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  حظيت اعادة هندسة عمليات االعمال ( الهندرة) باهتمام جوهري في السنوات االخيرة .        

عوامل نجاحها و ووالبحث الحالي هو محاولة لتقديم اطار نظري لمدخل اعادة هندسة العمليات 
  .دورها في تحسين اداء شركات التامين 

إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها في تحسين  ىالتعرف عل بحث الىهدف هذه الحيث ي     
عالقة بين اعادة هندسة  بأن هنالك بحثكما أشارت نتائج ال ،شركات التامين  األداء اإلداري في

ي تسهم اوصت الدراسة علي ضرورة ومراعاة العناصر التكما العمليات االدارية واالداء االداري. 
 . كما يجب ان تركزقطاع التامين مع طبيعة  تتالءمفي نجاح إعادة هندسة العمليات االدارية والتي 

عند إعداد الهيكل التنظيمي وليس علي التسلسل االداري  التأمينيةالخدمات  ىعل شركات التامين
في السوق  ملةالعا على شركات التامينحتي يكون الهيكل ذو فعالية وكفاءة عالية. ايضا يجب 

 ذلكان تستثمر وتواكب التغيرات التي تحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات حتي يؤثر  المحلية
 .التأمينية الخدمات  ةجود ىايجابيا علي االداء وينعكس عل

Abstract  

     Business process reengineering has gained a considerable attention during 
the past years . This paper is an attempt to provide a conceptual framework 
for the entrance of re-engineering processes and success factors and their role 
in improving the performance of insurance companies. 
     Where the aims of this research is to identify the Business Process 
Reengineering and its term to improve the administrative performance of the 
insurance companies , the results indicated that there is a relationship between 
Business Process Reengineering and administrative performance. The study 
recommended the necessity of taking into account the elements that contribute 
to the success of the Business Process Reengineering and which is appropriate 
to the nature of the insurance sector. It should also insurance companies 
focused insurance services in the preparation of the organizational structure 
and not on the sequence of administrative structure in order to be a highly 
effective and efficient. Also on the insurance companies operating in the local 
market that must invest and keep pace with the changes that occur in the field 
of information technology so that a positive affect on performance and 
reflects on the quality of insurance services. 
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: 
 القطاع العاماتسمت السنوات الماضية بتطورات وتحديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على      

التخصيص، تطور  . ومن أهم تلك التحديات اختالف دور الدولة في المجتمع، التغيرات البيئية،
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعولمة. ولكي يتمكن القطاع العام من مواجهة تلك التغيرات 

في اإلدارة في كيفية االقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ينبغي االستفادة من التطورات الحديثة 
 وتعتبر إعادة هندسة العمليات الهندرة،  التعامل مع مثل هذه التغيرات والتطورات

(Reengineering)  .أحد أبرز الظواهر اإلدارية الحديثة التي ظهرت في بداية التسعينيات ميالدية
يذ برنامج إلعادة وقد ركزت العديد من الدراسات على أهمية توافر العديد من العناصر لنجاح تنف

  .وبالتحديد في شركات التامين   الهندسة في القطاع الخاص فيما أغفلت تلك الدراسات القطاع العام
شركات  فتوافر العوامل الحرجة والحاسمة للنجاح يشكل عنصر جوهري لنجاح إعادة الهندسة      

الهيكلة تركز على تنظيم  فأعادههذا التقييم األساسي للمهمة، واألهداف،   إطار ضمنو التامين ،
التي  خدمة التامين لتي تحكم كيفية استخدام الموارد لخلقعمليات األعمال الخطوات واإلجراءات ا

ه تنظيما لترتيب خطوات العمل عبر الزمان باعتبار  التامين سوق  أو لهم المؤمن تلبي احتياجات
، لذلك فأن هناك حاجة ماسة للتعرف على والمكان وتحسينها. وكما يمكن إعادة تصميمها بالكامل

ودورها في  تحسين اداء هذه الشركات .  ةالتأمينيالمتطلبات األساسية لتطبيق إعادة هندسة العمليات 
التأمين هو نقل عبء الخطر وتقدير الخسائر المستقبلية ، لذا فإن المفهوم الذي ينصرف إليه 

