومات  وتكنولوجيا  نظم  أدخال  على  العمل 
المعلومات، وجعلها قاعدة معتمده التخاذ القرارات، واالبالغ الدوري عنها .

z  دراسة النظام المحاسبي الموحد الذي يطبقه القطاع العام، وادخال التعديالت فيه، او مقترح الغاءه، لكي يتوافق أعداد التقارير
المالية مع التطورات المحاسبية )المالية( والمعايير المحاسبية الدولية .

z  تشخيص ومعالجة االسباب وراء عدم تقديم القوائم المالية بالمواعيد المحددة لها، والراي المتحفظ للمراقب الخارجي للحسابات
فيها، أو أرفض تقديم التقارير المالية، واوجه الخلل في مجموعة السجالت ) الدفاتر( المحاسبية .

z  تحديد الدور الذي تقوم فيه أدارة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ومدى وجود تدقيق داخلي مستند للمخاطر ، وفحص محتويات
تقارير التدقيق والرقابة .

z  الرقابة المالية الحكومية، لمتابعة أوجه القصور التي تم تشخيصها، والعمل على ، أو جهاز  الرقابة المالية  دراسة تقارير ديوان 
مواجهتها .

z : أدخال نظم الحوكمة المعاصرة في أدارة الشركة / المنشاة من حيث

- تحديد مهمات واختصاصات وصالحيات مجلس االدارة ولجانه وصالحياته
- تحديد مهمات واختصاصات وصالحيات المدير العام /الرئيس التنفيذي ، واالدارة العليا

- االفصاح والشفافية
 -االبالغ عن االعمال والمصالح الخاصة لمسؤولي االدارة العليا

- االلتزام بمعايير الحوكمة الدولية 

z :التوصل الى نتائج مهمة من عملية التقييم ومقترح اعاده التاهيل، من حيث تحول وضع الشركة /المنشاة من

- خاسرة حاليا، ورابحة بعد أعاده التأهيل
- رابحة االن ، ورابحة بشكل أفضل بعد أعاده التأهيل

- خاسرة االن وخاسرة حتى بعد أعاده التأهيل ، مما يتطلب أقتراح أجراءات تصفيتها كليا أو بعد تجزئة الموجودات وبيعها 



•  أصالح التعليم العالي والبحث العملي  

يلعب قطاع التعليم العالي والبحث العملي دورا استراتيجيا في عملية التنمية الشاملة باعتباره المسؤول 
عن أعداد القيادات من الموارد البشرية ، وباعلى الدرجات العلمية ، الى جانب االضطالع بمشروعات البحث 
العلمي التي تسهم في عملية التنمية الشاملة . وتسود هذا القطاع توجهات معاصرة متعددة االبعاد 

.على أساس ذلك يمكننا تقديم االستشارة في المجاالت االتية :

z  تقييمها وكيفية   ، تنفيذها  موارد  واقتراح   ، االستراتيجية  تكوين 
 ، الرسالة  وبيان   ، الرؤية  صياغة  ذلك  في  بما   ، دوريا  ورقابتها 
بالتحليل  القيام  بعد   ، والفرعية  الرئيسة،  واالهداف  والغايات، 
الرباعي ) نقاط القوة والضعف مقابل الفرص والتهديدات ( واعداد 

مشاهد ) سيناريوهات ( عديدة للمفاضلة بينها .
z  أختصاصات يحدد  بما   ، المعاصرة  الجامعية  الحوكمة  أسس  وضع 

ومجالس   ، والمعاهد  الجامعات  ومجالس   ، الوزارة  وصالحيات 
الجامعة  استقالل  من  يعزز  وبما   ، العلمية  واالقسام  الكليات 
وحركتها ، وبما يتوافق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص .

z  بعد  ، المعاصر  والمعهدي  الجامعي  الدراسي  النظام  اقتراح 
المقارنة بين النظام السنوي وبين النظام الفصلي االكثر انتشارا 
في العالم ، وتقديم التوصيات الثابتة بما في ذلك كيفية التحول 

