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) أ: (یةالتال للشروط وفقا الوثیقة لھذه المحدود غیر والتوزیع باالستنساخ یسمح -برلتون روجر تحریر - م.م.ذ ،BPTrends لـ محفوظة والنشر الطبع حقوق© 
 أي تبدیل یتم أال) ج( م،.م.ذ ،BPTrends إلى واضح بشكل الوثیقة ھذه حقوق تُنسب أن) ب. (واضح بشكل والتوزیع بالنسخ اإلذن وھذا التألیف حقوق تُذكر أن

) د( األشكال، من شكل بأي علیھا الزیادة یتم أو تُختصر وأال اإلذن، وإشعار والنشر، التألیف وحقوق والمحتوى، العنوان، ذلك في بما الوثیقة، ھذه من جزء
  .تجاریة ألغراض جزئیاً  أو كلیا الوثیقة ھذه استخدام
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 إجراءات العمل لَم بیان
 .وایانال أوات سیاسبال بیان علني - جھات النظرو وأ والدوافع النوایاب تصریح علنيھو   :"البیان" تعریف •
 یانب إلھام مصدر كانت" یجب مما أبسط لیس لكن اإلمكان، قدر بسیطاً  شيء كل جعل ینبغي" أنھ آینشتاین مالحظة إن •

 .العمل إجراءات
 .ھناك الكثیر من اللبس في مفاھیم ومصطلحات إجراءات العمل •
 .في الوقت الحاضر ال یوجد معیار ألساسیات إجراءات العمل •
 .بسیطاً  وتبنّیاً  فھماً  تقدم أن من تعقیداَ  أكثر أصبحت العمل إجراءات مناھج •
 لتأمالت فھم سوء نتیجة ھي العمل إجراءات وتصمیم وتحلیل ومعماریة استراتیجیات تنفیذ في ارُتكبت التي األخطاء •

 .العمل إجراءات ومفاھیم
 .للتكرار وقابلة ومتكاملة ومنضبطة ِمِھنیة ممارسات العمل؛ إجراءات ممارسات من لمجموعة حاجة ھناك •
 .استخدامھا وإعادة بھا والتشارك فھمھا على االتفاق یمكن للمؤسسة" أصول"كـ العمل إجراءات إلدارة حاجة ھناك •
 على مبني األلفاظ لدالالت متین أساس وجود دون العمل بإجراءات خاص مفید معرفي مرجع یتوفر أن یمكن ال •

 .المبادئ

 استخدام المصطلحات
 المالحظات العامة

 لة،الص ذات للمصطلحات القوامیس في الموجودة التعریفات معظم فإن یتطّور، زال ما  العمل إجراءات حقل لكون ظراً ن
 القةع واألكثر عملیة األكثر التعریفات استخدمنا فقد ذلك، على بناء. العمل إجراءات سیاق كافٍ  نحو على تعكس ال

 . العمل إجراءات مجال في الشائع االستخدام على بناء للمصطلحات،

 أو" یجب" كلمة تستخدم توصیة جملة) 2( أو تعریفیة جملة) 1: (صیغتین بإحدى ترد" العمل إجراءات بیان" مبادئ إن
 ملةج تُستخدم المباديء مجموعات في األول المستوى في. المستفادة والدروس الممارسات أفضل تعكس كي"  ینبغي"

 .التوصیات تُستخدم الثاني المستوى فيو البیان،
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 .الوثیقة في المستخدمة الرئیسیة المصطلحات
 .عملھ یتم شيء  النشاط: •

 في یةالھیكل من مستوى بأي یوحي أو ضمناً  یفترض ال المصطلح ھذا.  إجراء أي عن للتعبیر سیستخدم" نشاط" المصطلح
 . العمل إجراءات بیان

 .قیمة ذو مادي غیر أو مادي عنصر  األصول: •
 حدث أو مسبقا محدد زمن في مؤقت حدث أو قراراً، أو فعالً  تتضمن ما زمنیة لحظة في للمؤسسة أھمیة ذات واقعة: الحدث •

 .مسبقا تحدیدھا تم التي الحدود بعض إلى الوصول یرصد مشروط
 .والخدمات والمعلومات السلع توفیر غایتھا مؤسسات من مجموعة أو مؤسسة: األعمال •
 ھي كما العمل إجراءات من لمجموعة أو العمل إلجراءات والتنظیم المجردة األساسیة البنیة :العمل إجراءات نموذج •

 ال عمالاأل لنموذج الفردیة المكونات: مالحظة. فیھا تعمل التي البیئة ومع البعض بعضھا مع وعالقاتھا بعناصرھا موصوفة
  .العمل إلجراءات نموذجاً  تشّكل

