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منأكثرإلى،2021عامالعالميفالعملإجراءاتإدارةسوققيمةتصلأناملتوقعمن
وثيقتيفالعلميةاملنهجياتاتباعبضرورةالوعيانتشاربسببالعالم،حولدوالرمليار13

تحسينووقياسبتوثيقتقومالالتياملنظماتنسبةتزالالذلك،رغم.اإلجراءاتوتحسين
.التحدياتمنالكثيريفيوقعهامما،%96إلىتصلدورًياإجراءاتها

:النشرةهذهيف
نبذة عن إدارة إجراءات العمل1

تطور علم إدارة إجراءات العمل

أخطاء كّلفت تكاليف باهظة

حجم سوق إدارة اإلجراءات 

أثر إدارة اإلجراءات باألرقام

التحول إلى اإلدارة املعتمدة ىلع اإلجراءات

2

3

4

5

6

مقدمة
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إعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةاستشاريةشركة
فريقخاللمنالعمل،إجراءاتإدارةمجاليفاالستشاريةالحلولتقديميفمتخّصصة

.والعاملّيينالسعودييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوع

املتفرعةالحقولجميعيفخدماتناونقدمالعمل،إجراءاتإدارةمجاليفعملنايترّكز
اءاألدتحسينىلع-والخاصالعامالقطاعينيف-املنظماتلنساعدحلولناونصممعنه،

:خاللمناملؤسسي،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa

املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةمشروعاتتنفيذ•
املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةاستدامةدعم•
اإلجراءاتىلعاملعتمدةاإلدارةإلىللتحولاملنظمةمساعدة•

https://twitter.com/ES_Consulting_
http://www.linkedin.com/company/es-consulting_
https://esconsulting.com.sa/
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التياآللياتمجموعةهي(BPM)العملإجراءاتإدارة
توثيقها)بإجراءاتهاللعنايةاملنظماتتنتهجها

.(أدائهاوقياسوحوكمتهاوتحسينهاونمذجتها
:مراحل5إلىاإلجراءحياةدورةتقسيمويمكن

؟ي إدارة إجراءات العملما ه

:بهدفدوريةبصفةالعملإجراءاتإلدارةمواردهامننسبةالناجحةاملنظماتترصد

االتفاق ىلع الخطوات
ذ التي ينبغي أن ُينّف

اإلجراء بناًء عليها

تقليص 
املخاطر

إدارة 
إجراءات 

العمل

حماية 
املنتجات

زيادة القدرة 
ىلع التوقع

تحسين 
الجودة

تحسين تماسك
اإلجراءات

حماية العالمة 
التجارية

تسهيل 
العمليات

تقليص 
الكلفة

نالتحسياملراقبةالتنفيذالنمذجةمالتصمي

رسم اإلجراء بلغة 
نمذجة واضحة

تنفيذ العمل اليومي 
باتباع اإلجراء املصمم

امُلنمذج

مراقبة التنفيذ 
وقياس األداء

حل املشكالت لردم 
الفجوة بين األداء 

الراهن واألداء املأمول

نبذة عن إدارة إجراءات العمل
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(3من 1)إدارة إجراءات العملعلمتطور
:موجات3إلىالتطورهذاتقسيمويمكنعقود،عدةامتدادىلعالعملإجراءاتإدارةعلمتطّوَر

التقليديةالعلميةاإلدارةموجة1)
(اإلجراءاتهندسةإعادة)الهندرةموجة2)
واملرونةالشمولموجة3)

