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من نحن؟

متض.اإلداريةوالحلولاالستشاراتتقدممتخّصصة،سعوديةشركة

:عبرأدائهاوتحسينالمنّظمات،عملتطويرعلىقادريناستشاريّين

حلول مبتكرة

وسائل علمية

مناهج فعالة

برامج ذكية

خبرة أكثر 
سنوات10من
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وإقليميًّامحليًّااألولالثقةمحلنكونأن

.مميزةاستشاريةخدماتتقديمفي

رؤيتنا

رسالتنا
مؤثرتغييرإحداثمنعمالئناتمكين

.وقي مةمستدامةوةإيجابي  نتائجوتحقيق
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القيادة
نا قيادة العمل مع عمالئنا ومستشاري

.للوصول للحلول المناسبة

قيمنا

التفوق
اع تقديم ما وعدنا به والمبادرة واإلبد

.لتقديم أبعد مما هو متوقع

العمل الجماعي
أفضل الحلول تأتي من العمل 

جنبًا إلى جنب مع عمالئنا 

.ومستشارينا وشركائنا

الثقة
تعزيز مبدأ الثقة المتبادلة مع 

.عمالئنا وبين أفراد الفريق
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النجاح شراكة

عبد الرحمن الفريح

المدير التنفيذي

سوقالفتغّيراتاألخرى،العملقطاعاتعنتختلفتحّدياتاالستشاريللعمل

حركةدرصاالستشاريةالشركةعلىلزامًاتجعلالمتجددةومتطلباتهالمتسارعة

تغّيراتاللمواكبةواآلليات،المنهجياتتطويرفيواالستمراروتوّجهاته،السوق

.الجديدةالتحّدياتمعالتعاملقدراتوتعزيز

ESفيرؤيتنا Consultingتقديمفيوإقليميًّامحليًّااألولالثقةمحلنكونأن

.متاحًاخيارًاليسالتحّدياتأمامالتراجعفإنلذامميزة،استشاريةخدمات

يةمحلوشراكاتعالقاتشبكةوإنشاءخبراتنا،بناءمناللهبفضلتمكّّنا

بهانزاحمعاليةجودةإلىذلكبكلّ والوصولوتأهيله،فريقناوتكوينوعالمية،

شراكاتبنينا.بأيديهمخدمتهعلىالوطنشبابقدرةونثبتالعالميةالشركات

متتالية،نجاحقصصمعهموحّققنابخدمتهم،تشّرفناعمالئنا،معمتينة

عنمتحّدثيناألرقام،بلغةفصولهاورويناإنجاز،منأوراقعلىسويًّاكتبناها

.األداءجودةورفعاألرباح،وزيادةالتكاليف،وتقليلاألهداف،تحقيق

إلىمحنطنزالوالكبير،بتسارعيتغّيرالعملوسوقتتجّدد،التحديّاتتزالال

وابتكاراألداءوتحسينالمنّظماتتطويرفيالنجاحمنالمزيدتحقيق

راكةالشوبناءكوادرنا،كفاءةعلىبرهاننانخدمهاالتيالمنّظماتأداء.المنهجّيات

الوطنوخدمةرضاه،علىتحوزالتيالخدمةلتقديموسيلتناالعميلمعالمتينة

.األكبرهدفنا
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قتطبيعنالناتجةالنوعيةوالنقالتالعمل،سوقفيالمتسارعةالتغّيراتمع

تاجتحمتجّددة،تحّدياتأمامالمنّظماتأصبحتالرقمي،والتحّولالتقنيةالحلول

فيمّرةالمستالتغّيراتمعوالتأقلمتجاوزهالتستطيععالية،مؤّسسيةمرونةإلى

.التنظيمّيةوالمتطلباتوالتقنيةالسوق

إجراءاتهاتصميمإعادةعلىوالكفاءةالقدرةتمتلكأنالمنّظماتعلى

مكانتهاعلىالمحافظةلهايضمنبماعملها،نماذجوتحويلواستراتيجيتها

تركّزالناجحةالمنّظمات.وتغّيراتهالسوقتحّدياترغمواالزدهارالنموّ إلىواالنتقال

،الفعاليةبينتجمعالتيوالحلولاألدواتعنوتبحثالمستدامة،اإلدارةعلى

.المخاطروإدارةالمناسبة،واالبتكار،والتكلفة

ESفيطّورناالمنطلق،هذاومن Consultingلمساعدةمبتكرة،وأدواتحلولًا

معالتحّدياتمواكبةمنلتتمكّنأدائها،وتحسينأعمالهاتطويرعلىالمنّظمات

تعزيزعلىالمنّظماتتساعدحلولنا.الرقميةالتقنيةإلىوالمتحّولالمتغّيراألعمال

ّققيحبماإدارتهاوعلىالتشغيلية،األعمالنماذجوتحويلتطويروعلىالحوكمة،

خاللمناستراتيجيتها،تحقيقمنالمنّظماتتمكّنأنّهاكما.والنموالفاعلية

.واألهدافاالستراتيجّيةوبينوالموارداإلجراءاتبينالمواءمة

؟ ES Consultingلماذا
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..اإلجراءات
نقطة تطوير كل شركة