من نظام الى أخر .
z  أقتراح أسس القبول في الجامعات والمعاهد ، وذلك وفق معايير

القبول  على  التنافس  اطار  في  الفرص،  وتكافؤ   ، العدالة  تحقق 
مبررة  استثناءات  أية  وتحديد   ، المختلفة  العلمية  التخصصات  في 

للقبول خارج نظام القبول الموحد .
z  للجامعات والمعاهد حسب العام والخاص  صياغة أسس االعتماد 

العالي  التعليم  العمل على رفع سوية  ، مع  العلمية  التخصصات 
التعليم  مؤسسات  سائر  في  وتوكيدها  الجودة  ضمان  وضرورة   ،
لتحديثها  الدراسية  والبرامج  الخطط  في  النظر  واعاده   ، العالي 
من خالل زيادة المدخالت التطبيقية ، وتامين أعضاء هيئة تدريسية 
العلمية  التطورات  يواكب  وبما  النوعية  المعايير  ضمن  مؤهلين، 

في التعليم العالي .
z  تقدمها التي  والمهنية  العلمية  للتخصصات  شاملة  مراجعة 

تحتاجها  التي  التخصصات  مع  ومقارنتها   ، والمعاهد  الجامعات 
السوق،  ميدان  في  مطلوب  هو  وما  الشاملة  التنمية  عملية 
وكذلك مع المستجدات على الصعيد الدولي ، والعمل الجاد على 
التخصصات  واستحداث  الحالية  التخصصات  في  التعديالت  أدخال 

الجديدة المطلوبة .
z  المختلفة العلمية  والمراجع   ، الجامعي  للكتاب  شاملة  مراجعة 

والعمل   ، الدراسة  في  الطالب  عليها  يعتمد  التي  المكتبات  في 
منها،  الموجود  وتحديث  جديدة  كتب  استخدام  على  التدريجي 
الكتب  تاليف  وتشجيع  المكتبات،  ووسائل  موجودات  وتدعيم 
مع  بالتوافق  التخصصات  أحتياجات  ،وفق  والمعهدية  الجامعية 

التطورات العلمية.
z  ، وقاعات   ، صفوف  من   ، المتاحه  المادية  التسهيالت  تقييم 

ومختبرات ، وورش عمل ، وحقول تجريبية ومستشفيات  تعليمية ، 
واقسام داخلية لسكن الطالب والهئية التدريسية ، واعاده تاهيل 

الموجود منها مع اضافات جاده ومتواصلة لها .
z  والبحث العالي  التعليم  لوزارة  الحالي  التنظيمي  الهيكل  دراسة 

كليات  من  فيها  بما  والمعاهد،  الجامعات  وهياكل   ، العلمي 
الهياكل  الى  للتوصل   ، ، وادارات مسانده  واقسام وفروع علمية 

المتوافقه مع استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي .
z  ،العلمي والبحث  العالي  التعليم  لقطاع  الكاملة  الحوسبة  أقتراح 

المسانده  والخدمات  ذاتها  والبحث  التعليم  عمليات  ذلك  شامال 
الفنية والمالية والمحاسبية واالدارية ، مع تطبيق نظم تكنولوجيا 
المعلومات في مجاالت القبول ، واالمتحانات ، والعالمات ، وانشطة 
، من أدنى مستوى في مؤسسات  التدريسية وغير ذلك  الهئية 

الوزارة الى أعلى مستوى فيها ، مع مؤشرات دورية عن االداء .
z  العاده الواسعة  الفرص  واتاحه   ، التدريسية  بالهيئة  االهتمام 

تاهيلها ، واكتسابها المعارف والخبرات الجديدة ، وتحقيق تواصلها 
أطار  المتقدم، وخلق  العالم  العالي في  التعليم  مع مؤسسات 
اصحاب  لعودة  المشجعات  وايجاد   ، لها  وصديق  جذاب  تشريعي 
الكفايات المغتربين في الخارج ،أو النخراطهم في مسيرة التنمية 
أسس  وضع  وكذلك  بالخارج  عملهم  مواقع  من  حتى  البلد  في 