التقليديةالعلميةاإلدارة:األولىاملوجة

أهم عمليات إدارة اإلجراءات من وجهة نظر اإلدارة العلمية التقليدية

توحيد املعايير•
التركيز ىلع االختصاص•
االهتمام بالتحسين•
املركزية•

السطحية•
انعزال اإلجراءات عن بعضها•
صعوبة اإلدارة•
ضعف الجودة•

ديةسلبيات اإلدارة العلمية التقليديةإيجابيات اإلدارة العلمية التقلي

أن يف املاضي كانت األولوية لإلنسان، يف املستقبل يجب
.تكون األولية للنظام

فريدريك تايلور  
مهندس ومخترع أمريكي

خصيتصورلوضععلميةمنهجيةتايلوروفريدريكسميثآدمأطلقالعشرين،القرنفجريف
.العملإجراءاتإدارة

ملختلفةااملراحلبينوالتمييزاإلنتاج،خطوطتقسيمىلعترتكزالتقليديةالعلميةاإلدارةإن
.(الجودةومراقبةواإلنتاجالتصميم)

مراقبة الجودةاإلنتاجالتصميم

كلبشاإلنتاجيةتزيدأنيمكنكيف«األممثروة»املعروفكتابهيفسميثوضح•
.ومتخصصةمحددةمهمةعامللكلكانإذاواضح

تالوقدرسحيثالعلمية،اإلدارةيفاألشهردراستهتايلورطرحسميث،معبالتزامن•
.مامهمةألداءطريقةأفضلإيجادبهدفللعمالوالحركة



6قصص واقعية وأرقام عاملية-إدارة إجراءات العمل

ES CONSULTING                  Process Management House

#
شرة

الن
_

ية
عرف

امل
_

ية
دور

ال

(3من 2)إدارة إجراءات العملعلمتطور
(اإلجراءاتهندسةإعادة)الهندرة:الثانيةاملوجة

ىلع املنظمة التركيز ىلع مهمتها : مبدأ مهم يف الهندرة
(.Outsourcing)بقية املهام وتعهيداألساسية 

بيل غيتس
املدير التنفيذي السابق لـ مايكروسوفت

وحدداشورت،وجيمسدافنبورتتوماسألفهآخركتاب،«الجديدةالصناعيةالهندسة»
:وهي،للهندرةالرئيسيةالخطواتفيه

املعنىوحددا،«املنظماتهندرة»كتابتشامبيوجيمسهامرمايكلطرح،1993عام
تحقيقأجلمنالعمل،إلجراءاتجذريةتصميمإعادة:أنهىلعوعّرفاهاملفهوم،لهذاالدقيق
.والسرعةوالخدمةالتكاليفحيثمناألداء،يفكبيرتحسن

ESقدمت Consultingاملتغيرالسوقمواكبةمفتاحالهندرةعنوانتحتاملوضوع،هذايفسابقةنشرة.

الهندرةخطوات 

وضع رؤية للمنظمة وأهداف 
لإلجراءات

تحديد اإلجراءات التي سُيعاد
تصميمها

فهم اإلجراءات يف وضعها 
الراهن وقياس أدائها

تحديد مستوى القدرات 
التقنية املتوفرة

تصميم اإلجراءات يف الوضع 
املأمول ونمذجتها

مواءمة الهيكل التنظيمي 
وهيكل الحوكمة مع اإلجراءات

12

3

5

4

6

https://esconsulting.com.sa/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a9-reengineering%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%83%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1/
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(3من 3)إدارة إجراءات العملعلمتطور
واملرونةالشمول:الثالثةاملوجة

دورة حياة اإلجراء 

م أغلب عمليات تحسين الجودة، تنجم عن تبسيط التصمي
.والتصنيع والتخطيط واإلجراءات

توم بيترز
اقتصادي وكاتب أمريكي

كلألفهوقداملوجة،لهذهالتأسيسيالكتابهو،«الثالثةاملوجة..العملإجراءاتإدارة»كتاب
املنظماتتنافسُطرقحولمهمةأفكاًرافيهوطرحا،(2003عام)فينجاروبيترسميثهواردمن

:الكتابأفكارأهممنوكانالجديد،القرنيف
خططإلىاملنظماتوتحتاججديدة،تفكيرطرقبناءىلعمساعدةوسيلةالتقنية•

