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من نحن؟
متخصصة ،تقدم االستشارات والحلول اإلدارية .تضم
شركة سعودية
ّ
ّ
المنظمات ،وتحسين أدائها عبر:
استشار ّيين قادرين على تطوير عمل

حلول مبتكرة
وسائل علمية
مناهج فعالة
برامج ذكية

خبرة أكثر
من  10سنوات
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رؤيتنا
أن نكون محل الثقة األول محليًّا وإقليميًّا

في تقديم خدمات استشارية مميزة.

رسالتنا
تمكين عمالئنا من إحداث تغيير مؤثر
وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة وقيمة.
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قيمنا
القيادة

التفوق

قيادة العمل مع عمالئنا ومستشارينا

تقديم ما وعدنا به والمبادرة واإلبداع

للوصول للحلول المناسبة.

لتقديم أبعد مما هو متوقع.

العمل الجماعي

الثقة

أفضل الحلول تأتي من العمل

تعزيز مبدأ الثقة المتبادلة مع

جنبًا إلى جنب مع عمالئنا

عمالئنا وبين أفراد الفريق.

ومستشارينا وشركائنا.
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النجاح شراكة
ديات تختلف عن قطاعات العمل األخرى ،فتغ ّيرات السوق
للعمل االستشاري تح ّ
المتسارعة ومتطلباته المتجددة تجعل لزامًا على الشركة االستشارية رصد حركة
جهاته ،واالستمرار في تطوير المنهجيات واآلليات ،لمواكبة التغ ّيرات
السوق وتو ّ
ديات الجديدة.
وتعزيز قدرات التعامل مع التح ّ

رؤيتنا في  ES Consultingأن نكون محل الثقة األول محليًّا وإقليميًّا في تقديم
عبد الرحمن الفريح
المدير التنفيذي

خدمات استشارية مميزة ،لذا فإن التراجع أمام التح ّديات ليس خيارًا متاحًا.
تمك ّ ّنا بفضل الله من بناء خبراتنا ،وإنشاء شبكة عالقات وشراكات محلية
بكل ذلك إلى جودة عالية نزاحم بها
وعالمية ،وتكوين فريقنا وتأهيله ،والوصول
ّ

الشركات العالمية ونثبت قدرة شباب الوطن على خدمته بأيديهم .بنينا شراكات
ّ
وحققنا معهم قصص نجاح متتالية،
متينة مع عمالئنا ،تش ّرفنا بخدمتهم،
دثين عن
كتبناها سويًّا على أوراق من إنجاز ،وروينا فصولها بلغة األرقام ،متح ّ
تحقيق األهداف ،وتقليل التكاليف ،وزيادة األرباح ،ورفع جودة األداء.
ال تزال التحديّات تتج ّدد ،وسوق العمل يتغ ّير بتسارع كبير ،وال نزال نطمح إلى
ّ
المنظمات وتحسين األداء وابتكار
تحقيق المزيد من النجاح في تطوير
ّ
المنظمات التي نخدمها برهاننا على كفاءة كوادرنا ،وبناء الشراكة
المنهج ّيات .أداء

المتينة مع العميل وسيلتنا لتقديم الخدمة التي تحوز على رضاه ،وخدمة الوطن
هدفنا األكبر.
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لماذا ES Consulting؟
مع التغ ّيرات المتسارعة في سوق العمل ،والنقالت النوعية الناتجة عن تطبيق
ّ
ددة ،تحتاج
الحلول التقنية والتح ّول الرقمي ،أصبحت
ديات متج ّ
المنظمات أمام تح ّ
مؤسسية عالية ،لتستطيع تجاوزها والتأقلم مع التغ ّيرات المستم ّرة في
إلى مرونة
ّ
السوق والتقنية والمتطلبات التنظيم ّية.
ّ
المنظمات أن تمتلك القدرة والكفاءة على
على

إعادة تصميم إجراءاتها

واستراتيجيتها وتحويل نماذج عملها ،بما يضمن لها المحافظة على مكانتها

ّ
المنظمات الناجحة ترك ّز
ديات السوق وتغ ّيراته.
واالنتقال إلى النم ّو واالزدهار رغم تح ّ
على اإلدارة المستدامة ،وتبحث عن األدوات والحلول التي تجمع بين الفعالية،
واالبتكار،والتكلفة المناسبة ،وإدارة المخاطر.
ومن هذا المنطلق ،ط ّورنا في  ES Consultingحلولًا وأدوات مبتكرة ،لمساعدة
ّ
ديات عالم
المنظمات على تطوير أعمالها وتحسين أدائها ،لتتمك ّن من مواكبة تح ّ
ّ
المنظمات على تعزيز
األعمال المتغ ّير والمتح ّول إلى التقنية الرقمية .حلولنا تساعد
الحوكمة ،وعلى تطوير وتحويل نماذج األعمال التشغيلية ،وعلى إدارتها بما يح ّقق
ّ
المنظمات من تحقيق استراتيجيتها ،من خالل
الفاعلية والنمو .كما أنّها تمك ّن
المواءمة بين اإلجراءات والموارد وبين االستراتيج ّية واألهداف.
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اإلجراءات..
نقطة تطوير كل شركة
اإلجراءات تمثل نقطة مفصلية في تطوير كل شركة ،وتحدد مالمح نموها خالل