 .المرجوة النتیجة تحقیق على عمل إجراء أو مؤسسة أي قدرةالقدرة:  •
 إحدى من أو ما مؤسسة من المباشرة، المعلومات أو المباشرة الخدمة أو المباشر المنتج یتلقى مصلحة صاحبالعمیل:  •

 .فیھا العمل إجراءات
 حدود ولھا أدائھا، على السیطرة ویمارسون جماعیة، أھداف وراء یسعون الذین األشخاص من مجموعة أو كیان: المؤسسة •

 "عمل إجراء" في المشاِركة المحّدد المنظمات جمیع المؤسسة ستشمل ،"العمل إجراءات بیان" لغایات. محیطھا عن تفصلھا
 .ما
 .العمل إجراءات تنتجھا التي الفائدة: النواتج •
 .وأساسي شامل افتراض أو معتقد أو قانون: المبدأ •
 ."عمل إجراء" عمل دعم في المستخدمة التقنیات أو المعدات من قطعة أو منشأة أو تنظیمیة وحدة أو شخصالموارد:  •
 .النواتج انظرالنتیجة:  •
 المؤسسة أنشطة من أكثر أو بنشاط یتأثر أن یمكن أو یؤثر آخر طرف أو مؤسسة أو مجموعة أو شخصأصحاب المصلحة:  •

 ."عمل إجراء" في
 .النواتج ھذه إلنتاج الالزم اآللي أو العقلي أو البدني الجھدالعمل:  •
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 "العمل إجراءات بیان" في المتبعةالمبادئ التوجیھیة 
 .العمل إجراءات إلدارة منھجیة لیس وھو" العمل إلجراءات بیان" ھذا

 :أن ینبغي
 .العمل إجراءات شواغل على بإحكام یرّكز •
 .العمل إجراءات إلدارة منھجیة أي على ینطبق •
 .العمل إجراءات إلدارة بعینھا منھجیة ، من مشتقاً  یكون وال على، یقتصر ال •
 .جیّدا ومعّرفة واضحة وشروحات مصطلحات یستخدم •
 . واالنفعال الرطانة من خالٍ  یكون •
 .تحدیدھا الممكن األساسیة المباديء غالبیة مع المفاھیم ویوّطد وموجزاً  قصیراً  یكون •
 .عملیة وخبرة صارمة أسس على یستند •
 . فقط واحداً  مفھوماً  یغطي مبدأ كل أن من یتأكد •
 ىاألخر المبادئ جمیع سیاق ضمن صالحاً  كونھ عن فضال السیاق، على معتمد وغیر مستقالً، مبدأ یكون ان یصلح •

 .علیھا المنصوص
لة  أحوال أو صفات على یحتوي ال •  مالئم رغی نحو على المبدأ  تقّید التي" بھا موثوق" أو" بثبات"و ،"بكفاءة" مثل معدِّ

 ضعیفا أداؤھا یكون أن العمل إلجراءات یمكن. المبدأ تعّرف وال للمبدأ محّدد تقییم على تنطوي المصطلحات ھذه. 
 ."عمل إجراء" تظلّ  ذلك ورغم

 .عملیة بطریقة مصاغاً  یكون •
 . بسھولة معھ االمتثال مدى بتقییم تسمح بطریقة مصاغاً  یكون •

 "العمل إجراءات بیان"نطاق 
 :النطاق ضمن یقع
 .العمل بإجراءات المرتبطة والتعریفات المبادئ •
 .العمل إلجراءات األعمال دوافع •
 .عمل إجراءات یعتبر ال الذي وما عمل إجراءات یعتبر الذي ما •
 .الصلة ذات المجاالت من غیرھا مع العمل إجراءات عالقة •

 :النطاق ضمن یقع ال
 .العمل إجراءات لنمذجة المحّددة الترمیزات •
 .العمل إلجراءات المحّددة والتقنیات المنھجیات •
 .العمل إجراءات تنفیذ أو لنمذجة محددة تقنیات •
 .العمل إجراءات وحوكمة إلدارة المحّددة التنظیمیة والمسؤولیات األدوار •
 .العمل بإجراءات ارتباطاتھا أو مع تفاعالتھا باستثناء األخرى بالمجاالت الخاصة المبادئ •
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 المبادئ
 : "العمل إجراء"لـ العملي المثالي التعریف
 مالئھالع فائدة ذات نتائج خلق في المنخرطة الموارد جمیع بھ تقوم الذي العمل بوضوح تصف للمؤسسة العمل إجراءات
 اآلخرین المصلحة وأصحاب