.بناءهااملطلوبالتفكيرطرقيدعمبماالتقنيةالستخدامجديدة
عليهبلاألنشطة،تسلسلمجردىلعقاصًرااإلجراءاتإدارةعنتصورنايكونأنينبغيال•

.ومرونةشمواًلأكثريصبحأن
لىإباإلضافة)تشملصارتفقدالعمل،إجراءاتإدارةيفالواضحأثرهلهالتقنيالتطور•

.العليااإلدارةأهدافتعترضالتيالعقباتتزيلالتيالتقنيات(اإلداريةاآلليات

رادتأبماالقياممناملنظماتتمّكنحقيقيةوسيلةالتاريخيفمرةألولاإلجراءاتأصبحتوهكذا
.بهالقيام

لترسام املراحال « دورة حيااة اإلجاراء»ُوضعت 
التي يماّر بهاا اإلجاراء الاذغ ترملاظ املنظماة 

ُيحدَّد بالتعديل عليه، ابتداًء من اللحظة التي
فيهاا اإلجااراء الااذغ نحاان بصاادد العنايااة بااه، 

.مروًرا بفهمه وتحليله، ثم إعادة تصميمه
ية تنفيذ اإلجراء بعد إعادة تصميمه ليس نها

اء املطاف، فال بد مان املراقباة املساتمرة ألد
اإلجراء الجدياد، وقاد يادخل اإلجاراء يف دورة 

.جديدة إذا لم يكن أداؤه مطابًقا للمأمول
يف مقدمة النشرة، ُذكرت دورة حياة اإلجراء بطريقة مختلفة بعض

ت إال بدمج بعض الخطوا-يف الحقيقة–الشيء، ولكنها ال تختلف 
.وفصل بعضها، وقد صار أمام القارئ الكريم خياران لتصّور األمر

تحديد اإلجراء املستهدف

فهم اإلجراء 
يف الوضع 

الراهن

تحليل 
اإلجراء 

ومشكالته

إعادة 
تصميم 
اإلجراء

تنفيذ 
اإلجراء 
الجديد

املراقبة 
والقياس

حياة دورة 
اإلجراء
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(3من 1)أخطاء كّلفت تكاليف باهظة 
يةمالوتكاليفكبيرة،سلبيةبآثاريتسبظقدعابرة،مرحلةاعتبارهاأوالعملإجراءاتإدارةإهمال

ائرالخستكونحيثالكبيرة،والشركاتاملنظماتمعإالجلًياتظهرالقداألمرفداحةلكنباهظة،
.العملسوقوىلعاملجتمعىلعكبيًراالتأثيرويكونباملاليين،

ىلعاملترتبةللنتائجواقعيةقصصمعالعمل،إجراءاتإدارةمجاليفاألخطاءبعضيلي،مايف
.األخطاء

اإلجراءتطبيقعدم:األولالخطأ
Theمجلةنشرت American Economic Reviewروجوفكينيثللبروفيسوربحثيةورقاتالعريقة

وقتيفالنمو:عنوانتحتالديون،بقيمةالدولنموعالقةحولراينهارت،كارمنوالبروفيسورة
Growthالديون in a Time of Debt.هاديننسبةتتجاوزالتيالدولأنأكدتالبحثيةالورقاتنتيجة

.إجماليةنمونسبةتحققأنيمكنالاإلجمالياملحليناتجهاقيمةمن%90الا
كثرأجمعنقاشموضوعفكانتالعاملية،والسياسيةاألكاديميةاألوساطيفالنسبةهذهانتشرت

ةالنسبهذه.مباشرةبطريقةاملتحدةالوالياتاستراتيجياتيفوأثرتأمريكي،سيناتور40من
أوسبورنجورجوأوروباملجلسالبرملانيةالجمعيةعضوررينأوليحواراتيفأخرىمرةظهرت