لخالنموهامالمحوتحددشركة،كلتطويرفيمفصليةنقطةتمثلاإلجراءات

:ES-Consultingدوريكونالمنطلقهذاومن.القادمةالعقودحتىأوالسنوات

.يذوالتنفالتخطيطمرحلةإلىالتصورمرحلةمنورؤيتكتصوراتكتحويل

علىالضغطبهدفالعملفلسفةومراجعةالخلل،مواضعإلىالتعرف

.اإلنجازووقتالمصاريف

المستشارينطرفمنأساسيةنصائحعلىوالحصولالمخاطر،إدارة

.ES-Consultingفيوالخبراءالمختصين

لمساعدةمبتكرة،وأدواتحلولًاES-Consultingفيطّورناالمنطلق،هذاومن

لمعاتحّدياتمواكبةمنلتتمكّنأدائها،وتحسينأعمالهاتطويرعلىالمنّظمات

تعزيزىعلالمنّظماتتساعدحلولنا.الرقميةالتقنيةإلىوالمتحّولالمتغّيراألعمال

حّققيبماإدارتهاوعلىالتشغيلية،األعمالنماذجوتحويلتطويروعلىالحوكمة،

لخالمناستراتيجيتها،تحقيقمنالمنّظماتتمكّنأنّهاكما.والنموالفاعلية

.واألهدافاالستراتيجّيةوبينوالموارداإلجراءاتبينالمواءمة
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ميثاق الشرف
.ةخاصأغراضفيباستغالهالآلخريننسمحلنوبالثقةجديرينوسنكونعمالئنامعلوماتسريةعلىنحافظ

.وموضوعيةكفاءةونزاهةبكلعمالئنانخدم

.عمالئناولكللناعادلةغيرتنافسيةأفضليةإلىيؤديقدللمصالحتعارضبأينسمحال

دونبأخرمكانأيفيوظيفةعلىالحصولفيمساندتهأوعمالئناعملفريقمنموظفأيتوظيفإلىنسعىال

.العميلمعمسبقةاستشارة

علىوقدرتناناوفعاليتتجربتناعلىمعتمدينألدائهاالالزمةالكفاءةعلىنتوفركناإذاإالاستشاريةخدمةبأيةنقومال

.انجازها

.بناءةبطريقةوالتعاونوالتنميةاالستشاراتمهنةمزاولةإطارفيلزمالئهمالدعممستشارونايقدم
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تصميم اإلطار الموحد
لتوثيق اإلجراءات 

تصميم اإلطار الموحد
لتحسين اإلجراءات 

تأسيس مكتب إدارة اإلجراءات بناء هيكلية اإلجراءات  1 2

3

4

تثبيت النظام
التقني لإلجراءات

5

تحسين اإلجراءات توثيق اإلجراءات 

ملّاك اإلجراءات دعم 8

7 6
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خدماتنا
بناء هيكلية اإلجراءات

منتقاةةنخبمعتفاعليةورشخاللومنالمنظمة،إستراتيجيةإلىباالستناد

:أنواع3إلىالمقسمةاإلجراءاتهيكليةنبنيالمنظمة،منسوبيمنبعناية

القيامأجلمنالمنظمةُأسستالتياإلجراءات:الجوهريةاإلجراءات

.النهائيبعميلهاوتتعلقبها،

هاقراراتوتتخذالمنظمة،عملتقودالتياإلجراءات:اإلداريةاإلجراءات

.اإلستراتيجيةعالقاتهاوتديرالكبرى،

نمإليهتحتاجماللمنظمةتوفرالتياإلجراءات:المساندةاإلجراءات

.(وغيرهاالتحتيةوالبنيةوالتقنيةالبشرية)الممكّنات

دةالمعتماإلدارة»مفهومإلىلالنتقالاألولىالخطوةهياإلجراءاتهيكلية

انمكفيالمنظمةإجراءاتتجمعالتيالشاملةالمظلةفهي،«اإلجراءاتعلى

فيدالمستإلىالمنفعةوصولحتىمخرجاتها،وتراكمترابطهاوتوّضحواحد،

.(الخارجيأوالداخلي)



11
ES CONSULTING
Process Management House

خدماتنا
تأسيس مكتب إدارة اإلجراءات

أو«المؤسسيالتميزمركز»باسمأحيانًاُيعَرف)اإلجراءاتإدارةمكتب

علىالمعتمدةاإلدارة»مشعليحملالذيالفريقهو(«الجودةإدارة»

.االستشاريالعقدانتهاءبعدحتى«اإلجراءات

تصميمخاللمنالفريق،هذاتمكينعلىنحرصرسالتنا،منانطالقًا

:يشملمتكامل،تشغيلينموذج

أدلةالوظيفية،األوصافالتنظيمي،الهيكل:المكتبداخلمن

.مقترحةجداراتوقوالب،نماذجاإلجراءات،

اإلداراتمعالعالقاتاإلجراءات،حوكمةنموذج:المكتبخارجمن

.خدمةمستوىاتفاقيةاألخرى،
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خدماتنا
لتوثيق اإلجراءاتتصميم اإلطار الموحد

نافإناألهداف،هذهتحققالتوثيقمخرجاتأننضمنوحتىمختلفة،ألهدافإجراءاتهاالمنظماتتوثق

نمكلبهيلتزمإطارًالنصممالمنظمة،فيالعالقةذاتاألطرافمعونتشاركونحللها،األهدافنجمع

:علىيحتويالمنظمة،داخلإجراءأيسيوثق

.اإلجراءدليلقالبلمكوناتتفصيليتصميم

.الرموزلبعضالخاصةاالستخداماتبعضعلىاالتفاقمعالمعتمدة،النمذجةلغة

.اإلجراءدليلجودةقياسأداة
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خدماتنا
لتحسين اإلجراءاتتصميم اإلطار الموحد

