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متى يجب ىلع املنظمة 
أتمتة إجراءاتها؟

حوار اشتمل ىلع مشاركات مجموعة من خبراء إدارة إجراءات العمل لإلجابة عن السؤال

حوارات خبراء اإلجراءات
4النشرة 
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مبادرات إدارة إجراءات العمل
ES Consultingشركة 

متى يجب ىلع املنظمة أتمتة
إجراءاتها؟

أسستالتياالجتماعيالتواصلمجموعاتإحدىيف
اإلدارةموضوعحولواملعرفةالخبراتتبادلبغرض

طرحاإلجراءات،ىلعاملعتمدة
(Modprexشركة–التنفيذياملدير)املحيميدسليمان.أ

:التاليالسؤال

متى يجب ىلع املنظمة أتمتة إجراءاتها؟
ومننن جا ننب  خننر، مننا ينني املعننايير التنني 
ينبغني أخنذيا بالبسنبان عنند البنندء يف 

أتمتة اإلجراءات؟
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.بعد السؤال، شارك أعضاء املجموعة بعدد من املداخالت واإلجابات الغنية باملعلومات
:اقتبسنا لكم من يذه املداخالت ما يلي

الحيسونيمحمد.أ
والتمويللإلجارةاليسرشركةلدىالعملإجراءاتإدارةمدير

أتمتة االجراءات أصببت ضرورة ملبة للجميع، وال غننى عنهنا  ي مؤسسنة أو شنركة سنواء حكومينة أو خاصنة، وااليتمنا  ب تمتنة 
يف غاية ا يمية؛  ن ذلك سنيؤدي إلنى ا تشنار فقافنة الخندمات املتمينرة السنريعة ذات-دون تعقيد ا مر وتبسيطه-اإلجراءات 

ي الجودة العالية بين الجميع، ف  ت بباجة  ن تكون مميرا عن غيرك، وال يمكن أن يبدث يذا دون أن تهنتم ب تمتنة اإلجنراءات التن
.تعتمد عليها يف عملك لتصبح أقل تكلفة وأسرع وأكثر جودة

لنك أما بخصوص املعايير، أ ا من رأيي أن يتم التركر ىلع اإلجراءات التي لها اتصال مباشر مع العميل،  ن املنشن ة جناءت لخدمنة ذ
.العميل، واإلجراءات التي تخد  العميل ال بد من االيتما  بها ك ولوية عن بقية اإلجراءات

(. The last layer of BPR)ا تمتة يي  خر خطوة تتم يف عملية إعادة يندسة العمليات : للتذكير
حيث يجب أن تسبقها خطنوات عندة، كبنذل العملينة كلهنا أو حنذل الخطنوات التني ال تضنيه قيمنة فيهنا، أو دمن  الخطنوات 

(Concurrent Engineering)، إلخ..... أو إشراك العميل يف إتما  العملية
 س مثل منن يضنع حليبنا عنديم الصنالحية يف كن: أما الذين يعملون ىلع أتمتة العملية قبل تنظيفها، فهم كما قال مايكل يامر

.زجاجية جديدة
:يي تلك التي ترتبط ارتباطا وفيقا ببعدين: أما مايي العمليات التي تخضع أواًل إلعادة الهندسة وا تمتة

.استراتيجية املنظمة-١
(.Stakeholders)خدمة جمهور املستفيدين -٢

السلطانفهد.د
واالستشاراتللتدريبالسلطان كاديميةالتنفيذيالرئيس
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العتيبيمقعد.د
العسكريةخالدامللكبكليةالبشريةاملواردعا ومديرالتدريسييئةعضو

.اإلجراءمنجرءأتمتةيمكنأو.أتمتتهافيصعباملسؤول(تقدير)ىلعتعتمداإلجراءاتبعض
يندسة؟إعادةإلىيبتاجأ  اض اإلجراءيل•
متكرر؟وبشكلالطريقةبنفسينفذاإلجراءيل•
.ا تمتةمنوالعائدالتكلفة•

.يناجرئيتينعن تكلم بنأعتقداإلجراءات،أتمتةإلىاآلنالجميعحاجةمعرائعتساؤل
ا تمتة؟يفعاليةأولويةلهاتكوناللياالجراءاتييماعنعبارةاألولى

.ا عمالأوا فرادمستوىىلعسواءالخارجيالعميلتمساللياإلجراءاتيي
ونكاإلجراءاتيذهتفعيلمنالناتجةالبيا اتإلىالباجةإلىباإلضافةطبعااإلجراء ض أيمهاومنا تمتةمعاييريواألخرالجزء
.مؤتمتةإجراءاتإلىتبتاجذاتهاببدالتقاريرأوا عمالذكاء