أنتبرونيعاالقتصادرجالوأصبحاألوروبي،االتحادسياساتيفلتؤثراملتحدةاململكةاقتصادوزير
.الدولنموبتوقفمباشرةعالقةله%90الانسبةالداخليالدينتجاوز
اتوالوالياألوروبيةالبلدانسياساتويفالعلميةاملنصاتىلعالبحثانتشارمنسنوات3بعد

يرملالبروفيسوراناعتمدهاالتيالحساباتأنهيرندونتوماساألمريكيالطالظاكتشفاملتحدة،
ىلعيحتوغEXCELمللفصحيحمليراستعمالبسبظبدائيةأخطاءىلعوتحتوغبلدقيقة،
.الخامالبيانات

الحساباتيفالتدقيقإجراءإهمالكانللخطأالحقيقيالسبظأنتبيناملراجعةمنأشهربعد
زوتجاوالبروفيسورين،أعمالدقةيفاملفرطةالثقة.املجلةبهتقومأنيجظكانالذغواألرقام

معلومةنشرعنفضاًل،األولالعالمبلدانواقتصادسياساتىلعكبيًراسلبًياأثًراتركاالتدقيق،إجراء
.واألكاديميةاالقتصاديةاألوساطيفسنواتلعدةخاطئة

نتائج البحث دون إجراء تدقيق

<30

+4%

60-30

+2%

>90

-0.1

مقال رينهارت وروجوف

نسبة النمو

نسبة الدين
90-60

+2%

نتائج البحث بعد إجراء التدقيق

<30

+4%

60-30

+3%

>90

+2%

مقال توماس هيرندون 

نسبة النمو

نسبة الدين
90-60

+3%

أثر إهمال إجراء التدقيق يف الحسابات ىلع املقالة العلمية
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(3من 3و 2)أخطاء كّلفت تكاليف باهظة 
كافيةغيراإلجراءاتأدلة:الثانيالخطأ

منالكثيريفلألسفلكناإلجراءات،إهماليعنيالالذكاءيفوملايةأكفاءأشخاصوجود
.اإلجراءاتتوثيقعنبدياًلوانتباههماملوظفينذكاءىلعاالعتماديكوناملنظمات

Marsاملداريةاملناخيةاملريخمركبةناساأطلقت،1998عام Climate Orbiterمسبارأوللتكون
يفاملستعملةالوحداتمراجعةإجراءملياببسبظلكن.الجوغوملالفهاملريخمناخبدقةيدرس

.املريخسطحعناملسبارمسافةتقديريفخطأوقعالحسابات،
لكنكيلومتر،80الاتتجاوزالكوكظحولخاللهاالدوراناملسباريستطيعالتياآلمنةاملسافة
وحدةمنأكثراعتمادكانوالسبظبه،االتصالفقدانقبلكيلومتر57مستوىإلىوصلاملسبار

العملمنالساعاتوآالفدوالرمليون193والعالمناساكلفالذغاألمر.(ونيوتنباوند)القياسيف
.الدؤوبوالبحثاملضني

يفاأيًضوقعبلفقط،ناسااألمريكيةالفضاءوكالةيفيكنلمالكافية،اإلجراءاتأدلةوضععدم
ة،الحقيقحاجتهامنبكثيرأقلبالوقدالتزودكانحيثالكندية،الجويةالخطوطىلع143الرحلة

وهكذا.الخزانملءعنداملستعملةالوحداتملراجعةإجراءوجودعدمأخرىمرةكانوالسبظ
مهجورمطاريفاضطرارًيالتحط،الكيروسينمنحاجتهامن%40الاتتجاوزالبكميةالطائرةأقلعت

.الكنديةمليمليبمدينة

الصحيحةبالطريقةمصممةغيراإلجراءات:الثالثالخطأ
جنظلتالسيناريوهات،كلفيدرسوناألسئلة،طرحبمهارةيتمتعونالعملإجراءاتيفاملتخصصون