المنظمةداخلمتعددةأطراففيمؤثرةعمليةالتحسين،بغرضجديدوضعإلىلإلجراءالراهنالوضعتعديل

:علىاحتواءهايضمنإطارًالهالنصممSprintPIPمنهجيةعلىنعتمدفإنناالعملية،هذهنجاحندعموحتى.وخارجها

.للتحسيناإلجراءجاهزيةمنالتأكد

.المأمولللتوجهالواضحالتصور

.ومشكالتهالراهنللوضعالعميقالكافيالتحليل

.الجديداإلجراءوتصميمالمشكلةلجذرالمعالجةالحلولتوليد

.الحلولبتنفيذالمعنيةاألطرافمنالكاملااللتزام
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خدماتنا
تثبيت النظام التقني لإلجراءات

.«إلجراءاتاعلىالمعتمدةاإلدارة»دعمفيكافيًاليسالرقميةالملفاتإلىالورقيةالوثائقمناالنتقال

للمنظماترتوفّ إلكترونيةمنصةً -والعالميينالمحليينالتقنيينشركائناخاللمن-نثّبتفنحنلذا،

:التاليةالخصائص

عويستطيواحد،نظامفيموجودةاإلجراءاتأدلةفجميع:المركزية

ليلدمنالمعتمدةاألخيرةالنسخةعلىاالطالعالمعنيونالموظفون

.لحظةأيفياإلجراء

ينالمعنياألشخاصعلىيمرّ اإلجراءفدليل:اإلجراءاتاعتمادحوكمة

إلىالحاجةدونالمنصة،داخلويعتمدوهليراجعوهباعتماده،

.استخراجهأوطباعته

منصبأووثيقةاسم)ماعنصرعلىفالتعديل:التعديلمرونة

كتفىيُ بلفيها،ُذكَرالتياإلجراءاتجميعتعديليتطلبال(وظيفي

.واحدمكانفيبتعديله

نعمختلفةفقط،يتصفحالذيالنهائيللمستخدمفواجهة:واجهتان

ولكل،وينمذجهاإلجراءيوثقالذيالمتخصصالمستخدمواجهة

.صالحياتهمستخدم

تقنيامبنظبالمرتبطةاإلجراءاتجميعمعرفةفتستطيع:المتقدمالبحث

التياإلجراءاتوجميعما،موظففيهايشاركالتياإلجراءاتوجميعما،

.وهكذاما،وثيقةتستخدم
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خدماتنا
توثيق اإلجراءات

العملاتإجراءدليلبإعدادجهةكلتقومبأنيقضيالذيالساميلألمرتنفيذًاإجراءاتهاتوثيقعلىالمنظماتتحرص

يقدم،(والخاصالعامالقطاعينفي)الماضيةالسنواتخاللاإلجراءاتآالفوثقالذياالستشاريفريقنا.بهاالخاص

:خاللمنالدعم

.الالزمةالمعلوماتجمعتضمناحترافيةتيسيربآلياتالتوثيقورشقيادة

.عليهاالمتفقالنمذجةلغةوباستخدامواضحةبصياغةاإلجراءاتأدلةمحتوىإعداد

.(توفرتإن)العميللدىاإلجراءاتمنصةعلىاإلجراءاتأدلةرفع
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خدماتنا
تحسين أداء إجراءات العمل

.وحلهااستكشافهاإلىدائمًاتسعىوالمنظماتمتوقع،أمرالمنظمةإجراءاتفيمشكالتوجود

:خاللمنالدعميقدمالماضية،السنواتخاللاإلجراءاتمئاتحّسنالذياالستشاريفريقنا

:يةالتالالمراحلعلىيحتوي،«إجراءتحسينمشروع»اسمعليهُيطلقمصّغرمشروعإدارة

.اإلطالقالتصميم،التحليل،التصور،الجاهزية،

:التحسينمشروعمخرجاتإعداد

.المشروعمجرياتلجميعتفصيليتقرير▪

.التحسينمشروععنالمنبثقةالمهاممتابعةأداة▪

.(وجدتإناإلجراءاتمنصةعلىرفعهمع)المأمولالوضعفياإلجراءدليل▪

:تضمناحترافيةتيسيربآلياتالتحسينورشقيادة

.الالزمةالمعلوماتجمع▪

.المناسبةالحلولوتوليدجذورها،إلىالمشكالتتحليل▪

.عليهاالمختلفالمسائلفيالتوافقبناء▪

.عليهاالمتفقالحلولبتنفيذالمشاركينمنالتامااللتزام▪
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خدماتنا
دعم مالك اإلجراءات

أنإالالمنظمات،فياإلجراءاتحوكمةأركانأهمأحدُيعدّ «اإلجراءمالك»

متتسمهامأمامأنفسهميجدونالمسؤولية،هذهيتولونالذينالموظفين

:بأنها

.التقليدياإلداريالعملفيمألوفةوغيرعليهم،جديدة

.إدارتهمخارجأشخاصمعالتواصلمنهمتتطلب

لنيعالذيهوالجيد،«اإلجراءمالك»إنلتقولالمشكلة،مفهومتقلب

.العكسوليسإجرائه،فيمشكلةوجودعن

راءاتاإلجُملّاكيمكّناالستشاريفريقنافإنرسالتنا،منانطالقًا

:هدفهاإرشادية،جلساتخاللمنالمختلفة،اإلداراتفي

.الجديدةالمهمةطبيعةتوضيح

.الالزمةواآللياتاألدواتشرح

.اإلجراءمالكتواجهقدالتيالمشكالتحل
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خدماتنا
التدريب على إدارة اإلجراءات