للترقيات العلمية وفق المعايير الدولية .
z  التخصصات في  العليا  للدراسات  والمدروس  التدريجي  التوسع 

 ، العلمي  المستوى  على  الحرص  مع   ، السوق  في  المطلوبة 
وجودة المخرجات ، وتطبيق المعايير الدولية .

z  التوسع الكبير في البعثات العلمية الفضل الجامعات في العالم
والمهنية  العلمية  والمؤسسات  الدول  مع  العالقات  اطار  في 
فيها ،لتغطية التخصصات العلمية النادرة والمطلوبة،  مع التركيز 
المبعوثين  الطالب  وتامين عوده   ، العلمية  العليا  الدراسات  على 

لخدمة بلدهم .
z  تحسين البيئة البحثية وتشجيع الطرق العلمية متعدده التخصصات

 ، الشاملة  التنمية  ومتطلبات  العلمي  البحث  مشروعات  وربط 
العالي وزيادة  التعليم  البحث في جميع مؤسسات  ثقافة  ونشر 
وبين  جهه  من   ، والطالب  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بين  التواصل 
القطاعات االنتاجية والخدمية ومؤسساتها بهدف تحديد مشكالت 
البحث العلمي واولوياته واالستجابة الفاعلة لها ، وتنسيق إعداد 
التنمية  الطلبه مع متطلبات  الجامعية وبحوث  الرسائل واالطاريح 

الشاملة .
z  خلق بيئة جامعية ومعهدية ايجابية وصديقة للطالب ، بهدف صقل

 ، الديمقراطية  ، والممارسات  المواطنة  الطلبة وترسيخ  شخصيات 
المجالس  الطالب في  ، واشراك  الفكري  الوعي واالنفتاح  وتعزيز 
الطلبة  بين  العالقة  وتعزيز  المنهجية  غير  واالنشطة  والجمعيات 

والمجتمع .
z   فيها بما   ، والمهنية  العلمية  المناسبات  من  دائم  مناخ  ايجاد 

المؤتمرات، والملتقيات، والندوات ، وورشات العمل ، يشارك فيها 
اعضاء الهيئة التدريسية والطالب ، واالساتذه والخبراء من الخارج 

،بحيث توجه نحو هموم واهتمامات البلد وتقديم الحلول لها .
z  التواصل مع الجامعات والمعاهد في العالم المتقدم ، من حيث

االساتذه الزائرين ، وذهاب أعضاء الهئية التدريسية بشكل مبرمج 
او  مؤتلفة  جامعات  مع  عالقات  والتطويروخلق  للتحديث  للخارج 
ضمن اطار » التوأمة » ، واجراء التطبيقات العلمية، والتفاعل مع 
، الى  أتفاقيات علمية ومهنية متطورة  ، ضمن  المستحدث منها 
الدول  البلد من  اجنبية في  لتاسيس جامعات  الفرصة  اتاحه  جانب 

الصديقة وذلك في تخصصات علمية مطلوبة .
z  االهتمام بالتعليم المهني والتكنولوجي ، لتوفير مجاالت التعليم

المهني  المجتمع  حاجات  لتوفير  الميداني  والتدريب  التطبيقي 
التكنولوجي في  التعليم  ، والتوسع في  الخبرات والمهارات  من 
التخصصات النادرة ، وتعزيز الثقافة المهنية في الجامعات ذاتها .

z  بموجب للبلد  الوافدين  للطلبة  العلمية  البعثات  أستقبال  تنظيم 
الى  والتوصل   ، والتفاعل  التعاون  خلق  بهدف   ، تعاون  أتفاقيات 

توافقات وبخاصة مع الدول العربية واالسالمية والصديقة .