بالعنايةاتاإلجراءُتَصمَّملمالنووية،للطاقةتشيرنوبيلمحطةيفلألسف،.املتوقعةمليراألحداث
ةبداييفكارثيةأخطاءيفاملوظفينأوقعمماوأهميتها،اإلجراءاتقيمةُتَوضَّحولمالالزمة،
املوظفونكان.املفاعلتبريدنظامإطفاءمنها،1986عامحصلتالتياملفاعلانفجارأحداث

بتصرفاتمبادروبينالتدخل،عنعاجزبينوكانوابدايتها،يفاملشكلةمعالجةعنعاجزين
.املشكلةأثرضاعفت

الكارثةبسبظبيئيةوأزمةدوالر،مليار720الاتتجاوزماليةخسائرسببتتشيرنوبيلمفاعلأزمة
كلتتناولالدقيقة،مليربطريقةإجراءاتتصميمكانوالسبظ.اليومإلىآثارهاتتواصلالنووية
.ماخطأحصولعنداتباعهايجظالتيالخطواتىلعتحتوغوالاملحتملة،الحاالت

ل ينفق الناس وقًتا وطاقة أكثر للدوران حول املشاكل، بد
.محاولة حلها

هنري فورد
مؤسس شركة فورد
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دوالرمليار6.9منحجمهتزايدحيث،2016عاممنذملحوًظاتطوًراالعملإجراءاتإدارةسوقشِهَد
املناسبةالعملإجراءاتوضعبضرورةالوعيانشارمعيتزامنوهذا.2020عامدوالرمليار11.8إلى
.راءاتاإلجإدارةسوءبسبظوالتقنيةالبشريةلألخطاءالعاليةالتكاليفلتجنيبهااملنظماتيف

متناميةسوقيةقيمة
العملإجراءاتبإدارةلالهتماماإليجابيةللنتائجومالحظتهمالتنفيذيين،املدراءبينالوعيانتشار
حجميصلأناملتوقعمنلذلك.املنظماتاهتماممنوزادالسوق،قيمةمنزادالواقع،أرضىلع

.2021عامآخريفدوالرمليار13.52إلىالسوق
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ارتفاع القيمة السوقية إلدارة إجراءات العمل حول العالم

العملإجراءاتإدارةتعتمدالالتياملنظماتنسبةتراجع
تعتمدالالتيواملنظماتالشركاتنسبةتراجعت،2016لعامالسنوغBPTrendsتقريرحسظ

.2015عام%7منأقلإلى2005عام%20منالعملإجراءاتإدارةمفهوم
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حجم سوق إدارة اإلجراءات
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تعتمدتكنلممنظماتىلعمنهجيةتجاربُتجرىالعمل،إجراءاتإلدارةاملنظماتحاجةملعرفة
آالفتكررتالتجاربهذه.احترافيةبطريقةاإلجراءاتوضعبعدالفرقُيالَحظثمالعمل،إجراءات
يفوالشركاتاملنظماتىلعالعملإجراءاتإلدارةاإليجابياألثرُتظهردائًماالنتائجوكانتاملرات

.املجاالتمختلف

األمريكيةForresterشركةتقرير
األولالعاممنذظهرتكبيرةإيجابيةتغييراتاألبحاثيفاملتخصصةForresterشركةتقريرأظهر

:مثلاملنظمات،يفالعملإجراءاتإدارةمفهوملتطبيق

Gartnerشركةتقرير

التياملنظماتمن%80أنإلىالتقريروصلالشركة،عمالءجميعشملتاستقصائيةدراسةبعد
.%15بنسبةالدخليفزيادةتحققبها،الخاصةالعملإجراءاتإدارةمشاريعتنجز

التقاريرعليهتتفقما
فةبصتساعدأنهاىلعاملنظماتيفالعملإجراءاتإدارةأثربقياسالخاصةالتقاريرأمللظتتفق