السنوات أو حتى العقود القادمة .ومن هذا المنطلق يكون دور : ES-Consulting
تحويل تصوراتك ورؤيتك من مرحلة التصور إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ.
التعرف إلى مواضع الخلل ،ومراجعة فلسفة العمل بهدف الضغط على
المصاريف ووقت اإلنجاز.
إدارة المخاطر ،والحصول على نصائح أساسية من طرف المستشارين
المختصين والخبراء في .ES-Consulting

ومن هذا المنطلق ،ط ّورنا في  ES-Consultingحلولًا وأدوات مبتكرة ،لمساعدة
ّ
المنظمات على تطوير أعمالها وتحسين أدائها ،لتتمك ّن من مواكبة تح ّديات عالم
ّ
المنظمات على تعزيز
األعمال المتغ ّير والمتح ّول إلى التقنية الرقمية .حلولنا تساعد
الحوكمة ،وعلى تطوير وتحويل نماذج األعمال التشغيلية ،وعلى إدارتها بما ي ّ
حقق
ّ
المنظمات من تحقيق استراتيجيتها ،من خالل
الفاعلية والنمو .كما أنّها تمك ّن
المواءمة بين اإلجراءات والموارد وبين االستراتيج ّية واألهداف.
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ميثاق الشرف
نحافظ على سرية معلومات عمالئنا وسنكون جديرين بالثقة و لن نسمح لآلخرين باستغالها في أغراض خاصة.
نخدم عمالئنا بكل نزاهة و كفاءة وموضوعية.
ال نسمح بأي تعارض للمصالح قد يؤدي إلى أفضلية تنافسية غير عادلة لنا ولكل عمالئنا.

ال نسعى إلى توظيف أي موظف من فريق عمل عمالئنا أو مساندته في الحصول على وظيفة في أي مكان أخر بدون
استشارة مسبقة مع العميل.
ال نقوم بأية خدمة استشارية إال إذا كنا نتوفر على الكفاءة الالزمة ألدائها معتمدين على تجربتنا وفعاليتنا وقدرتنا على
انجازها.
يقدم مستشارونا الدعم لزمالئهم في إطار مزاولة مهنة االستشارات والتنمية والتعاون بطريقة بناءة.
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خدماتنا
9

10

دعم ملّاك اإلجراءات

8

خدمات

خدمات

وسيطة

4
3

خدمات

تأسيسية

تثبيت النظام
التقني لإلجراءات

2

تصميم اإلطار الموحد
لتحسين اإلجراءات

بناء هيكلية اإلجراءات

تصميم اإلطار الموحد
لتوثيق اإلجراءات

التدريب على إدارة اإلجراءات

5

توثيق اإلجراءات

تحسين اإلجراءات

رفع النضج في إدارة اإلجراءات

تنفيذية

6

7

 1تأسيس مكتب إدارة اإلجراءات
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خدماتنا
بناء هيكلية اإلجراءات
هيكلية اإلجراءات هي الخطوة األولى لالنتقال إلى مفهوم «اإلدارة المعتمدة
على اإلجراءات» ،فهي المظلة الشاملة التي تجمع إجراءات المنظمة في مكان
ّ
وتوضح ترابطها وتراكم مخرجاتها ،حتى وصول المنفعة إلى المستفيد
واحد،
(الداخلي أو الخارجي).

باالستناد إلى إستراتيجية المنظمة ،ومن خالل ورش تفاعلية مع نخبة منتقاة
بعناية من منسوبي المنظمة ،نبني هيكلية اإلجراءات المقسمة إلى  3أنواع:
اإلجراءات الجوهرية :اإلجراءات التي ُأسست المنظمة من أجل القيام
بها ،وتتعلق بعميلها النهائي.
اإلجراءات اإلدارية :اإلجراءات التي تقود عمل المنظمة ،وتتخذ قراراتها

الكبرى ،وتدير عالقاتها اإلستراتيجية.
اإلجراءات المساندة :اإلجراءات التي توفر للمنظمة ما تحتاج إليه من
الممك ّنات (البشرية والتقنية والبنية التحتية وغيرها).
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خدماتنا
تأسيس مكتب إدارة اإلجراءات
مكتب إدارة اإلجراءات ( ُيع َرف أحيانًا باسم «مركز التميز المؤسسي» أو

انطالقًا من رسالتنا ،نحرص على تمكين هذا الفريق ،من خالل تصميم

«إدارة الجودة») هو الفريق الذي يحمل مشعل «اإلدارة المعتمدة على

نموذج تشغيلي متكامل ،يشمل:

اإلجراءات» حتى بعد انتهاء العقد االستشاري.

من داخل المكتب :الهيكل التنظيمي ،األوصاف الوظيفية ،أدلة
اإلجراءات ،نماذج وقوالب ،جدارات مقترحة.
من خارج المكتب :نموذج حوكمة اإلجراءات ،العالقات مع اإلدارات
األخرى ،اتفاقية مستوى خدمة.
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خدماتنا
تصميم اإلطار الموحد لتوثيق اإلجراءات
توثق المنظمات إجراءاتها ألهداف مختلفة ،وحتى نضمن أن مخرجات التوثيق تحقق هذه األهداف ،فإننا
نجمع األهداف ونحللها ،ونتشارك مع األطراف ذات العالقة في المنظمة ،لنصمم إطارًا يلتزم به كل من
سيوثق أي إجراء داخل المنظمة ،يحتوي على:
تصميم تفصيلي لمكونات قالب دليل اإلجراء.
لغة النمذجة المعتمدة ،مع االتفاق على بعض االستخدامات الخاصة لبعض الرموز.