أعادة الهيكله

• أعادة الهندسة

 ، الموارد  وتخصيص   ، التنظيمي  والهيكل  االستراتيجية  تصميم  واعادة  لتحليل  الالزمة  الخدمات  تقديم 
واعادة النظر في االنشطة والعمليات، بهدف تحقيق التطوير االساسي في المنظمة، وذلك من خالل 

سلسلة متكاملة من الخطوات المدروسة والمتعاقبة وعلى النحو االتي :

z  أجراء المسوحات الميدانية عن العمالء ، والعاملين ، باستخدام اساليب المعاينة والمقابالت المباشرة ، والحصول على التغذية الراجعة منهم
فيما يخص الوضع الحالي للمنظمة في المجاالت المشار اليها أعاله .

z  التطوير لتحقيق  المطلوبة  االولويات  وتحديد  الجديدة،   االفكار  توليد  لغرض  الذهني«  العصف   « شكل  تاخذ  مبرمجه  عمل  جلسات  تنظيم 
االساسي في المنظمة من خالل أعادة الهندسة .

z . صياغة الرؤيه والرسالة الجديدة للمنظمة وغاياتها وقيمها الجوهرية ، وغاياتها ، التي تعكس الوضع المستهدف
z . أعداد خطط العمل السنوية المفصلة ، لسد الفجوة بين الوضع الحالي والمستهدف للمنظمة
z . تصميم نظام فاعل لقياس أداء االدارة ، من حيث الفاعلية والكفاية المطلوبين لالنتقال من الوضع الحالي الى الوضع المستهدف
z  النتائج ، وذلك لضمان تحقيق  الهندسة  أعادة  المرتبطة بشكل واضح مع مكونات   ، المطلوب  التغيير  الالزمة النجاز  المتنوعة  وضع االنظمة 

المستهدفة .
z  وضع االليات الالزمة للتواصل مع جميع المشاركين ) أو ذوي المصلحة ( في أعادة الهندسة ، لغرض معالجة أحتماالت مقاومة التغير ، وضمان

المشاركة الفاعلة للجميع في تحقيق االهداف المرجوة .
z  تحديد االحتياجات التدريبية لجميع العاملين في المنظمة ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتسابهم الخبرات والمهارات الالزمة النجاز اعادة

الهندسة بشكل ناجح .



• تصميم االندماجات والحيازات ) االستحواذات( ، والشركات القابضة، والتحالفات 

تتوجه الشركات في العالم اليوم نحو التكتل والعمل في أسواق تنافسية ، محلية ودولية ، لتحقيق 
مزايا أقتصادات الحجم الكبير والوفورات في االنشطة والعمليات ، نتولى نحن  أقتراح الشكل المناسب 

لهذا التكتل بعد أعداد دراسة متكاملة لجدوى التكتل ، حيث تتضمن المهمة هنا ما يأتي :

المضافة  القيمة  توليد  الى  المؤدية  االستراتيجيات  أعداد   .1
الناشئة عن تكتل الشركات في كيان واحد ، مع األخذ  في االعتبار 

العوامل االتية :

z  في ميدانية  دراسة  ضوء  في   ، ومزاياه  التكتل  دوافع  تحليل 
السوق 

z  ضوء في   ، حاليا  القائمه  الشركات  أستراتيجيات  بين  التنسيق 
التحليل الرباعي لها منفردة ، ثم مجتمعه في كيان واحد 

z  الموحدة للشركة  التكتل  عن  الناشئة  المضافة  القيمة  تحديد 
الجديدة 

z  حساب القيمة المضافة للمساهمين / المالكين

أنجاز  بعد  التقييم  ثم   ، الجديد  التكتل  في  الشركات  تقييم   .2
عملية التكتل ، بأستخدام معايير استثمار معاصرة، تستند الى 
االتفاق  يتم  خصم  بنسبه  المتوقعة  النقدية  التدفقات  خصم 

عليها وبخاصة :

z ) االرباح الصافية ) الدخل الصافي 
z  االرباح الموزعة 
z القيمة الحالية الصافيه
z نسبة العائد الداخلي
z  التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية 
z  التدفق النقدي الحر للمنشاة 
z  فترة االسترداد 

3. تعزيز االساليب أعاله بمعايير مساعدة على شكل مضاعفات :

z السعر / الربح
z  السعر / القيمة الدفترية 
z السعر / المبيعات
z المضاعفات االخرى