 :المؤسسة عمل یصف العمل إجراء عن العمل: •
 ..مخرجات إلى المعلوماتیة المدخالت أو المادیة المدخالت یحّول العمل إجراء في المنجز العمل •
 .األنشطة من الخاصة مجموعتھا لھا تكون قد منھا واحدة كل األنشطة من مجموعة من العمل إجراء یتألف •
 .المؤسسة ھذه بھ تضطلع الذي العمل كل تصف للمؤسسة العمل إجراءات من الكاملة المجموعة •
 من الكثیر وتحمل فضفاضة بنیة ذو یكون أو ومتكرر جدا منظم عمل عن عبارة یكون قد العمل إجراء •

 .التنویعات
 

 :العمل إجراء في اآلخرین المصلحة وأصحاب و للعمالء فائدة العمل إجراء یخلق عن خلق القیمة: •
 التي ائجالنت تقدیم خالل من اآلخرین المصلحة وأصحاب للعمالء للقیاس قابلة فائدة خلق العمل إلجراء ینبغي •

 .توقعاتھم وتوافق المحّددة احتیاجاتھم تلبي
 .أكثر أو واحد أداء مؤشر خالل من العمل إجراء خلقھا التي الفائدة قیاس ینبغي •
 إجراء في األداء مؤشرات إلى تتبعھا ممكن العمل، إجراء ِضْمن نشاط ،لكل األداء مؤشرات تكون أن یجب •

 .منھ جزء ھي الذي العمل
 .تحسینال فرص ولتحدید فعالیتھا لتقییم اإلجراء، حیاة في منتظمة نقاط عند العمل إجراء أداء قیاس ینبغي •
 واقعالم جمیع وعبر الوقت مرور مع للمقارنة وقابلة للقیاس قابلة تكون أن ینبغي العمل إجراء أداء مؤشرات •

 .العمل إجراء فیھا یعمل التي
 

 .المؤسسیة الوحدات أو المؤسسات مختلف في الموارد من خلیط قبل من العمل إجراء تنفیذ یتم حول الموارد: •
 .للعمل البشریة الجوانب تنفیذ على قادرة بشریة موارد قبل من العمل إجراء تنفیذ یتم أن ینبغي •
 .العمل نم التقنیة الجوانب تنفیذ على قادرة معلومات تقنیة موارد قبل من العمل إجراء تنفیذ یتم أن ینبغي •
 .للعمل المادیة الجوانب تدعم التي المعدات من موارد ذات مرافق في العمل إجراء تنفیذ یتم أن ینبغي •
 األداء حقیقلت الالزمة العملیة المعرفة لھا تتاح أن العمل إجراء لتنفیذ المستخدمة البشریة الموارد لجمیع ینبغي •

 .للعمل األمثل
 .بوضوح محّددة ومسؤولیات أدوار لھا یكون أن العمل إجراء لتنفیذ المستخدمة الموارد لجمیع ینبغي •
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 .محدد أعمال سیاق ضمن العمل إجراء یتواجد حول السیاق: •
 .بوضوح المحّددة المنظمات/ المؤسسات من مجموعة أو منظمة/مؤسسة ضمن العمل إجراء تعریف ینبغي •
 من وكذلك خارجیین مصلحة وأصحاب عمالء من المدخالت ویستلم إلى المخرجات یسلّم العمل إجراء •

 .المؤسسة داخل أخرى عمل إجراءات
 .اإلجراء في الشروع أكثر أو حدث یسّبب عندما العمل إجراء یبدأ •
 .لمرجوةا النتیجة تحقیق النھاء قرار اتخاذ یتم عندما أو منھ المرجوة النتائج تتحقق عندما العمل إجراء ینتھي •

 

 .وغایاتھا لألعمال االستراتیجیة األھداف العمل إجراء وغایات أھداف تدعم حول الدافع: •
 وأھدافھا ورؤیتھا المؤسسة برسالة رسمي، غیر أو رسمي بشكل موجھاً، یكون أن ینبغي العمل إجراء •

 .فیھا األداء وغایات
 .المؤسسة وقیم بمبادئ موجھاً  یكون أن ینبغي العمل إجراء •
 .عملھ قرارات لتوجیھ فیھا األعمال وقواعد المؤسسة عمل سیاسات یستخدم أن ینبغي العمل إجراء •
 إجراء من المرجوة النتائج تدّعم أن ینبغي العمل بإجراء المرتبطة البشریة الموارد لجمیع والمعّززات الحوافز •

 .العمل
 .ضمنھا تعمل التي المؤسسة ثقافة قبل من دعمھا یتم أن ینبغي العمل إجراءات جمیع •

 

 .بثبات ویستخدم وّدي فیھ، لبس ال اسم ھو العمل إلجراء المثالي االسم :األسماء حول •
 .فقط واحد اسم العمل إلجراء یكون أن ینبغي •
 .للمجھول مبنیاً  یكون ال وأن فعل عن معّبراً  العمل إجراء اسم یكون أن وینبغي •
 .العمل إجراء من المرجّوة النتیجة عن فیھ لبس ال بشكل یعّبر العمل إجراء اسم یكون أن وینبغي •
 الخارجیین المصلحة أصحاب قبل من وثابت واضح بشكل مفھوماً  العمل إجراء اسم یكون أن ینبغي •