وتأسيساً على ذلك وباعتبار شركات التأمين هادفة للربح فهي تحصل على مقابل تحمل الخطر 
 األشخاص المؤمن لهم والذين يلتزمون بتسديد لئكمتمثالً باألقساط والعموالت التي تستوفيها من أو

في المواعيد المتفق عليها.                                                                         التأمين وفقاً لشروط وأحكام عقداالقساط 
 

تشهد شركات التامين تغيرات وتطورات سريعة على المستوى العالمي واالقليمي مما جعل هذه     
العالمي وتطور التكنلوجيا واالتصاالت الفورية الشركات تتعرض الى كثير التحديات نتيجة االنفتاح 

، اهمها توفير التغطية والخدمة التأمينية الكافية ، في عصر زادت فيه كثافة الحواسيب والتنقالت 
السريعة مما ضاعف درجة وحجم المخاطرة التي تتعرض لها هذه الشركات ، مما استوجب اعادة 

فضال عن ذلك  التغيرات التي ،  ه التطورات السريعةهندسة ادارة شركات التامين لتتماشى مع هذ
، وأصبحت  زيادة المخاطر المتوقعةحدثت في مصادر الطاقة واكتشاف موارد جديدة أدت الى 
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ناهيك عن تلك  .بصورة عامة شركات التامينإعادة الهندسة حاجة ضرورية لنجاح واستمرار وبقاء 

زالت تقاوم المبادرات واإلبداع  من جانب العاملين في القرارات المركزية واألفكار النمطية التي ال
مؤسسات األعمال والخدمات العامة ، والذي فرض عليها  إعادة الهندسة جبرية وليس اختيارية من 

    .اجل مواجهة التحديات والظروف المتغيرة ما بين االنهيار وإعادة االعمار من جهة اخرى 
) ،  ١٩٩٥،  هامر وشامبيدارة وكما ذكرها كل من ( ويمكن اجمال اهمية اعادة هندسة اال

  -) :١٩٩٩(اللوزي 
منهج سريع وجوهري في جوانب االداء بحيث يشمل التحسين في خفض مراحل ووقت  - ١

وتكلفة العمليات وزيادة عائدها ، وكذلك تحديد اسعار تنافسية تقوم على هيكل تكلفة مقبول 
 وعقالني في شركات التامين.

لمواجهة متغيرات البيئية وتأثيرها على شركات التامين وتبحث عن الكفاءات استراتيجية  - ٢
 والفاعلية والمحافظة على البقاء و االستمرار .

 اداة للتعامل مع الشركات التالية : - ٣

 .  الشركات التي وصلت مرحلة التدهور لإلعادة تنظيمها 

 يثة من خالل اعادة هندسة الشركات التي بلغت مرحلة التفوق والنجاح لالبتكار اساليب حد
 ادارتها .

 . الشركات التي تتوقع تدهور احوالها في الوقت القريب لمواكبة المستجدات المستقبلية 
 

 
 إطار بناء في البحث لمنهج ومراعاة ألهدافه وتحقيقاً ، وأهميته البحث مشكلة ضوء في

   -التالية: المباحث إلى البحث تقسيم تم فقد البحث مشكلة ألبعاد علمي
  منهجية البحث  : األول المبحث
  مفهوم اعادة هندسة العمليات االدارية ومراحلها الثاني : المبحث
تحسين اداء شركات التامين باالعتماد على هندسة العمليات االدارية (  : الثالث المبحث

  .الهندرة )
 

التزال الدراسات قليلة نسبيا  في مجال اعادة هندسة االدارة في شركات التامين وباقي انواع 
الشركات ، خاصتا الدراسات التطبيقية ، نظرا لحداثة هذا الموضوع ، وسنحاول هنا التعرض الى 
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بعض الدراسات وبحسب تسلسلها التاريخي والهدف من ذلك للوقوف على اوجه الشبه واالختالف 

  ن الدراسات السابقة وهذه الدراسة .بي
ت اـة عملیـسدھندة اـعإفي ت ماولمعلاجیا ولوتكندور مة " وسولما  ) , Olalla  ٠٠0٢دراسة ( - ١
ھا رباعتبات ماولمعلاجیا ولوھمیة تكنالدراسة  أه ذھت یكیة."  ناقشرألمدة المتحت االیاولاال في ـألعما