4. أستخدام االساليب االخرى 

5. تصميم مراحل التكتل وتقديم االستشارات خاللها :

z  تخطيط العملية ككل
z الوساطة
z  هيكلة الصفقة
z  ممارسة االهتمام المطلوب
z اعداد خطابات النوايا
z أعداد االتفاقيات في ضوء التشريعات والتعليمات
z أغالق المعاملة في ضوء التشريعات والتعليمات

تنفيذ  عند  المحاسبية والمالية والضريبية  االعتبارات  6. مراعاة 
عملية التكتل ، وبوجه خاص:

z  ، التقاعد   ( وبعده  التكتل  قبل  الشركات  في  العاملين  حقوق 
الضمان االجتماعي ، المنافع.......(

z  تجميع القوائم المالية
z  الوفاء بااللتزمات الضريبية
z  تحديد كيفية تمويل الصفقة
z أسلوب الشراء الخارجي المرفوع

في  الداخلة  للشركات  الجديد  التنظيمي  الهيكل  تصميم   .7
التكتل ، مع األخذ  في االعتبار االختالف القانوني  بين االندماج 
،والحيازه، واالشكال االخرى، لتجميع الشركات في كيان واحد ، 

وتذليل المشكالت المحتملة االتية :

z  الموارد البشرية الفائضة
z  أعاده تسكين المدراء في االدارات المندمجة
z  تنسيق النظم المختلفة

8. تصميم أشكال أخرى من تكتل الشركات ، بحسب الطلب ، مثل :

z  التحالفات
z  الشركات القابضة والتابعة والشقيقة
z  أتفاقيات التعاون
z  حقوق االمتياز

9. االبعاد العربية والدولية للتكتل :

z  المشروعات العربية المشتركة
z ) الشركات عابرة الحدود ) متعددة الجنسية

10. التوفيق بين أدوار االطراف الالعبة في عملية التكتل:

z  مجالس االدارة
z المساهمون / المالكون
z  المصارف والمؤسسات المالية
z العمالء الكبار
z الموردون الكبار
z  المشاركون االخرون

11. أعادة هيكلية التكتل بأتجاه التفكيك لمبررات محددة ومعالجة 
المشكالت الناشئة :

z ) االنشطارات ) فك أجزاء ،أو أقسام، وبيعها
z  تفكيك االندماج
z  بيع الحيازات
z .بيع االستثمارات في الشركات



أعادة الهيكله

• تطور أداء البلديات والحكومات المحلية واالقليمية 

تتجه الحكومات المعاصرة ، سواء في الدول النامية والمتقدمة ، نحو المزيد من الالمركزية ، بسبب تطور 
القدرات المحلية، وضرورة المشاركة المحلية في أتخاذ القرارات، خاصة بسبب تعقيد االنشطة والخدمات 
التي تقدمها الدولة، وضرورة االستجابة للطموحات والخصوصيات المحلية، مع تعزيز هذا التوجه بالموارد 
والحكومة  الجمهور  قبل  من  االداء  على  الرقابة  وممارسة  المعلومات،  وتكنولوجيا  والمالية  البشرية 

المركزية. نقدم أستشاراتنا الهادفة للنهوض باداء الحكومات المحلية والبلديات كما ياتي:

z  تكوين االستراتيجيات البلدية والمحلية واالقليمية ، في ضوء االستراتيجيات العامة للدولة، وتهئية مستلزمات التنفيذ، واعداد اليات المتابعة
الدورية بمؤشرات موضوعية، وتدعيمها بخطط عمل سنوية ، وبرامج محددة .

z . تطوير التنظيم االداري للبلديات والحكومات المحلية واالقليمية، بما يتوافق مع المهمات واالنشطة المتاحه بها

z  العمل المتواصل على تحقيق المزيد من الالمركزية بالتنسيق مع الحكومة المركزية، وكذلك في العالقة مع الوحدات االدارية داخل الحكومة
المحلية .