 .والداخلیین
 تمستویا جمیع على واألنشطة العمل إجراءات كل تصف التي الجمل لجمیع واحدة تركیبة استخدام ینبغي •

 .التحلیل
 .تنفیذه تمی كیف أو ، لتنفیذه یستخدم الذي وما/َمن أو تنفیذه لمكان وصفاً  العمل إجراء اسم یتضمن أن ینبغي ال •
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 .متعددة ومخططات وترمیزات نظر وجھات وجود یمّكن العمل إجراء نموذج حول النماذج: •
 .وبیئتھ العمل إجراء لوصف المطلوبة المعلومات كافة على یحتوي العمل إجراء نموذج •
 .معینة مجموعة قبل من مطلوبة العمل إجراء نموذج في نظر وجھة یقدم العمل إجراء مخطط •
. العمل إجراء نموذج في محّددة نظر وجھة وتوصیل لتمثیل المستخدمة التركیبات من مجموعة ھو الترمیز •

 .العمل إلجراء نموذجاً  لیس الترمیز
 ططمخ رؤیة على قادرین یكونوا أن ینبغي النموذج من معینة جوانب ینفذون أو مع یتفاعلون الذین األفراد •

 .ھم لغایاتھم مناسب بالترمیز
 البق باستخدام وصفھا یتم أن ینبغي التحلیل من مستوى أي على لھا المكونة واألنشطة العمل إجراءات جمیع •

 .مشترك
 

 .األخرى المؤسسیة األصول تستخدم والتي نوعھا من الفریدة المؤسسیة األصول أحد ھو العمل إجراء :التمّیز عن •
 .العمل إجراء عن تختلف خصائص لھا األخرى المؤسسیة األصول •
 وأنشطتھ العمل إجراء تنھي أو تبدأ العمل أحداث •
 .العمل إجراء تقّید األعمال وقواعد سیاسات •
 .العمل إجراء تنفیذ من تمّكن المادیة واألصول والتقنیات البشریة الموارد •
 نماذج جمیع دمج وینبغي. العمل إجراءات من واحدة مجموعة من أكثر لدیھا یكون أن للمؤسسة ینبغي ال •

 .العمل إجراءات من واحدة مجموعة في المؤسسة في اإلجراءات
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 شكر وتقدیر

جنبا إلى جنب مع أصدقائي  في مجال إجراءات العملعاماً خبرة في العمل كمستشار  20كثر من ألھو نتیجة  العمل إجراءات بیان
 .وممارسي إجراءات العملوزمالئي الذین یعملون كاألكادیمیین والخبراء االستشاریین 

  
إجراءت "بیان إنجاز كان  إجراءات العمل.سیفید كل منا في مجال إدارة  إلجراءات العملاعتقدت منذ وقت طویل أن فھم مشترك 

العدید من المسودات لھذه الوثیقة على  مراجعةو المعلوماتفي ساھموا ، یتقاسمھ العدید من الذین العمل" نابعاً من حب حقیقي للعمل
كر خاص إلى ساشا أجانوفا، فول سالي بوھلر بول، كولن كامبل، كوستا حكایات، الكمون فرید، دیكنسون مر السنین. أود تقدیم ش

براین، ساندرا فوستر، ھارمون بول، لویز ھاریس، ھیجري لقاء، دان ھالفاك، ھوتشین لي نانسي، یسوع لیاندرو، ساندي كیمسلیي، 
یسین، رأي ماكنزي، ألكسندر ماغنو ف میلو، بریندا نیكلسون، جون موریس، الغنیة لیفین، ماسییرا أندریھ، محل ارتي، بیتر ماتھ

، وشارب إلیك، ستوكي لیون، دنیس سیجي تاكویموري، أالنا شوكالدكتور یورغن بیتشكي، رید كریغ، روس رون، قد برنت، 
 . زاكمان جیمس تایلور، تسمیر جون، روجر تریجیر، أندرو وارنر، دیفید رأیت و جون

 
 ورلتونروجر ب

 ي بي ترندزرئیس مجلس المستشارین، ب
 

 ترجمتھ إلى العربیة: م. فیروز التمیمي

 BPTrends.comمتاح في  إجراءات العملبیان 

 

أو  )QRأعاله (رمز المسح یمكنك تحمیل الوأعرض لمتعددة. ل بلغات متوفر" إجراءات العمل"بیان 
  http://www.bptrends.com/bpmmanifesto.cfmالذھاب إلى 

 

 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.bptrends.com%2Fbpmmanifesto.cfm
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