أداة قياس جودة دليل اإلجراء.
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خدماتنا
تصميم اإلطار الموحد لتحسين اإلجراءات
تعديل الوضع الراهن لإلجراء إلى وضع جديد بغرض التحسين ،عملية مؤثرة في أطراف متعددة داخل المنظمة
وخارجها .وحتى ندعم نجاح هذه العملية ،فإننا نعتمد على منهجية  SprintPIPلنصمم لها إطارًا يضمن احتواءها على:
التأكد من جاهزية اإلجراء للتحسين.
التصور الواضح للتوجه المأمول.
التحليل الكافي العميق للوضع الراهن ومشكالته.
توليد الحلول المعالجة لجذر المشكلة وتصميم اإلجراء الجديد.
االلتزام الكامل من األطراف المعنية بتنفيذ الحلول.
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خدماتنا
تثبيت النظام التقني لإلجراءات
االنتقال من الوثائق الورقية إلى الملفات الرقمية ليس كافيًا في دعم «اإلدارة المعتمدة على اإلجراءات».
ّ
توفر للمنظمات
ة إلكترونية
لذا ،فنحن نث ّبت -من خالل شركائنا التقنيين المحليين والعالميين -منص ً

الخصائص التالية:
المركزية :فجميع أدلة اإلجراءات موجودة في نظام واحد ،ويستطيع

واجهتان :فواجهة للمستخدم النهائي الذي يتصفح فقط ،مختلفة عن

الموظفون المعنيون االطالع على النسخة األخيرة المعتمدة من دليل

واجهة المستخدم المتخصص الذي يوثق اإلجراء وينمذجه ،ولكل

اإلجراء في أي لحظة.

مستخدم صالحياته.

حوكمة اعتماد اإلجراءات :فدليل اإلجراء يم ّر على األشخاص المعنيين

البحث المتقدم :فتستطيع معرفة جميع اإلجراءات بالمرتبطة بنظام تقني

باعتماده ،ليراجعوه ويعتمدوه داخل المنصة ،دون الحاجة إلى

ما ،وجميع اإلجراءات التي يشارك فيها موظف ما ،وجميع اإلجراءات التي

طباعته أو استخراجه.

تستخدم وثيقة ما ،وهكذا.

مرونة التعديل :فالتعديل على عنصر ما (اسم وثيقة أو منصب
وظيفي) ال يتطلب تعديل جميع اإلجراءات التي ُذك َر فيها ،بل ُيكتفى
بتعديله في مكان واحد.
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خدماتنا
توثيق اإلجراءات
تحرص المنظمات على توثيق إجراءاتها تنفيذًا لألمر السامي الذي يقضي بأن تقوم كل جهة بإعداد دليل إجراءات العمل
الخاص بها .فريقنا االستشاري الذي وثق آالف اإلجراءات خالل السنوات الماضية (في القطاعين العام والخاص) ،يقدم
الدعم من خالل:

قيادة ورش التوثيق بآليات تيسير احترافية تضمن جمع المعلومات الالزمة.
إعداد محتوى أدلة اإلجراءات بصياغة واضحة وباستخدام لغة النمذجة المتفق عليها.
رفع أدلة اإلجراءات على منصة اإلجراءات لدى العميل (إن توفرت).
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خدماتنا
تحسين أداء إجراءات العمل
وجود مشكالت في إجراءات المنظمة أمر متوقع ،والمنظمات تسعى دائمًا إلى استكشافها وحلها.
حسن مئات اإلجراءات خالل السنوات الماضية ،يقدم الدعم من خالل:
فريقنا االستشاري الذي
ّ
ّ
مصغر ُيطلق عليه اسم «مشروع تحسين إجراء» ،يحتوي على المراحل التالية:
إدارة مشروع
الجاهزية ،التصور ،التحليل ،التصميم ،اإلطالق.
قيادة ورش التحسين بآليات تيسير احترافية تضمن:
▪

جمع المعلومات الالزمة.

▪

تحليل المشكالت إلى جذورها ،وتوليد الحلول المناسبة.

▪

بناء التوافق في المسائل المختلف عليها.

▪

االلتزام التام من المشاركين بتنفيذ الحلول المتفق عليها.

إعداد مخرجات مشروع التحسين:
▪

تقرير تفصيلي لجميع مجريات المشروع.

▪

أداة متابعة المهام المنبثقة عن مشروع التحسين.

▪

دليل اإلجراء في الوضع المأمول (مع رفعه على منصة اإلجراءات إن وجدت).
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خدماتنا
دعم مالك اإلجراءات
د أحد أهم أركان حوكمة اإلجراءات في المنظمات ،إال أن
«مالك اإلجراء» ُيع ّ

انطالقًا من رسالتنا ،فإن فريقنا االستشاري يمك ّن ُملّاك اإلجراءات

الموظفين الذين يتولون هذه المسؤولية ،يجدون أنفسهم أمام مهام تتسم

في اإلدارات المختلفة ،من خالل جلسات إرشادية ،هدفها:

بأنها:

توضيح طبيعة المهمة الجديدة.
جديدة عليهم ،وغير مألوفة في العمل اإلداري التقليدي.