یل دكة لتعرلمجال للشاألنھا تتیح م ھا مھت أن دوربینو، ألعمالاسة  دھنت عملیادة إلعامھما  عامال 
تقنیات التصال ذ  اخالل تنفین م، ةطساولاجة ض درتخفیون ولتعااجة دة دریازعملیاتھا : ن یقتیطرب

ت تحسیناق تحقیت  كارلشافي د تساعت ماولمعلاجیا ولوتكنن علیھ فإ، وكةرلمشتت البیاناوقواعد  ا
 م.لتسلیت اقودة وولج، والتكلفةارت امھمة في متغی

بعنوان " اعادة هندسة العمليات التجارية والتحديات التي تواجه  ) ٢٠٠٥دراسة ( ممدوح ،   -2
في الخطوط الجوية العربية  دراسة نقدية للعوامل المؤثرة لمبادرة الهندرة –شركات الطيران 

السعودية " . ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة : عدم وجود الدعم االداري ، و عدم 
وجود خطط استراتيجية واضحة ، وعدم االستثمار في مجال تكنلوجيا المعلومات ، والجهل من 

بي على مبادرة الهندرة في العنصر البشري ، والبيروقراطية ، حيث كان لهذه العوامل تأثير سل
  الخطوط الجوية السعودية . 

التي اهتمت بدراسة اعادة هندسة )  ( Gokson , Ozsoy, Vayvay , 2012دراسة "  - ٢
إلدارة التغير التنظيمي . وقد طبقت الدراسة في  ةالعمليات االدارية ( الهندرة ) كاداة استراتيجي

واعتمدت على استخدام   SMS Company  ) احدى الشركات المتعددة الجنسيات في تركيا (
مفردة ) . واشارت النتائج الى التطبيق الجيد للهندرة في الشركات ،  ٧٠االستبانة لعينة قوامها (

تزام االدارة العليا لتطبيق الهندرة و القيادة الفعالة والى اهم اسباب النجاح في التطبيق وهي : ال
ودعمها وتوفير الموارد المناسبة ، واالتصاالت الفعالة مع الموظفين قبل عمليات الهندرة واثنائها ، 

 ةوالعمل الجماعي ، وكفاءة فريق الهندرة ، وفعالية تكنلوجيا المعلومات ، ومالءمة استراتيجي
  الشركة ، والتركيز على العمالء .  ةالهندرة مع استراتيجي

  
 

 
The concept of Business Process Re-engineering and stages  

  

أو إعادة هندسة  الهندرة)  كلمة عربية مشتقة من دمج كلمتي (هندسة) و (إدارة الهندرة..      
).وقد أظهرت ١٩٩٢العمليات مفهوم إداري حديث انطلق في بداية التسعينات من القرن الماضي (
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نتائج مسح عالمي شمل عدد كبير من التنفيذيين في الشركات العالمية تم خالل التسعينات أن الهندرة 

لمواجهة المتغيرات التي  كانت على رأس قائمة الجهود التي بذلتها الشركات والمنظمات المختلفة
تجتاح السوق العالمية، ويكفي أن نعرف أن مجموع ما صرفته الشركات األمريكية فقط لمشاريع 
الهندرة خالل هذا العقد قد تجاوز الخمسين مليار دوالر أمريكي، وهو استثمار كبير قامت به 

وهو ما تحقق فعال لكثير من الشركات لقناعتها بأن العائد على هذا االستثمار سيكون أكبر بكثير 
  .الشركات

هي البدء من جديد ، أي البدء من نقطة الصفر ، وليس إصالح وترميم الوضع القائم ،  ةفالهندر    
أو إجراء تغييرات تجميلية وتترك البنى األساسية كما كانت عليه . كما ال يعني ترقيع ثقوب النظم 

التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة الراسخة  السارية لكي تعمل بصورة أفضل ، وإنما تعني
غبات العمالء روالتفكير بصورة جديدة ومختلفة في كيفية تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات لتحقيق 

يعتبر مفهوم إعادة الهندسة من الموضوعات الحديثة على التراث اإلداري ونتيجة لذلك استخدمت 
  هوم، ومن أهم المسميات إعادة تصميم العمليات األساسية.العديد من المسميات لوصف هذا المف

 Hammer andعرف العديد من الباحثين والممارسين إعادة هندسة العمليات بطرق مختلفة.      