z االستمرار في عملية االصالح االداري، وزيادة فاعلية وكفاية االجهزة الحكومية

z . تنسيق العالقات بين البلديات والحكومات المحلية واالقليمية لتحقيق االهداف المشتركة

z . تطوير التشريعات المحلية الصديقة مع الالمركزية االدارية ومع التوجهات نحو تدعيم  البلديات والحكومات المحلية واالقليمية

z . تطوير القيادات المحلية ، وتمكينها من األدارة الفاعلة للموارد المحلية

z . )Stakeholders( تنظيم عمل المجالس البلدية والمحلية، وتدعيم دورها، وتمكينها من تحقيق تطلعات المشاركين أو أصحاب العالقة

z . أقتراح كيفية تشكيل اللجان المحلية الدائمة والمؤقتة والمنبثقة عن المجالس البلدية والمحلية، وتحديد أدوارها

z .التفاعل مع الجماعات الضاغطة وتلبية مطالبها ، وادارة المجتمعات المحلية بشكل حضاري

z . تصميم نظم التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في أطار من االفصاح والشفافية

z  امام والمحلية  البلدية  االدارة  في  المسؤولين  كبار  وادوار  ومصالح  مسؤوليات  عن  واالفصاح   ، الدولية  المعايير  وفق  الحوكمة  تدعيم 
الجمهور .

z . وضع االليات لمكافحة الفساد االداري والمالي، باالستفادة من التجارب الدولية

z . رقابة االمتثال للتشريعات واالنظمة والتعليمات واالفصاح عن أيه أبتعادات ومعالجتها

z . أنتهاج العمل بروح الفريق، وتشجيع االتصاالت بكل االتجاهات بين العاملين في البلديات والحكومات المحلية، وبينهم وبين الجمهور

z  لكي )المهني(،  الوظيفي  المسار  أطار  في  باستمرار  وتدريبها  تاهيلها  بعد  البشرية  الموارد  لتشغيل  االقتصادية  الفرص  بخلق  االهتمام 
تتناسب مؤهالتها مع طلبات السوق .

z  القطاعات كل  في   ، الفقر  مكافحة  مشروعات  وتدعيم  والمتوسطة  والصغيرة  الصغرى  المنشأت/المشروعات  تدعيم  نحو  الجهود  توجيه 
واالنشطة والوحدات االدارية، وتوفير الدعم المالي والمادي والمؤسسي لها .

z . تطوير البنى التحتية البلدية والمحلية، وخلق بيئة جاذبة للعيش والعمل فيها

z . االهتمام بالمنافع العامة: الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والجسور، والمواصالت االخرى، والمناطق الخضراء

z . أقتراح أساليب أدارة المخلفات واالزبال واالستفادة منها أقتصاديا

z . االهتمام بالمرافق التراثية، من المتاحف والمناطق الثقافية ،والمكتبات العامة لجذب المزيد من الزائرين لها

z  تطوير أدارة التربية والتعليم ونشرها في كل المراحل التي تناط مسؤولياتها بالحكومات المحلية والحرص على تحقيق مستويات متقدمة
وتشجيع االبداع واالبتكار والمنافسة على تحقيق أفضل النتائج .



z . تطوير االدارة الصحية ونشرها ، والحرص على خدمة الجمهور بافضل المستويات والمعايير

z  االهتمام بتوفير المساكن للشرائح المختلفة في أطار التوجه نحو مشروعات السكن المتكامل، واعطاء االولوية للمساكن الشعبية ولذوي
الدخل المحدود والمتوسط وازالة المناطق العشوائية تدريجيا .