شرح األدوات واآلليات الالزمة.

تتطلب منهم التواصل مع أشخاص خارج إدارتهم.

حل المشكالت التي قد تواجه مالك اإلجراء.

تقلب مفهوم المشكلة ،لتقول إن «مالك اإلجراء» الجيد ،هو الذي يعلن
عن وجود مشكلة في إجرائه ،وليس العكس.
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خدماتنا
التدريب على إدارة اإلجراءات
انطالقًا من رسالتنا ،نمك ّن منسوبي المنظمات من امتالك المهارات الالزمة ليتولوا إدارة إجراءاتهم
بأنفسهم ،وذلك من خالل مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في إدارة إجراءات العمل أو
المهارات الداعمة لها:
االحتراف في إدارة إجراءات العمل من BPTrends
االحتراف المتقدم في إدارة إجراءات العمل من BPTrends
االحتراف في توثيق اإلجراءات بمنهجية PDxel
منهجية التحسين السريع إلجراءات العمل SprintPIP
الفعال
يسر
ّ
ُ
الم ّ
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خدماتنا
رفع النضج في إدارة اإلجراءات
«إلى أي درجة مؤسستنا ناضجة في إدارتها إلجراءاتها؟» سؤال يراود العديد

من القياديين الذين يسعون إلى رؤية التميز المؤسسي واقعًا مطبقًا في
منظماتهم.
ة من نوع
بخبرتنا الطويلة في المجال ،وبالتعاون مع شركاء عالميين ،نقدم إجاب ً
خاص عن هذا السؤال ،من خالل:
جمع بيانات كمية عن إدارة المنظمة إلجراءاتها (استبانات).
جمع بيانات نوعية عن إدارة المنظمة إلجراءاتها (وثائق وأدلة).

عقد ورش تفاعلية مع مسؤولي اإلجراءات في المنظمة.
تحليل كل ما سبق لتحديد النضج الحالي في سبعة محاور.
بناء خريطة طريق لرفع النضج في المحاور السبعة للوصول إلى
النضج المأمول.

ES CONSULTING
Process Management House

19

شركاؤنا المحليون

تحالف الشركات االستشارية
تحالف يضم الشركات االستشارية الرائدة في المملكة العربية
السعودية ،والتي اتحدت لدعم تحقيق رؤية .2030
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شركاؤنا حول العالم
بنينا تحالفاتنا مع مجموعة من شركات االستشارات العالمية،
لنوفر لعمالئنا أعرق الخبرات وأفضل الحلول.

TalkFreely

استشارات االبتكار

Namahn

تصميم الخدمات

Detecon

GBTEC

استشارات التقنية
واالتصاالت

حلول تحليل اإلجراءات

ES Consulting

التيسير واالستشارات

LSI

BOT

االستشارات التيسير

استشارات مكاتب
إدارة المشاريع

Grove

إدارة األعمال استشارات

Leadership Strategies
التيسير واالستشارات

Leonardo Consulting

استشارات إدارة إجراءات العمل

TregearBPM

استشارات إدارة إجراءات العمل

ES CONSULTING
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شراكات حصرية في المنطقة

العربية

22
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الخبراء وقادة الفكر
 مايكل زور ميوالن.د
Associate Professor,
Stevens Institute of
Technology

Chief Consultant
BPTrends Associates

أندرو سباني

 ثوماس ر.بروفسور
قوالج

Managing Director,
Spanyi International

 توماس.بروفسور
دافنبورت
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روجر بيرلتون

President, Enterprise
Integration, Professor
Emeritus, GMU

مايكل روزمان

ديفيد سيبيت
The Grove

جيزيال وينلدنق
Gisela Windleng

سيليا وولف

باول هارمن

رونالد ج روس

BPTrends

Principal,
Business Rules
Solutions

Professor, QUT

Celia Wolf

President's
Distinguished
Professor of IT &
Management , Babson
College

مايكل ويلكنسون
Michael
Wilkinson

غالديس الم

أليك شارب

روجر تريقير

ليناردو جيسس

Principal,
Business Rules
Solutions

Principal,
Clariteq Systems

Principal, Leonardo
Consulting

Partner, ELO Group
Auxiliary Professor
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قصص النجاح
2021

صندوق الموارد البشرية
الرياض ،المملكة العربية السعودية
قيد التنفيذ

2021

الهيئة العامة للترفيه

الرياض ،المملكة العربية السعودية

قيد التنفيذ

شم مممل هم ممذا المشم ممروع بنم مماء هيكليم ممة اإلجم ممراءات فم ممي الصم ممندوق،

شمل هذا المشروع بناء هيكلية اإلجراءات في الهيئة ،وتأسيس

وتأس م مميس مكت م ممب اإلج م ممراءات م م ممع األط م ممر المعرفي م ممة واألنظم م ممة

مكتب اإلجراءات مع األطر المعرفية واألنظمة التقنية الداعمة

التقنيممة الداعمممة لممه ،باإلضممافة إلممى تممدريب مجموعممات مختلفممة

له ،باإلضافة إلى تدريب مجموعات مختلفة من منسوبي

من منسوبي الصندوق على مهارات مختلفة المستوى بحسب

الهيئة على مهارات مختلفة المستوى بحسب االختصاص.