إجراءاتهمإدارةليتولواالالزمةالمهاراتامتالكمنالمنظماتمنسوبينمكّنرسالتنا،منانطالقًا

أوالعملإجراءاتإدارةفيالمتخصصةالتدريبيةالبرامجمنمجموعةخاللمنوذلكبأنفسهم،

:لهاالداعمةالمهارات

BPTrendsمنالعملإجراءاتإدارةفياالحتراف

BPTrendsمنالعملإجراءاتإدارةفيالمتقدماالحتراف

PDxelبمنهجيةاإلجراءاتتوثيقفياالحتراف

SprintPIPالعملإلجراءاتالسريعالتحسينمنهجية

الفّعالالُميّسر
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خدماتنا
رفع النضج في إدارة اإلجراءات

نوعمنإجابةً نقدمعالميين،شركاءمعوبالتعاونالمجال،فيالطويلةبخبرتنا

:خاللمنالسؤال،هذاعنخاص

.(استبانات)إلجراءاتهاالمنظمةإدارةعنكميةبياناتجمع

.(وأدلةوثائق)إلجراءاتهاالمنظمةإدارةعننوعيةبياناتجمع

.المنظمةفياإلجراءاتمسؤوليمعتفاعليةورشعقد

.محاورسبعةفيالحاليالنضجلتحديدسبقماكلتحليل

إلىللوصولالسبعةالمحاورفيالنضجلرفعطريقخريطةبناء

.المأمولالنضج

العديديراودسؤال«إلجراءاتها؟إدارتهافيناضجةمؤسستنادرجةأيإلى»

يفمطبقًاواقعًاالمؤسسيالتميزرؤيةإلىيسعونالذينالقياديينمن

.منظماتهم
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االستشاريةالشركاتتحالف
ةالعربيالمملكةفيالرائدةاالستشاريةالشركاتيضم  تحالف

.2030رؤيةتحقيقلدعماتحدتوالتيالسعودية،

شركاؤنا المحلي ون
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شركاؤنا حول العالم 
ة،العالماالستشاراتشركاتمنمجموعةمعتحالفاتنابنينا ي 

ر .الحلولوأفضلالخبراتأعرقلعمالئنالنوف 

TalkFreely
استشارات االبتكار

Namahn
تصميم الخدمات

Detecon
استشارات التقنية 

واالتصاالت GBTEC
حلول تحليل اإلجراءات

Leonardo Consulting
استشارات إدارة إجراءات العمل

LSI
الستشارات التيسيرا BOT

استشارات مكاتب 
Groveإدارة المشاريع

استشارات إدارة األعمال

ES Consulting
التيسير واالستشارات

TregearBPM
استشارات إدارة إجراءات العمل

Leadership Strategies
التيسير واالستشارات
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ة شراكات حصرية في المنطق

العربية
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جيسسليناردو
Partner, ELO Group 
Auxiliary Professor

ديفيد سيبيت
The Grove

رونالد ج روس
Principal,

Business Rules 
Solutions 

سيليا وولف
Celia Wolf

تريقيرروجر 
Principal, Leonardo 

Consulting

مايكل روزمان
Professor, QUT

هارمنباول
BPTrends

وينلدنقجيزيال
Gisela Windleng

أليك شارب
Principal, 

Clariteq Systems

بيرلتونروجر 
Chief Consultant 

BPTrends Associates

مايكل ويلكنسون
Michael 

Wilkinson

ثوماس ر . بروفسور
قوالج

President, Enterprise 
Integration, Professor 

Emeritus, GMU

المغالديس
Principal,

Business Rules 
Solutions 

ميوالنمايكل زور . د
Associate Professor, 

Stevens Institute of 

Technology

توماس . بروفسور
دافنبورت
President's 

Distinguished 
Professor of IT & 

Management , Babson 
College

أندرو سباني
Managing Director, 

Spanyi International

الخبراء وقادة الفكر
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شركاء النجاح.. عمالؤنا 
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قصص النجاح

الهيئة العامة للترفيه
الرياض، المملكة العربية السعودية

صندوق الموارد البشرية
الرياض، المملكة العربية السعودية

شمممممل هممممذا المشممممروع بنمممماء هيكليممممة اإلجممممراءات فممممي الصممممندوق، 

وتأسمممممميس مكتممممممب اإلجممممممراءات مممممممع األطممممممر المعرفيممممممة واألنظمممممممة 

فممة التقنيممة الداعمممة لممه، باإلضممافة إلممى تممدريب مجموعممات مختل

سب من منسوبي الصندوق على مهارات مختلفة المستوى بح

شمممممممل المشممممممروع كممممممذلك توثيممممممق مجموعممممممة مممممممن . االختصمممممماص

إجراءات الصمندوق وتحسمين مجموعمة أخمرى، كمما كانمت خدممة 

ا إحمدى الخمدمات التمي ُقمّدمت للصمندوق فمي همذ« رفع النضمج»