:ىلعاألولالعامومنذمباشرة

أثر إدارة اإلجراءات باألرقام
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أثر إدارة إجراءات العمل يف املنظمات والشركات

%.50و 30زيادة يف األداء بقيمة تتراوح بين •
%.30و 15زيادة يف الدخل تتراوح بين •

زيادة الدخل•
درتخفيض التكلفة وتجنظ اله•
تحسين إدارة خطوط اإلنتاج•

دعم القدرة التنافسية•
تسهيل التحول الرقمي•
تكارفتح أفاق التطوير واالب•

تطوير إدارة األخطار•
تحسين اإلنتاجية•
تحسين تجربة العميل•
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التحول إلى اإلدارة املعتمدة ىلع اإلجراءات 
نظرهوباإلجراءات،تعتنيالتياآللياتمنمجموعةأنهاىلعالعملإجراءاتإدارةإلىالنظرإن

،كاماًلاإلدارةمفهوميفالتفكيرإعادةيقتضياملؤسسي،النضجرفعأنإالذاته،حديفصحيح
عّبروقداإلجراءات،إدارةخاللمناملنظمةبأداءوتعتنياإلدارية،العمليةُصلظيفاإلجراءاتلتضع

.ReimaginingManagementكتابهيفتريقيرروجرذلكعن
نظماتاملتساعدممّكناتسبعةكتابهيفتريقيروضعفقدإجمالًيا،عائًمااألمريبقىالوحتى

هذه.اإلجراءاتىلعاملعتمدةاإلدارةُيسمىالذغالجديداإلدارغالنمطهذاإلىلتتحول
:هياملمّكنات

1

2

3

4

5

6

7

هيَكَلة اإلجراءات

قياس اإلجراءات

حوكمة اإلجراءات

تحسين اإلجراءات

تعزيز ثقافة 
اإلجراءات

تطوير قدرات 
اإلجراءات

دعم منظومة 
اإلجراءات

ها بناء هيكلية إجراءات املنظمة، وتحديثها وتفصيلها، وتفعيل
.بصفتها أداة اتخاذ قرارات يومية واستراتيجية

وضع مؤشرات لقياس أداء اإلجراءات، وتحديد مستهدفات تجمع 
.بين الطموح والواقعية، وجمع بيانات األداء دورًيا

ك مال»إسناد مسؤولية العناية بكل إجراء من اإلجراءات الكبرى إلى 
، يراقبه باستمرار، ويطلق صافرة اإلنذار يف حال أشارت «إجراء

.األرقام إلى حاجة اإلجراء إلى التحسين

حّل مشكالت اإلجراءات لردم الفجوة بين األداء الراهن واألداء 
املأمول، من خالل منهجيات تحسين تتفق عليها املنظمة، 

.وتعتني بتحديثها َوفق ما يناسظ احتياجها

ة االهتمام بتوعية منسوبي املنظمة بمبادئ اإلجراءات وبطريق
التفكير من خالل اإلجراءات، من خالل نشرات توعوية، وقواعد 

.بيانات معرفية، وورش تفاعلية

تدريظ بعض منسوبي املنظمة ىلع املهارات التخصصية يف
.إدارة اإلجراءات، ووضع املسارات التطويرية لهم

ُتعَرف عادة بإدارة التميز أو مكتظ )تخصيص وحدة إدارية 
، وظيفتها العناية بمنظومة اإلجراءات كاملًة، وضمان(اإلجراءات

.استدامة أعمال بقية املمّكنات
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1. Business Process Management Practical Guidelines to Successful 

Implementations; Johan Nelis and John Jeston.

2. The State of Business Process Management 2016; Paul Harmon.

3. Global Business Process Management Report; Capgemini.

4. Reimagining Management; Tregear, Roger.

املصادر
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+966-11-4658200:  فاكس
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