االختصم م مماص .شم م مممل المشم م ممروع كم م ممذلك توثيم م ممق مجموعم م ممة مم م ممن

شمل المشروع كذلك توثيق مجموعة من إجراءات الصندوق

إجراءات الصمندوق وتحسمين مجموعمة أخمرى ،كمما كانمت خدممة
دمت للصمندوق فمي همذا
«رفع النضمج» إحمدى الخمدمات التمي ُقم ّ

وتحسين مجموعة أخرى.

المشروع.

ES CONSULTING
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قصص النجاح
2021

2021

2021

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

الشركة السعودية للكهرباء

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

قيد التنفيذ

د
ُيع ّ

هذا

قيد التنفيذ

المشروع

في

يشمل هذا المشروع تأسيس دائرة التوثيق

تأسيس إجراءات وسياسات المركز الوطني

المملكة ،إذ تقوم الوزارة بتحديث هيكلية

والنمذجة بالشركة لتكون المرجع األساسي

للقطاع الغير ربحي ،وتوثيق وإعادة هندسة

اإلجراءات الخاصة بها بناءً على :مراجعة

في عمليات بناء أدلة السياسات واإلجراءات

إجراءات المركز وبناء وثائق متطلبات األعمال

بهيكلية

في مختلف قطاعات الشركة .كما يشمل على

لكافة

المركز

هيئة

بناء اإلطار العام للتوثيق والنمذجة وتدريب

للمستفيدين الداخليين والخارجيين ،وذلك

االتصاالت وتقنية المعلومات بهدف تفعيل

موظفي الشركة على التوثيق باتباع هذا

بهدف أتمتة كافة هذه الخدمات في منصة

اختصاص كل جهة إجرائيًا.

اإلطار الموحد.

وطنية شاملة للقطاع الغير ربحي.

اإلستراتيجية
إجراءات

مشروعًا

الجديدة،

الوزارة

بهيكلية

فريدًا

قيد التنفيذ

مقارنة

إجراءات

الخدمات

التي

يقدمها
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قصص النجاح
2021

2020

2019

الهيئة الملكية لمحافظة العال

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

قيد التنفيذ

تأسيس مكتب إلدارة إجراءات العمل في

ترجمة استراتيجية الهيئة إلى هيكلية إجراءات

بناء تأسيس مكتب إلدارة إجراءات العمل في

الهيئة وكذلك ترجمة استراتيجية الهيئة إلى

عمل لبناء منظور أفقي للهيئة يهدف إلى

الهيئة وكذلك ترجمة استراتيجية الهيئة إلى

هيكلية إجراءات عمل لبناء منظور أفقي

تحسين

للمستفيدين.

هيكلية إجراءات عمل لبناء منظور أفقي

للهيئة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة

باإلضافة إلى توثيق ونمذجة عدد من إجراءات

للهيئة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة

للمستفيدين .باإلضافة إلى توثيق ونمذجة

العمل .وتم في هذا المشروع إعادة هندسة

للمستفيدين .باإلضافة إلى توثيق ونمذجة

عدد من إجراءات العمل .كما تم في هذا

إجراءات العمل الخاصة بالمشتريات حسب

عدد من إجراءات العمل  .كما تم في هذا

المشروع تحسين مجموعة من الخدمات

النظام الجديد للمشتريات .كما تم في هذا

المشروع تحسين مجموعة من الخدمات

األساسية التي تقدمها الهيئة.

األساسية التي تقدمها الهيئة.

المشروع

الخدمات

أيضاً

المقدمة

تحسين

مجموعة

من

الخدمات األساسية التي تقدمها الهيئة.
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قصص النجاح
2019

2019

2018

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة لالستثمار

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

تأسيس مكتب إلدارة إجراءات العمل في

ترجمة استراتيجية الهيئة إلى هيكلية إجراءات

ترجمة استراتيجية الهيئة إلى هيكلية إجراءات

الهيئة وكذلك ترجمة استراتيجية الهيئة إلى

عمل لبناء منظور أفقي للهيئة يهدف إلى

عمل لبناء منظور أفقي للهيئة يهدف إلى

هيكلية إجراءات عمل لبناء منظور أفقي

تحسين

للمستفيدين.

للمستفيدين.

للهيئة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة

باإلضافة إلى توثيق ونمذجة عدد من إجراءات

باإلضافة إلى توثيق ونمذجة عدد من إجراءات

للمستفيدين .باإلضافة إلى توثيق ونمذجة

العمل وتركيب منصة النمذجة .كما تم في

العمل وتركيب منصة النمذجة.

عدد من إجراءات العمل .كما تم في هذا

هذا المشروع تحسين مجموعة من الخدمات

المشروع تحسين مجموعة من الخدمات

األساسية التي تقدمها الهيئة.