الجمعةمعاذ.أ
املعلوماتوتقنيةاالتصاالتييئةلدىالعملإجراءاتإدارةمدير

العاصممحمد.د
اإلعال وزارةيفالتغييرإدارةمدير

Garbageقولفيهيصدقوتبسينهتبليلهدوناإلجراءأتمتةالسلطان،فهدالدكتورمعأتفق in Garbage out)).
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:باآلتيأشاركأنأودمثريةومشاركاتمهمموضوع

•Bill Gatesحاليفصبيحوالعكس"تعقيًداأكثرإجراءإلىيؤديمعقدإجراءأتمتة"اإلجراءات،أتمتةيفمهمة قطةذكر
.أتمتهتمتفمومنوفعاليةبكفاءةيعملوكو هاإلجراءوضوح

متخصصشخصطريقعنوذلكا تمتة،عمليةقبلكاملبشكلفيهالخاصةاملعلوماتوجمعاإلجراءىلعالتعرلأيمية•
AS-ISاإلجراءو مذجةفهمويتم،SMEالنتواجدمعالعملإجراءاتوإدارةا عمالتبليلمجاليف Modelingببيثالبداية،يف

نفذيناملوأدوارتفصيليبشكلاملها أوالنشاطاتومعرفةاملصلبةوأصباباملالكقبلمنعليهوالتعديلمناقشتهيمكن
TO-BEامل مولبالنموذجبعدياوالخروجمهمة،أو شاطكليف Modelالجميعقبلمنعليهواملتفق.

وذج معملأيًضااملهممنولكنشك،بدونرائعأمرمؤتمتةكخدمةالنهائيةالنتيجةإلىوالوصولاإلجراءأتمتةىلعالعمل•
تيالا دواتمنالعديداليو لناوفّرتوالتقنية هائي،بشكلالخدمةأواإلجراءإطالققبلواختبارهPrototypeمصّغرتجريبي
.الجا بيذايفتخّدمنا

املساعداملستوىإلى روالً الجويرّيةاإلجراءاتبقيةفمّ ومنللعميل،مباشرةعالقةلهاالتيلإلجراءاتتكونا تمتةأولوّية•
.املنّظمةيفاملتوفرةواملوارداإلمكا ياتحسبىلع

الزهرانيعلي.أ
والدواءللغذاءالعامةالهيئةيفعملإجراءاتومطّورمؤسسيتميرأولأخصائي
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التركيأحمد.د
سعودامللكبجامعةواملعلوماتالباسبعلو كليةيفالتدريسييئةعضو

استخدا يوتكنيكأفضل
PICK, PARITO, ISSUES REGISTER

DISCOVERYمرحلةوأيضابنوعيهالتبليلمرحلةىلعالتكنيكمناملخرججودةوتعتمد

العتيبيمقعد.د
العسكريةخالدامللكبكليةالبشريةاملواردعا ومديرالتدريسييئةعضو

العتيبيموزه.أ
ESشركةيفواستشاريمدير Consulting

وكيه؟ا تمتة؟قراريفمؤفرعاملومنسوبيهالقياداتهاMindsetوالناملنظمةفقافةمستوىيكونممكنيل

:موزه/ ردا ىلع مداخلة ا ستاذة 
Factors affecting automation decision: Mindset, infrastructures, leadership support, employee engagement, process 

maturity etc.….Culture off course

مقعد العتيبي/ ردا ىلع مداخلة الدكتور 
Importance, dysfunction, and feasibility

التركيأحمد.د
سعودامللكبجامعةواملعلوماتالباسبعلو كليةيفالتدريسييئةعضو
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:بسيطة قاطيف ظريوجهةألخصليسمبتواإذاقيمة،و قاطرائعحوار

ا تمتة؟منالهدلوش عرلمهمأعتقدوجايريته،اإلجراء ض منالت كدقبل
للعميل؟العمليةتسهيل-
مميرة؟عميلتجربة-
لإلجراء؟حوكمة-
ا داء؟بمؤشراتا داءربطأوالتقاريروإصدارا داءمعرفةسهولة-

 بتاجالربماالهدل،لتبقيقأخرىحلوليناكأوالبلييا تمتةيلومعرفةأكبروضوحلدينايكونالهدل،تبديدبعد
TicketingأوRPAاستخدا يتمربماا ساسمنا تمتة بتاجالوربمالإلجراءكاملةأتمتة systemأوWorkflow engine

:منهاوالجايريةا ولويةتبكممعايرعدةيناكبعديا
اإلجراء ض -
وا يميةالتكرارية-
والعائدالتكلفة-
الصيا ة-

الفنتوخعبدالله.أ
والدخلللركاةالعامةالهيئةلدىالتشغيليالتميرإدارةمدير
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