Champy ( 1993:32)  عرف إعادة هندسة العمليات بأنها : " إعادة التفكير المبدئي األساسي
رية لتحقيق تحسينات جذرية وهائلة في مقاييس األداء الحالية وإعادة التصميم الجذري للعمليات اإلدا

) فقد عرف إعادة Lowenthal,1994 :62والحاسمة مثل التكلفة، الجودة الخدمة والسرعة "أما ( 
الهندسة بأنها " إعادة التفكير الجذري وتصميم العمليات التشغيلية والهيكل التنظيمي والتي تركز 

كما عرفت الهندرة بانها   لمنظمة لتحقيق تحسن هائل في االداء التنظيمي"على الكفاءات الجوهرية ل
اعادة تصميم شاملة للعملية  من اجل الحصول على تسهيالت ومنتجات وتكنلوجية واسواق جديدة 
تفهم حاجات وتوقعات المستهلك الجديدة على ان  يتم تصميم العملية وفق اسس جديدة وبشكل 

. ومع اختالف التعاريف السابقة التي تبناها الباحثين  ( Russell Taylor ,2000,43 ) مستمر 
والممارسين إال أن التركيز األساسي لمعظم تلك التعاريف واألدبيات المتعلقة بالموضوع تنصب 
على إعادة تصميم العمليات باستخدام إطار ومنهج تكنولوجيا المعلومات ألحداث التغيير التنظيمي. 

ر يطرح أهمية تكنولوجيا المعلومات كأحد المحتويات األساسية إلعادة هندسة وهذا بطبيعة األم
العمليات التي يميزها عن غيرها من األطر واألدوات اإلدارية، حيث تركز إعادة هندسة العمليات 

  بشكل جوهري على العمالء، والعمليات اإلدارية بدالً من الوظائف، الخدمات أو المنتجات.
  -ف أنفة الذكر انها ركزت:نالحظ من التعاري
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ككل او تغيير جزئي من  شركةالتغيير الجذري الشامل اما بأحداث تغييرات على مستوى ال - ١

 خالل األقسام.

الى تحقيق هدف الجودة  وتقديم افضل المخرجات المميزة بجودتها للوقت  شركاتسعي ال - ٢
 والتكلفة المناسبة 

واإلدارة اذ ليس كافيا ان نقوم بإعادة هندسة العمليات دون  شركةإعادة الهندسة تشمل كل من ال - ٣
  إعادة هندسة النظم االدارية  وكسر حالة مقاومة التغيير .

 
يحافظ  وبشكل وفاعلية، بكفاءة التنظيم على تعود كثيرة فوائد العمليات هندسة إعادة تطبيق يحقق    
من  العديد استخالص ويمكن .الجديدة التحديات مواجهة في اإلدارية التنظيمات واستمرار بقاء على

أنواع  عن شامبي وجيمس هامر مايكل سجله ما خالل من الهندسة إلعادة اإليجابية والعوائد الفوائد
  ) .٤١: ١٩٩٩، وشامبي أعمالها ( هامر بهندرة الشركات تقوم عندما تحدث التي التغيرات

  - وتأتي اهمية اعادة هندسة العمليات االدارية من :
 يمكن تطبيق اعادة الهندسة في كافة المنظمات سواء كانت خدمية ام انتاجية.  - ١

 تنفذ على منظمات قائمة والتزال تعمل. - ٢

 تساعد على انجاز االعمال باقل وقت وجهد وتكلفة . - ٣

 ا المتطورة.تمكن المنظمات من االنتقال الى التكنولوجي - ٤

ادخال تقنيات واساليب عمل جديدة مستحدثة في مجال نشاط المنظمة بما يساعد في جودة  - ٥
  )  ٢٠١٣المنتج او الخدمة. (النعيمي ، 

 
معاً األهداف الكلية إلعادة الهندسة حسب ميشيل ارمسترونج، تتمثل في انسياب وربط العمليات 

  :  وبالتالي تحسين األداء، بشكل محدد، وبذلك نجد أن إعادة الهندسة تهدف إلى ضمان
  . ، وليس المهام التركيز على النتائج - ١
  . التركيز على النقاط األكثر منطقية - ٢
و مسلسل على أساس ماذا يجب أن يتبع ماذا، واألنشطة  يتم تأدية العملية بشكل مرتب - ٣