الخدمات

المقدمة

تحسين

الخدمات

المقدمة

األساسية التي تقدمها الهيئة.
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قصص النجاح
2018

2018

2017

الهيئة العامة للغذاء والدواء

بنك التنمية االجتماعية

وزارة العدل

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

تأسيس مكتب إلدارة إجراءات العمل في

تطبيق الحلول العملية التي تم تطويرها خالل

البنك وكذلك ترجمة استراتيجية البنك إلى

والمتمثلة

تطبيق منهجية تحسين اإلجراءات عملياً

لتحسين أحد إجراءات العمل الرئيسية بالهيئة
و توفير خدمات التدريب والتوجيه لموظفي
الهيئة من أجل نقل المعرفة مما يضمن
استمرارية تحسين إجراءات العمل وفق

منهجية عملية معتمدة.

المرحلة

األولى

من

المشروع

دراسة المشاكل التي تواجهها الدائرة

هيكلية إجراءات عمل لبناء منظور أفقي

في

للوزارة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة

القضائية  ،حيث تم في هذا المشروع

للمستفيدين .باإلضافة إلى توثيق ونمذجة

(المرحلة الثانية) تعميم تطبيق هذه الحلول

عدد من إجراءات العمل .كما تم في هذا

في محاكم الدرجة األولى حول المملكة

المشروع تحسين مجموعة من اإلجراءات

العربية السعودية.

األساسية التي يقدمها البنك شاملة لبعض

إجراءات المشتريات.
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قصص النجاح
2015

2017

2017

وزارة النقل

رئاسة أمن الدولة

وزارة العدل

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

تأسيس مكتب إلدارة إجراءات العمل في

بناء هيكلية إجراءات العمل لإلدارة العامة

بناء هيكلية إجراءات العمل الخاصة بمحاكم

الوزارة وكذلك ترجمة استراتيجية الوزارة إلى

للشؤون المالية واإلدارية وتوثيق ونمذجة

الدرجة األولى مع نمذجة وتحسين إجراءات

هيكلية إجراءات عمل لبناء منظور أفقي

وتحسين كافة إجراءات اإلدارة العامة ،بما

العمل في الدائرة القضائية ،شمل المشروع

للوزارة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة

فيها إجراءات المشتريات والمالية.

على دراسة المشاكل التي تواجهها الدائرة

للمستفيدين .باإلضافة إلى توثيق ونمذجة

القضائية

عدد من إجراءات العمل وتركيب منصة

وتطبيقها على أرض الواقع.

وتم

تحسين

إجراءات

العمل

النمذجة .كما تم في هذا المشروع تحسين
مجموعة من الخدمات واإلجراءات األساسية
التي

تقدمها

الوزارة

بما

فيها

إجراءات

المشتريات.
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قصص النجاح
2015

2015

2014

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز

هيئة التحقيق واالدعاء العام

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

تطوير قدرات إدارة االبتكار في (مدن) بما

▪ تطوير

استراتيجية

مستشفى

الملك

▪ بناء

هيكلية

إجراءات

العمل

الخاصة

كل أًصحاب المصلحة ،وذلك من
ينمي منفعة ّ
ّ

عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي وتفاصيل

بالمالية والمشتريات وشؤن الموظفين

خالل وضع جدول أعمال االبتكار االستراتيجي،

مبادراتها وتطوير األهداف ومقاييس األداء

في هيئة التحقيق واالدعاء العام.

ومشاركته بين المدراء التنفيذيّين ،وتعميمه

وربطها بهيكلية إجراءات العمل.

▪ تحليل

سالسل

المنفعة

وبناء

صورة

على الشركات لدعم وتحفيز التح ّول في:

▪ تأسيس مكتب إدارة االستراتيجية ومكتب

شاملة عن بعض اإلجراءات المهمة من

المشروعات ،واإلجراءات ،وتطوير المهارات،

إدارة

البداية إلى النهاية بجميع التقاطعات مع

وتطبيق
المؤسسي.
ّ

األطر

المط ّورة

في

االبتكار

إدارة

إجراءات

العمل

ومكتب

المشاريع .وبناء هيكلية إجراءات العمل

الوحدات الوظيفية للهيئة.

بالمستشفى وبناء القدرات الداخلية في

إدارة االستراتيجية وإدارة إجراءات العمل.
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قصص النجاح
2014

2013

2013

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤسسة النقد العربي السعودي
ّ

جامعة الملك عبد عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

ّ
الموظفين
هدف هذا المشروع هو رفع كفاءة
في وزارة العمل لفهم إدارة إجراءات العمل
مما يمك ّنهم من إعادة تصميم إجراءات
ّ
الوزارة.

كما

يهدف

المشروع

إلى

نقل

المعرفة من خالل اإلشراف على فرق العمل
أثناء عملهم على إعادة تصميم اإلجراءات في
الوزارة.

الرياض ،المملكة العربية السعودية

ّ
للمنظمة.
▪ تطوير هيكل ّية اإلجراءات
▪ بناء

ّ
مؤشرات

األداء

الرئيسة،

هدف هذا المشروع هو مساعدة برنامج
وطرق

القياس.

▪ تطوير القدرات في إدارة إجراءات العمل.

التعاون الصناعي في عمل دراسة جدوى
عامة حول إنشاء مركز أبحاث لالتصاالت
وتقنية المعلومات.