.المشروع

قيد التنفيذ

يسوتأسالهيئة،فياإلجراءاتهيكليةبناءالمشروعهذاشمل

مةالداعالتقنيةواألنظمةالمعرفيةاألطرمعاإلجراءاتمكتب

منسوبيمنمختلفةمجموعاتتدريبإلىباإلضافةله،

.االختصاصبحسبالمستوىمختلفةمهاراتعلىالهيئة

الصندوقإجراءاتمنمجموعةتوثيقكذلكالمشروعشمل

.أخرىمجموعةوتحسين

قيد التنفيذ

2021 2021
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قصص النجاح

الشركة السعودية للكهرباء
الرياض، المملكة العربية السعودية

قالتوثيدائرةتأسيسالمشروعهذايشمل

ياألساسالمرجعلتكونبالشركةوالنمذجة

واإلجراءاتالسياساتأدلةبناءعملياتفي

لىعيشملكما.الشركةقطاعاتمختلففي

بوتدريوالنمذجةللتوثيقالعاماإلطاربناء

هذاباتباعالتوثيقعلىالشركةموظفي

.الموحداإلطار

2021

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
الرياض، المملكة العربية السعودية

الوطنيالمركزوسياساتإجراءاتتأسيس

ةهندسوإعادةوتوثيقربحي،الغيرللقطاع

الاألعممتطلباتوثائقوبناءالمركزإجراءات

المركزيقدمهاالتيالخدماتلكافة

لكوذوالخارجيين،الداخليينللمستفيدين

منصةفيالخدماتهذهكافةأتمتةبهدف

.ربحيالغيرللقطاعشاملةوطنية

2021

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
الرياض، المملكة العربية السعودية

فيفريدًامشروعًاالمشروعهذاُيعدّ 

هيكليةبتحديثالوزارةتقومإذالمملكة،

مراجعة:علىبناءً بهاالخاصةاإلجراءات

بهيكليةمقارنةالجديدة،اإلستراتيجية

هيئةإجراءاتبهيكليةالوزارةإجراءات

يلتفعبهدفالمعلوماتوتقنيةاالتصاالت

.إجرائيًاجهةكلاختصاص

2021

قيد التنفيذقيد التنفيذقيد التنفيذ



27
ES CONSULTING
Process Management House

قصص النجاح

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني
الرياض، المملكة العربية السعودية

فيالعملإجراءاتإلدارةمكتبتأسيس

إلىةالهيئاستراتيجيةترجمةوكذلكالهيئة

أفقيمنظورلبناءعملإجراءاتهيكلية

ةالمقدمالخدماتتحسينإلىيهدفللهيئة

مذجةونتوثيقإلىباإلضافة.للمستفيدين

هذافيتمكما.العملإجراءاتمنعدد

الخدماتمنمجموعةتحسينالمشروع

.الهيئةتقدمهاالتياألساسية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرياض، المملكة العربية السعودية

راءاتإجهيكليةإلىالهيئةاستراتيجيةترجمة

إلىيهدفللهيئةأفقيمنظورلبناءعمل

.للمستفيدينالمقدمةالخدماتتحسين

تإجراءامنعددونمذجةتوثيقإلىباإلضافة

هندسةإعادةالمشروعهذافيوتم.العمل

حسببالمشترياتالخاصةالعملإجراءات

اهذفيتمكما.للمشترياتالجديدالنظام

منمجموعةتحسينأيضاً المشروع

.الهيئةتقدمهاالتياألساسيةالخدمات

الهيئة الملكية لمحافظة العال
الرياض، المملكة العربية السعودية

يفالعملإجراءاتإلدارةمكتبتأسيسبناء

إلىةالهيئاستراتيجيةترجمةوكذلكالهيئة

أفقيمنظورلبناءعملإجراءاتهيكلية

ةالمقدمالخدماتتحسينإلىيهدفللهيئة

مذجةونتوثيقإلىباإلضافة.للمستفيدين

هذافيتمكما.العملإجراءاتمنعدد

الخدماتمنمجموعةتحسينالمشروع

.الهيئةتقدمهاالتياألساسية

20202019 2021

قيد التنفيذ
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الهيئة العامة لالستثمار
الرياض، المملكة العربية السعودية

راءاتإجهيكليةإلىالهيئةاستراتيجيةترجمة

إلىيهدفللهيئةأفقيمنظورلبناءعمل

.للمستفيدينالمقدمةالخدماتتحسين

تإجراءامنعددونمذجةتوثيقإلىباإلضافة

فيتمكما.النمذجةمنصةوتركيبالعمل

الخدماتمنمجموعةتحسينالمشروعهذا

.الهيئةتقدمهاالتياألساسية

راءاتإجهيكليةإلىالهيئةاستراتيجيةترجمة

إلىيهدفللهيئةأفقيمنظورلبناءعمل

.للمستفيدينالمقدمةالخدماتتحسين

تإجراءامنعددونمذجةتوثيقإلىباإلضافة

.النمذجةمنصةوتركيبالعمل

الهيئة العامة للزكاة والدخل
الرياض، المملكة العربية السعودية

فيالعملإجراءاتإلدارةمكتبتأسيس

إلىةالهيئاستراتيجيةترجمةوكذلكالهيئة

أفقيمنظورلبناءعملإجراءاتهيكلية

ةالمقدمالخدماتتحسينإلىيهدفللهيئة

مذجةونتوثيقإلىباإلضافة.للمستفيدين

هذافيتمكما.العملإجراءاتمنعدد

الخدماتمنمجموعةتحسينالمشروع

.الهيئةتقدمهاالتياألساسية

قصص النجاح
20192018 2019

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
الرياض، المملكة العربية السعودية
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بنك التنمية االجتماعية
الرياض، المملكة العربية السعودية