  المتوازية المتصلة.
  إلغاء األنشطة والمهام غير الضرورية أو جمعها في عملية واحدة.يتم  - ٤
  يتم إزالة العوائق بين فرق العمل وأنشطتهم. - ٥
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  تتغير الوظائف من المهام البسيطة إلى متعددة األبعاد، وبالتالي عمل متعدد المهارات. - ٦

معظم الشركات وخالصة القول ان تحقيق اهداف اعادة هندسة العمليات االدارية ( الهندرة ) في 
 :والمنظمات يعمل على 

 . تخفيض التكلفة 

 . تخفيض الوقت 

 . جودة المخرجات 

 . جودة العمل  
  المصدر : اعداد الباحثة والمخطط ادناه یوضح ذلك :

  

  

  

  

  

  

 
يرتكز تطبيق الهندرة على اربعة محاور اعتبرها العديد انها المبادئ الرئيسية إلعادة 

   - هندسة االدارة وهي :
 التغير االساسي : أي ان الهندرة ال تعتمد على مفاهيم وقواعد ثابتة وجازمة . - ١

وقيمة ومتوائما مع  ان يكون التغير جذريا : بمعنى ان يكون التغير له معنى - ٢
 ، فهي تعني التجديد و االبتكار  المتطلبات و االهداف ، وليس مجرد تغيرات سطحية

 ان يكون التغير فائق : أي يحقق طفرات هائلة وفائقة في معدالت االداء. - ٣

التركيز على العمليات : ويعني اعادة بناء العمليات االدارية دون التركيز على  - ٤
 .٢٠١٣( دمنهوري ،  الوظائف او االفراد .

 الھندرة 

 جودة المخرجات

 جودة العمل  تقلیل الوقت 

 تخفیض التكلفة 
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) اعادة النظر والتفكير في  وبذلك توفر المبادئ الرئيسة إلعادة هندسة العمليات االدارية ( الهندرة

طرق العمل المطبقة في الشركة ، وتحدي االفتراضات القديمة التي اصبحت غير صالحة للتطبيق ، 
وكسر القيود التي تفرضها الحدود التنظيمية ، واستخدام تكنلوجيا المعلومات لوضع تصميمات 

مة للتطبيق ، وتشجيع التدريب جديدة ، والتركيز على العمالء الخارجيين وتوفير الموارد الالز
والتطوير في بيئة العمل ، والتركيز على الهيكل التنظيمي ، وتقديم الدعم للعاملين والتركيز على 

  المخرجات وجودة هذه المخرجات سواء كانت سلع او خدمات مقدمة للزبون .
  

 
 طويتن ةسدنلها دةإلعا طواتخ تس كانه طیطتخلوا األعمال عمليات ةدسهن إعادة حلامر     

  :   هي طواتخلا هذهو عةبامتلوا ذیفتنلوا   صتشخیلا لحارم تتح
  ) نئابالز ةسودار صتشخیلا( طويرتلا تاالمج دیدتحو صتشخیلا .١
    ) . تایلملعا ةطیرخ(إعداد  طیطتخلا لةحرم   .٢
  ).ليخدالا لیلتحلا(   ةمزلالا تالیدعتلا دیدتح .٣
  .  ةجحانلا ذجانمالب داءتإلقا .٤
  .   تایلملعا  متصمیدة عاإ .٥
  ) ٢٩.  ( فيروز  ، العدد  عةبامتلوا  قبیطتلا  .٦

 ىعل لتمشیفي شركات التامين   لاألعما تاعملي ةدسهن دةاعإ بولسن أإـفدة العاي  فو      
   -:   ليی مام كل  ياغةصدة اعشركة  وإلا تاونكم مللكا يرهجوو يساسأ لحليت

 الهيكل التنظيمي  للشركة .  - ١
  المهام والوظائف  .  - ٢
  نظم المكافآت والحوافز. - ٣
 ت الرقابة والتدقيق .عمليا - ٤
 . ( المؤمن لهم ) طريقة التعامل مع الزبائن - ٥
 اعادة تقيم فلسفة وثقافة الشركة . - ٦
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يحتاج تنفيذ برنـامج ال عـادة الهندسـة إلـى تـوافر عـدد مـن المتطلبـات األساسـية و             