▪ تصميم وتنفيذ وإدارة مكتب إدارة إجراءات
العمل.
▪ تقييم وتحسين نضج إدارة إجراءات العمل

في (سما).
▪ تنصيب برنامج تحليل إجراءات العمل.
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قصص النجاح
2012

2012

2012

القوات المسلحة السعودية

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

شركة علم

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

عملنا مع (هدف) على مشروع على :تطوير

عملنا مع شركة علم على :إنشاء دليل

اإلدارة

التشغيل

دليل

القدرات

مع

المطلوبة

الداخلي

الستمرار

▪ تطوير

استراتيجية

تقنية

المعلومات.

تحديد الدليل لخدمة تقنية المعلومات.

االستراتيج ّية،

▪ تطوير العديد من اجراءات العمل لمكتبة

االستراتيجية،

البنية التحتية لتقنية المعلومات.
▪ بناء قدرة فريق مكتب ادارة اجراءات
العمل على تشغيل المكتب .توفير نظم
حوكمة اجراءات العمل واالستراتيجية.

تطوير
مواءمة

نظام
عمل

األقسام

الشامل،
في

الفريق

االستراتيجية ،مواءمة المبادرات االستراتيجية

عمل ّيات

لألقسام مع خطة العمل ،تأسيس مكتب

المبادئ والعوامل

إدارة االستراتيجية وقياس األداء.

اإلجراءات

إنشاء

الصيانة

والتطوير،

ويؤسس
ّ

إنشاء

إطار

 P&Pليعكس هيكل ّية
لجميع

السياسيات

واآلل ّيات المكتوبة في علم .وقد ترافق هذا
د على طول
المشروع مع تدريب
احترافي امت ّ
ّ
المخصص.
المشروع ،باإلضافة إلى التدريب
ّ
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قصص النجاح
2012

2011

2011

لمؤسسة العامة لتحلية المياه
ا
ّ

وزارة المالية

برنامج التعامالت اإللكترون ّية الحكوم ّية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

ّ
للمنظمة.
▪ تطوير هيكل ّية اإلجراءات
▪ تطوير نظام التم ّيز في نمذجة اإلجراءات.
▪ تنصيب برنامج تحليل إجراءات العمل.
▪ نمذجة وتوثيق إجراءات العمل.

▪ تطوير

االستراتيجية

ونظام

ادارة

االستراتيجية لتقنية المعلومات واالدارة.
▪ تحديد

القياسات

واألهداف

المنشودة

وتبيين خصائصها بطريقة شاملة وتحديد

تطوير نظام اإلدارة االستراتيجية والخريطة
االستراتيجية لالستراتيجية الوطنية للحكومة
االلكترونية.

تحديد

القياسات

واألهداف

المنشودة وتبيين خصائصها بطريقة شاملة.

المبادرات .تطوير اجراءات عمل الحوكمة
االستراتيجية ومسؤوليات متابعة األداء.
▪ تدريب المدراء التنفيذيين والموظفين
المسؤولين.
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قصص النجاح
2011

2011

2011

الهيئة العامة للغذاء والدواء

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الرياض ،المملكة العربية السعودية

الخبراء

تعاقدت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

▪ تطوير االستراتيج ّية ،وتطوير اإلدارة االستراتيج ّية

لالستشارات وشركة ليوناردو االستشارية يدا

مع شركة ES Consultingعلى تقديم برامج

في يد مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطوير

دة أسبوعين في إعادة تصميم
تدريبية لم ّ
إجراءات العمل .أُجري التدريب في مدينة

العمل .وقد شمل ذلك تحديد كل سالسل

ّ
موظف حكومي ،يتبعون
الرياض ،وحضره 40

المنفعة وإجراءات العمل من المستوى األول

ألكثر من  30جهة حكومية.

الرياض ،المملكة العربية السعودية

تعمل

كل

من

شركة

حلول

قدراتها الداخلية فيما يخص إدارة إجراءات

وبعض إجراءات العمل من المستوى الثاني.
ونظمنا أيضا ورش عمل استهدفت حوكمة
إجراءات العمل المحددة .وتم إنشاء لجنة
لدعم التطوير الجاري.

لدعم القطاع العملي في المدينة.
▪ مواءمة عمل األقسام مع االستراتيجية.

▪ مواءمة المبادرات االستراتيجية لألقسام مع خطة
العمل.
▪ تحديث الهيكل التنظيمي لتقديم خدمة مم ّيزة
فعالة منبثقة عن االستراتيجية.
ّ

▪ تطوير إجراءات حوكمة االستراتيجية ،وتقارير األداء.
▪ تدريب

ّ
الموظفين

والمسؤولين

على

المهام

المطلوبة منهم.
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األبحاث والتطوير
MANAGE BPM STRATEGY
Strategic
Demands
Disseminate BPM
Results and Culture