فيالعملإجراءاتإلدارةمكتبتأسيس

إلىالبنكاستراتيجيةترجمةوكذلكالبنك

أفقيمنظورلبناءعملإجراءاتهيكلية

ةالمقدمالخدماتتحسينإلىيهدفللوزارة

مذجةونتوثيقإلىباإلضافة.للمستفيدين

هذافيتمكما.العملإجراءاتمنعدد

اإلجراءاتمنمجموعةتحسينالمشروع

عضلبشاملةالبنكيقدمهاالتياألساسية

.المشترياتإجراءات

خاللاتطويرهتمالتيالعمليةالحلولتطبيق

والمتمثلةالمشروعمناألولىالمرحلة

الدائرةتواجههاالتيالمشاكلدراسةفي

المشروعهذافيتمحيث،القضائية

ولالحلهذهتطبيقتعميم(الثانيةالمرحلة)

المملكةحولاألولىالدرجةمحاكمفي

.السعوديةالعربية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض، المملكة العربية السعودية

عملياًاإلجراءاتتحسينمنهجيةتطبيق

هيئةبالالرئيسيةالعملإجراءاتأحدلتحسين

يلموظفوالتوجيهالتدريبخدماتتوفيرو

يضمنمماالمعرفةنقلأجلمنالهيئة

وفقالعملإجراءاتتحسيناستمرارية

.معتمدةعمليةمنهجية

قصص النجاح
20182017 2018

وزارة العدل
الرياض، المملكة العربية السعودية
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رئاسة أمن الدولة
الرياض، المملكة العربية السعودية

العامةلإلدارةالعملإجراءاتهيكليةبناء

ونمذجةوتوثيقواإلداريةالماليةللشؤون

بماالعامة،اإلدارةإجراءاتكافةوتحسين

.والماليةالمشترياتإجراءاتفيها

مبمحاكالخاصةالعملإجراءاتهيكليةبناء

إجراءاتوتحسيننمذجةمعاألولىالدرجة

عالمشروشملالقضائية،الدائرةفيالعمل

الدائرةتواجههاالتيالمشاكلدراسةعلى

العملإجراءاتتحسينوتمالقضائية

.الواقعأرضعلىوتطبيقها

وزارة النقل
الرياض، المملكة العربية السعودية

فيالعملإجراءاتإلدارةمكتبتأسيس

لىإالوزارةاستراتيجيةترجمةوكذلكالوزارة

أفقيمنظورلبناءعملإجراءاتهيكلية

ةالمقدمالخدماتتحسينإلىيهدفللوزارة

مذجةونتوثيقإلىباإلضافة.للمستفيدين

منصةوتركيبالعملإجراءاتمنعدد

تحسينالمشروعهذافيتمكما.النمذجة

األساسيةواإلجراءاتالخدماتمنمجموعة

إجراءاتفيهابماالوزارةتقدمهاالتي

.المشتريات

قصص النجاح
20172015 2017

وزارة العدل
الرياض، المملكة العربية السعودية
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مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز
الرياض، المملكة العربية السعودية

الملكمستشفىاستراتيجيةتطوير▪

يلوتفاصالجامعيعبدالعزيزبنعبدالله

اءاألدومقاييساألهدافوتطويرمبادراتها

.العملإجراءاتبهيكليةوربطها

تبومكاالستراتيجيةإدارةمكتبتأسيس▪

إدارةومكتبالعملإجراءاتإدارة

العملإجراءاتهيكليةوبناء.المشاريع

يفالداخليةالقدراتوبناءبالمستشفى

.العملإجراءاتوإدارةاالستراتيجيةإدارة

الخاصةالعملإجراءاتهيكليةبناء▪

نالموظفيوشؤنوالمشترياتبالمالية

.العامواالدعاءالتحقيقهيئةفي

صورةوبناءالمنفعةسالسلتحليل▪

منالمهمةاإلجراءاتبعضعنشاملة

عمالتقاطعاتبجميعالنهايةإلىالبداية

.للهيئةالوظيفيةالوحدات

بما(مدن)فياالبتكارإدارةقدراتتطوير

نموذلكالمصلحة،أًصحابكلّ منفعةينّمي

جي،االستراتياالبتكارأعمالجدولوضعخالل

ميمهوتعالتنفيذيّين،المدراءبينومشاركته

:فيالتحّولوتحفيزلدعمالشركاتعلى

المهارات،وتطويرواإلجراءات،المشروعات،

االبتكارفيالمطّورةاألطروتطبيق

.المؤّسسي

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
الرياض، المملكة العربية السعودية

قصص النجاح
20152014 2015

هيئة التحقيق واالدعاء العام
الرياض، المملكة العربية السعودية
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مؤّسسة النقد العربي السعودي
الرياض، المملكة العربية السعودية

.للمنّظمةاإلجراءاتهيكلّيةتطوير▪

وطرقالرئيسة،األداءمؤّشراتبناء▪

.القياس

.العملإجراءاتإدارةفيالقدراتتطوير▪

اتإجراءإدارةمكتبوإدارةوتنفيذتصميم▪

.العمل

لالعمإجراءاتإدارةنضجوتحسينتقييم▪

.(سما)في

.العملإجراءاتتحليلبرنامجتنصيب▪

برنامجمساعدةهوالمشروعهذاهدف

جدوىدراسةعملفيالصناعيالتعاون

لالتصاالتأبحاثمركزإنشاءحولعامة

.المعلوماتوتقنية

الموّظفينكفاءةرفعهوالمشروعهذاهدف

العملإجراءاتإدارةلفهمالعملوزارةفي

إجراءاتتصميمإعادةمنيمكّنهممّما

نقلإلىالمشروعيهدفكما.الوزارة

العملفرقعلىاإلشرافخاللمنالمعرفة

فياإلجراءاتتصميمإعادةعلىعملهمأثناء

.الوزارة

والتنمية االجتماعيةوزارة العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية

قصص النجاح
20132013 2014

(كاوست)للعلوم والتقنية عبداللهجامعة الملك عبد 
الرياض، المملكة العربية السعودية
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(هدف)صندوق تنمية الموارد البشرية 
الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير:علىمشروععلى(هدف)مععملنا

اإلدارةنظامتطويراالستراتيجّية،

معاألقسامعملمواءمةاالستراتيجية،

يجيةاالستراتالمبادراتمواءمةاالستراتيجية،

مكتبتأسيسالعمل،خطةمعلألقسام

.األداءوقياساالستراتيجيةإدارة

شركة علم
الرياض، المملكة العربية السعودية

دليلإنشاء:علىعلمشركةمععملنا

القدراتدليلإنشاءالشامل،التشغيل

الستمرارالداخليالفريقفيالمطلوبة

إطارإنشاءوالتطوير،الصيانةعملّيات

هيكلّيةليعكسP&Pوالعواملالمبادئ

السياسياتلجميعويؤّسساإلجراءات

اهذترافقوقد.علمفيالمكتوبةواآللّيات

طولعلىامتدّ احترافيّ تدريبمعالمشروع

.المخّصصالتدريبإلىباإلضافةالمشروع،

.المعلوماتتقنيةاستراتيجيةتطوير▪

.المعلوماتتقنيةلخدمةالدليلتحديد

لمكتبةالعملاجراءاتمنالعديدتطوير▪

.المعلوماتلتقنيةالتحتيةالبنية

اجراءاتادارةمكتبفريققدرةبناء▪

منظتوفير.المكتبتشغيلعلىالعمل

.واالستراتيجيةالعملاجراءاتحوكمة

القوات المسلحة السعودية

ياض، المملكة العربية السعوديةالر

قصص النجاح
20122012 2012
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وزارة المالية
الرياض، المملكة العربية السعودية

ادارةونظاماالستراتيجيةتطوير▪

.دارةواالالمعلوماتلتقنيةاالستراتيجية

المنشودةواألهدافالقياساتتحديد▪

حديدوتشاملةبطريقةخصائصهاوتبيين

الحوكمةعملاجراءاتتطوير.المبادرات

.اءاألدمتابعةومسؤولياتاالستراتيجية

نوالموظفيالتنفيذيينالمدراءتدريب▪

.المسؤولين

طةوالخرياالستراتيجيةاإلدارةنظامتطوير

لحكومةلالوطنيةلالستراتيجيةاالستراتيجية

واألهدافالقياساتتحديد.االلكترونية

.املةشبطريقةخصائصهاوتبيينالمنشودة

.للمنّظمةاإلجراءاتهيكلّيةتطوير▪

.اإلجراءاتنمذجةفيالتمّيزنظامتطوير▪

.العملإجراءاتتحليلبرنامجتنصيب▪

.العملإجراءاتوتوثيقنمذجة▪

لمؤّسسة العامة لتحلية المياها
الرياض، المملكة العربية السعودية

قصص النجاح
20112011 2012

برنامج التعامالت اإللكترونّية الحكومّية
الرياض، المملكة العربية السعودية
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وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
الرياض، المملكة العربية السعودية

تالمعلوماوتقنيةاالتصاالتوزارةتعاقدت

ESشركةمع Consultingبرامجتقديمعلى

تصميمإعادةفيأسبوعينلمّدةتدريبية

مدينةفيالتدريبأُجري.العملإجراءات

يتبعونحكومي،موّظف40وحضرهالرياض،

.حكوميةجهة30منألكثر

تيجّيةاالسترااإلدارةوتطويراالستراتيجّية،تطوير▪

.المدينةفيالعمليالقطاعلدعم

.االستراتيجيةمعاألقسامعملمواءمة▪

ةخطمعلألقساماالستراتيجيةالمبادراتمواءمة▪

.العمل

ممّيزةخدمةلتقديمالتنظيميالهيكلتحديث▪

.االستراتيجيةعنمنبثقةفّعالة

.ألداءاوتقاريراالستراتيجية،حوكمةإجراءاتتطوير▪

المهامعلىوالمسؤولينالموّظفينتدريب▪

.منهمالمطلوبة

الخبراءحلولشركةمنكلتعمل

يدايةاالستشارليوناردووشركةلالستشارات

ويرلتطوالدواءللغذاءالعامةالهيئةمعيدفي

إجراءاتإدارةيخصفيماالداخليةقدراتها

سالسلكلتحديدذلكشملوقد.العمل

األولالمستوىمنالعملوإجراءاتالمنفعة

.الثانيالمستوىمنالعملإجراءاتوبعض

حوكمةاستهدفتعملورشأيضاونظمنا

لجنةإنشاءوتم.المحددةالعملإجراءات

.الجاريالتطويرلدعم

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض، المملكة العربية السعودية

قصص النجاح
20112011 2011

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الرياض، المملكة العربية السعودية
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متخصصةوكتبمراجع