z .تطوير المرافق السياحية التي تختص بها البلدية والحكومة المحلية، من فنادق، وشواطىء، ومنتزهات وغيرها

z . االهتمام بالبيئة ومكافحة التلوث المتنوع ورقابة ومنع التجاوزات

z . تنظيم الخدمات االجتماعية ، واالهتمام بالمناسبات التسويقية والوطنية والدينية

z .تامين االمن ورقابتة وزرع الثقه في النفوس، وتنظيم خدمات مكافحة الحرائق والحوادث

z . االهتمام بالزراعة وتربية الحيونات المحلية والصناعات الغذائية وتقديم الخدمات البيطرية

z . معالجة الهجرة من الريف الى المدن، وذلك من خالل تدعيم نقاط الجذب في الريف وتحقيق التنمية المتوازنة ، ريفيا وحضريا

z .وضع خطط التنمية البلدية والمحلية، بعد أعداد دراسة جدوى المشروعات الجديدة

z  العمل المتواصل مع الحكومة المركزية لتامين أكبر واوسع عدد من المشروعات االقتصادية الجديدة التي يتم تنفيذها داخل حدود البلدية
والحكومة المحلية .

z . تشجيع االستثمار المحلي وترويجة ومنح االعفاءات والتسهيالت لرجال االعمال في القطاع الخاص لالسهام في التثمين

z  التكاليف ومتابعة مخرجاتها على شكل تقارير دورية لقياس المحلية ونظام محاسبة  للبلديات والحكومات  المالية  تطوير نظام المحاسبة 
االداء.

z . التوسع في أستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المرافق البلدية واجهزة الحكومة المحلية

z . العمل المتواصل لتاسيس وتوسيع الحكومة االلكترونية وربطها مع الحكومة االلكترونية المركزية للدولة

z . )أعداد الموازنات البلدية والمحلية في أطار التنسيق مع الموازنة العامة للدولة ، شامله النفقات الجارية واالستثمارية ) الرأسمالية

z .تحقيق الكفاية في جباية الضرائب المحلية، وتحقيق العدالة في فرضها وجيبايتها نحو تدعيم الموازنة السنوية

z . وضع أسس دقيقه لتنظيم عمليات الشراء والتوريد لحماية الصالح العام



أعادة الهيكله

• تحسين االنتاج الزراعي والحيواني

انتاج  بمزارع  والمتمثله  المجاالت  مختلف  في  والحيواني،  الزراعي  القطاعين  في  االنتاج  تحسين  يتم 
الفواكة والخضروات والحبوب واالعالف ، وحظائر لتربية االبقار واالغنام وتسمين العجول وتربية الخيول 
العربية ، كما نخطط النشاء مزارع جديدة ، وتوسيع تربية الدواجن. سواء كانت هذه القطاعات حكوميه او 

مخصخصة فأنه يحتاج الى التحسين والتطوير في مجاالت عديدة :

z . تحليل وتقييم التربة بهدف تحديد امكانات زيادة وتوسيع الزراعة المباشرة للبذور

z . استخدام الزراعة العضوية

z . استخدام اساليب تشميس التربة ، والتنجير الحيوي للتربة

z . انتاج اصناف التفاحيات والتين ، واالجاص والرمان

z . انتاج الحمضيات المتنوعة

z . انتاج الزيتون

z . زيادة انتاج البطاطا والخضراوات والبروكلي وتطعيم شتولها

z . تطعيم شتول الخضروات

z  انتاج اشجار وشجيرات الزينة

z انتاج النباتات الطبية والعطرية

z  انتاج الفطريات

z  زيادة انتاج الحبوب

z تطوير انتاج االبقار واالغنام والماعز واساليب تسمين العجول

z انتاج النحل والعسل

z  تطوير اساليب مكافحة الحشرات واالفات الزراعية والحيوانية

z  استخدام مخلفات االنتاج الزراعي والحيواني

z انتاج الوقود الحيوي

z  استخدام التكنولوجيا الحديثة في البذار واالرواء ، والحصاد

z  استخدام االساليب المعاصرة في التغليف والتعليب

z ادخال الصناعة الغذائية كرافد مهم للصناعة ولتحقيق التكامل مع القطاع الزراعي

z اعداد برامج االرشاد الزراعي

z   اعداد االدلة والبرامج الزراعية



• تحسين عمليات النقل البري والبحري والجوي

يتطلب تحسين عمليات النقل البري والبحري والجوي مجموعة من المبادرات الجديدة :

، أخذا في االعتبار اثار  1. تقدير دور النقل في سلسلة التوريد 
التكنولوجيا، واالفاق االقليمية والدولية ، والدور في االقتصاد 

بلد المنشأه .