Manage BPM
Projects & Portfolio

Plan prioritized
BPM Projects
BPM Projects

BPM Results

Define BPM Projects
Portfolio
BPM Demands

SUPPORT PROCESS IMPROVEMENT

Operational
Demands

Translate Strategy
Into Processes

Gather and Analyze
BPM Demands

SUPPORT PROCESS MANAGEMENT

1. Understand Project
Support Continuous
Improvement

Maintain Process
Architecture & Repository

Support Performance
Measurement

Measure Process Maturity

2. Analyze Process

3. Redesign Processes

4. Coordinate Process
Change Implementation
Maintain Process
Improvement Methodlogy

Educate and Train on
Process Management

5. Roll Out Redesigned
Business Process

SUPPORT THE OFFICE OF BPM
Administer BPM Services
Portfolio

Administer BPM Roles and
Responsibilities

Administer BPM methods
and tools

منهجيات مبتكرة

مراجع وكتب متخصصة

أطر عمل ومرجعيات معتمدة

منهجية  SprintPIPلتحسين إجراءات العمل

في الريادة وإدارة إجراءات العمل

توثيق الخبرات في مرجعيات وأطر عمل

منهجية التحسين السريع إلجراءات العمل هي واحدة

المراجع والكتب المتخصصة مكسب تقدمه

ES

يسعى مركز األبحاث والتطوير بالشركة إلى االستفادة

من منتجات مركز األبحاث والتطوير بالشركة والتي تم

 Consultingلكل المنظمات والشركات بهدف االستفادة

المستمرة من خبرة الفريق االستشاري في تنفيذ

بنائها بحيث تساعد المنظمات على تبني التحسين

من خالصة خبرة سنوات من العطاء ،خاصة أن هذه

المشاريع االستشارية وذلك من خالل توثيق هذه

والتطوير المستمر إلجراءاتهم وخدماتهم دون الحاجة

المواد العلمية باللغة العربية نادرة وقديمة ،لم تعد

الخبرات المتراكمة في أطر عمل ومرجعيات تشكل

المستم ّرة لوجود خبراء وشركات .تتميز هذه المنهجية

تناسب الوقت الراهن .لهذا يساهم خبراؤنا في كتابة

أساساً متينا لتنفيذ العمل االستشاري .ومن هذه

بالسالسة والوضوح وتم تدعيمها بأدوات عملية قابلة

و/أو ترجمة أحدث المواد العلمية لتكون في مكتبة كل

المرجعيات هو إطار عمل  ProCeteraالذي يعطي إطار

للتطبيق الفوري ،مما يمكن المنظمات من استخدامها

مهتم أو متخصص.

ومرجعية شاملة لتأسيس مراكز التميز في إدارة

بشكل مستدام.

إجراءات العمل
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الفعاليات
فعالية ملتقى التميز المؤسسي
أكبر حدث متخصص في المملكة
الوصول إلى مرحلة التميز المؤسسي وتطور أداء المنظمات والشركات هو الهدف الذي تعمل ES

 Consultingعلى الوصول إليه مع شركائها وعمالئها ،لهذا تنظم فعاليات على مستوى عال ،لجمل
المتخصصين من المملكة والعالم ،بهدف تقديم خالصة التطورات الوطنية والعالمية في هذا المجال.

يوم اإلجراءات السعودي
الملتقى األهم حول إدارة إجراءات العمل
تعمل  ES Consultingعلى تعريف المنظمات والشركات بضرورة تبني وتطوير إدارة إجراءات العمل
الخاصة بها ،كما توفر متخصصين بمستوى عالمي في هذا المجال .لهذا تنظم سنويا يوم اإلجراءات
السعودي ،لمزيد تعريف السوق المحلي بقيمة هذه المجاالت العلمية وضرورة تبنيها لضمان ديمومتها
وقدرتها التنافسية.

أمسية اإلجراءات
موعد دوري لخبراء اإلجراءات
تنظم  ES Consultingشهريا موعدا متميزا مع خبراء إجراءات العمل محليين وعالميين ليقدموا خالصة
خبراتهم لكل المهتمين بعلوم اإلدارة عامة ،وإدارة إجراءات العمل بصفة خاصة.
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النشرات المعرفية

مقاالت علمية متخصصة

النشرة المعرفية الشهر ّية

مكتبة الفيديو

نقوم بإصدار مقاالت علمية متخصصة في مجاالت

نقوم بإصدار نشرة معرفية شهرية تتناول مواضيع

نقوم بإصدار مقاطع فيديو تهدف لنشر

التميز المؤسسي واالبتكار ،بحيث تركز على تقديم

متنوعة في إدارة إجراءات العمل واالبتكار والتيسير

المعرفة بمفاهيم التميز المؤسسي ،وذلك

ومدعم باألمثلة .نهدف من
مبسط
المعلومة بشكل
ّ
ّ

والتخطيط االستراتيجي والعلوم اإلدارية بشكل عام.

بهدف إثراء المحتوى العربي الذي يفتقر للمواد

خالل هذه المقاالت إلى تسليط الضوء على المجاالت

المعرفية التخصصية في هذا المجال .كما

التي تفتقر للمحتوى العربي.

نقوم بترجمة بعض المقاطع اإلنجليزية إلى
اللغة العربية.
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معلومات االتصال
هاتف+966 -11 -465-4484 :
فاكس+966 -11 -4658200 :
info@esconsulting.com.sa
www.esconsulting.com.sa

_@ES_Consutling

ES Consulting
طريق عثمان بن عفان – حي النزهة
منصة أعمال i-be

الرياض -المملكة العربية السعودية