العملإجراءاتوإدارةالريادةفي

ESتقدمهمكسبالمتخصصةوالكتبالمراجع

Consultingادةاالستفبهدفوالشركاتالمنظماتلكل

هذهأنخاصةالعطاء،منسنواتخبرةخالصةمن

تعدلموقديمة،نادرةالعربيةباللغةالعلميةالمواد

ةكتابفيخبراؤنايساهملهذا.الراهنالوقتتناسب

لكمكتبةفيلتكونالعلميةالموادأحدثترجمةأو/و

.متخصصأومهتم

معتمدةومرجعياتعملأطر

عملوأطرمرجعياتفيالخبراتتوثيق

فادةاالستإلىبالشركةوالتطويراألبحاثمركزيسعى

ذتنفيفياالستشاريالفريقخبرةمنالمستمرة

هذهتوثيقخاللمنوذلكاالستشاريةالمشاريع

تشكلومرجعياتعملأطرفيالمتراكمةالخبرات

هذهومن.االستشاريالعمللتنفيذمتيناأساساً

إطاريعطيالذيProCeteraعملإطارهوالمرجعيات

إدارةفيالتميزمراكزلتأسيسشاملةومرجعية

العملإجراءات

Translate Strategy

Into Processes

Gather and Analyze 

BPM Demands

Define BPM Projects

Portfolio

Plan prioritized

BPM Projects

Manage BPM 

Projects & Portfolio

Disseminate BPM 

Results and Culture

BPM Projects BPM Results

SUPPORT PROCESS MANAGEMENT SUPPORT PROCESS IMPROVEMENT

MANAGE BPM STRATEGY

BPM Demands

Strategic

Demands

Administer BPM methods

and tools

Administer BPM Roles and 

Responsibilities

Administer  BPM Services 

Portfolio

Operational

Demands

1. Understand Project

2. Analyze Process

3. Redesign Processes

4. Coordinate Process 

Change Implementation

5. Roll Out Redesigned 

Business Process

Educate and Train on 

Process Management

Maintain Process 

Architecture & Repository

Support Performance 

Measurement
Measure Process Maturity

Support Continuous

Improvement

SUPPORT THE OFFICE OF BPM

Maintain Process 

Improvement Methodlogy

منهجيات مبتكرة

لتحسين إجراءات العملSprintPIPمنهجية 

واحدةهيالعملإلجراءاتالسريعالتحسينمنهجية

تموالتيبالشركةوالتطويراألبحاثمركزمنتجاتمن

نالتحسيتبنيعلىالمنظماتتساعدبحيثبنائها

الحاجةدونوخدماتهمإلجراءاتهمالمستمروالتطوير

ةالمنهجيهذهتتميز.وشركاتخبراءلوجودالمستمّرة

لةقابعمليةبأدواتتدعيمهاوتموالوضوحبالسالسة

هااستخداممنالمنظماتيمكنمماالفوري،للتطبيق

.مستدامبشكل

األبحاث والتطوير
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الفعاليات
المؤسسيالتميزملتقىفعالية

المملكةفيمتخصصحدثأكبر

ESتعملالذيالهدفهووالشركاتالمنظماتأداءوتطورالمؤسسيالتميزمرحلةإلىالوصول

Consultingلجملعال،مستوىعلىفعالياتتنظملهذاوعمالئها،شركائهامعإليهالوصولعلى

.مجالالهذافيوالعالميةالوطنيةالتطوراتخالصةتقديمبهدفوالعالم،المملكةمنالمتخصصين

السعودياإلجراءاتيوم

العملإجراءاتإدارةحولاألهمالملتقى

ESتعمل Consultingالعملإجراءاتإدارةوتطويرتبنيبضرورةوالشركاتالمنظماتتعريفعلى

ءاتاإلجرايومسنوياتنظملهذا.المجالهذافيعالميبمستوىمتخصصينتوفركمابها،الخاصة

مومتهاديلضمانتبنيهاوضرورةالعلميةالمجاالتهذهبقيمةالمحليالسوقتعريفلمزيدالسعودي،

.التنافسيةوقدرتها

اإلجراءاتأمسية

اإلجراءاتلخبراءدوريموعد

ESتنظم Consultingخالصةليقدمواوعالميينمحليينالعملإجراءاتخبراءمعمتميزاموعداشهريا

.خاصةبصفةالعملإجراءاتوإدارةعامة،اإلدارةبعلومالمهتمينلكلخبراتهم
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النشرات المعرفية

متخصصةعلميةمقاالت
مجاالتفيمتخصصةعلميةمقاالتبإصدارنقوم

قديمتعلىتركزبحيثواالبتكار،المؤسسيالتميز

مننهدف.باألمثلةومدّعممبّسطبشكلالمعلومة

تالمجاالعلىالضوءتسليطإلىالمقاالتهذهخالل

.العربيللمحتوىتفتقرالتي

الشهريّةالمعرفيةالنشرة
مواضيعتتناولشهريةمعرفيةنشرةبإصدارنقوم

والتيسيرواالبتكارالعملإجراءاتإدارةفيمتنوعة

.عامبشكلاإلداريةوالعلوماالستراتيجيوالتخطيط

الفيديومكتبة
لنشرتهدففيديومقاطعبإصدارنقوم

وذلكالمؤسسي،التميزبمفاهيمالمعرفة

موادلليفتقرالذيالعربيالمحتوىإثراءبهدف

كما.المجالهذافيالتخصصيةالمعرفية

إلىاإلنجليزيةالمقاطعبعضبترجمةنقوم

.العربيةاللغة



+966-11-465-4484:  هاتف

+966-11-4658200:  فاكس

info@esconsulting.com.sa

www.esconsulting.com.sa

@ES_Consutling_

ES Consulting

حي النزهة–طريق عثمان بن عفان 

i-beمنصة أعمال 

المملكة العربية السعودية-الرياض 

معلومات االتصال