2. تكوين استراتيجيات الشاحن بما في ذلك :

z خطوط الشحن
z االدارة
z اسلوب اختيار العملية
z العالقات بين البائعين والمشترين
z العالقات مع الطرف الثالث والعقود ذات العالقة
z عملية التفاوض
z  عملية المناقصة

3. تقييم اوضاع اسطول النقل البري بما في ذلك :

z االنواع
z االعداد
z هيكل السوق والمنافسة
z الخدمات التشغيلية
z اقتصادات الحجم
z هيكل التكلفة
z الشحنات باقل من الطاقة
z  القوى العاملة

4. تقييم اوضاع اسطول النقل البحري ، شامال ذلك : 

z االنواع
z االعداد
z الخصائص
z السوق والمنافسة
z الخدمات/التكنولوجيا
z القوى العاملة

5. تقييم عمليات الموانيء شامال ذلك :

z االنواع
z االعداد
z قدرتها عل تقديم الخدمات
z التسهيالت
z التكنولوجيا
z الطاقة
z الحاجة للتحسين
z العمليات
z . القوى العاملة

6. تحديد التكاليف واالسعار بما في ذلك :

z اعتبارات السوق
z تكلفة الخدمات
z االسعار
z التغيرات في اسعار الشحن والعوامل المؤثرة فيها
z تقديرات الطلب
z اعداد القوائم والسداد

7. ادارة نظم وتكنولوجيا محطات النقل بما في ذلك :
 

z الملكية
z طرق التشغيل
z التنسيق



أعادة الهيكله

• تحسين خدمات الفنادق والمنتجعات والسياحة

يتمتع الوطن العربي بمزايا سياحية واسعة الى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية وهي بحاجة الى 
التطوير والتحسين :

z  تقييم صورة السياحة االن في بلد المنشأه السياحيه، ونموها ومستقبلها

z تقييم الطلب على السياحة وعرضها بلد المنشأه السياحيه

z  دراسة نقاط جذب السياحه  واثرها على الخدمات الفندقية واالستراحات وادارة توقعات الزائرين

z تفهم عملية تطوير الفنادق ، ضمن الصورة الشاملة للسياحة في بلد المنشأه السياحيه

z  تقييم الهيكل التنظيمي السليم للفندقة واالستراحات

z  تطوير مهارات المدير العام للفندق واالدارة الفندقية

z  تحسين كفاية العمليات الفندقية والسياحية : الغرف ، بما يغطي ادارة المكتب االمامي ، والحجوزات االكثر ربحية ، وخدمات االستعالم

z . تحسين كفاية العمليات الفندقية السياحية مع التوكيد على خدمة الغرف، وادارة المخاطر واالمان

z . تحسين كفاية العمليات الفندقية السياحية : المأكوالت والمشروبات ، مع التوكيد على التنسيق مع المطعم والتوريدات المعاصرة

z . زيادة كفاية انشطة المناسبات في الفنادق واالستراحات

z . توسيع التنوع في الخدمات الفندقية والسياحية االخرى

z . تحسين هندسة التسهيالت والصيانة ، شامال ذلك المنافع العامة ، الصيانة الدورية والرئيسة والصيانة الطارئة

z  والتسعير للعمالء،  االيجابية  القرارت  كسب  وضمان  السوق،  في  القيادة  بناء  على  التوكيد  مع   ، به  المرتبطة  والخدمات  التسويق  تحسين 
المناسب للخدمات الفندقية والسياحية والتنظيم والعالقات العامة ، والضيافة 

z  تقييم وتطوير الرقابة واالدارة المالية ، بما في ذلك المدير المالي ، والتنبؤ واعداد الموازنات

z تقييم اثر التكنولوجيا على الخدمات الفندقية والسياحية  وتعظيم االستفادة من منافعها

z دراسة اتفاقيات حقوق االمتياز ، وعقود االدارة ، وامكانات االرتباط بالفنادق الدولية