  :التي يمكن تسميتها بالعناصر الحاسمة للنجاح ومن تلك المتطلبات 

  االستراتيجية -١
ــادة      ــد قي ــابع االســتراتيجي عن ــة  اضــفاء الط ــات اهمي ــن األدبي ــد م أوضــحت العدي

عمليــة إعــادة الهندســة، فبرنــامج إعــادة الهندســة يجــب أن يــرتبط بالرؤيــا واألهــداف  
ــزى    ــد ع ــركة . وق ــتراتيجية للش نســبة  (1997Chan and Chung,)  االس

لعديـد مـن المنظمـات    اإلخفاق العاليـة فـي بـرامج إعـادة هندسـة العمليـات إلـى فشـل ا        
  .في دمج  برنامج إعادة الهندسة في رؤيتهم وأهدافهم االستراتيجية

 تمكين العاملين  -٢
يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال تجاهــل أهميــة التمكــين وإدارة المــوارد البشــرية ال     

ــة     ــات أهمي ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــد أظه ــة. فق ــادة الهندس ــق إع ــاح تطبي ــي  نج ف
ــر ــاني كعنص ــر اإلنس ــة (  العنص ــادة الهندس ــذ إع ــاح تنفي ــم لنج ــي وحاس  Zairiأساس

and Sinclair،1995     ــي ــاملين ف ــل الع ــتم تخوي ــة ي ــادة الهندس ــفة إع ــاً لفلس ). وفق
ــة     ــذا بطبيع ــم، وه ــة بعمله ــرارات ذات العالق ــاذ ق ــدنيا التخ ــة ال ــتويات اإلداري المس

ن األمــر يعنــى التخلــي عــن الــنمط البيروقراطــي الســائد. الهــدف مــن تمكــين العــاملي
ــددة ."    ــارات متع ــبحوا ذو مه ــاملين ليص ــوير الع ــوظيفي وتط ــا ال ــتوى الرض ــع مس رف

multi-skilled "   ــة ــة االداري ــام الهندس ــق نظ ــد تطبي ــه تري ــركة او مؤسس ــذلك ألي ش ل
ــالقرارات و        ــتراك ب ــن االش ــنهم م ــاملين وتمكي ــام بالع ــا االهتم ــدرة ) عليه ( الهن

  للوصول للرضا الوظيفي وتحقيق االهداف .

  وقناعة اإلدارة العلياالتزام  - ٣
ــا       ــزام وقناعــة االدارة العلي ــى مــدى الت ــات عل يتوقــف نجــاح إعــادة هندســة العملي

فــي المنظمــة بضــرورة الحاجــة لتبنــى برنــامج ال عــادة الهندســة، مــن اجــل تحســين 
، هــذه القناعــة يجــب أن تتــرجم فــي شــكل دعــم ومــؤزرة شــركةالوضــع التنافســي لل

، والحصـول  شـركة وإيصـالها لجميـع العـاملين فـي ال    فعالة مـن خـالل توضـيح الرؤيـة     
حيــث  ,علــى والء المــديرين فــي المســتويات الوســطى لتنفيــذ برنــامج إعــادة الهندســة



   
 

  ٣/ ٣٧العدد                 مجلة الجامعة العراقية
            

٤٧٣ 

  
ــامج إعــادة   ــا ببرن ــزام وقناعــة اإلدارة العلي ــة الت ــد مــن الدراســات أهمي أظهــرت العدي

      .الهندسة
  تكنولوجيا المعلومات  -٤

ــا المعلو      ــتخدام تكنولوجي ــر اس ــن   يعتب ــدالً م ــدة ب ــات جدي ــاء عملي ــأداة لبن ــات ك م
ــات        ــا المعلوم ــديم لتكنولوجي ــام الق ــى النظ ــة عل ــات القائم ــى العملي ــاد عل االعتم

ــة (   ــادة الهندسـ ــات إعـ ــى ادبيـ ــب علـ ــوع الغالـ  Hammer and الموضـ

Champyــة     ) ,١٩٩٣ ــات الحديث ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــة الس ــة الحاج ــى أهمي عل
ســة. وفقًــا لهــؤالء البــاحثين يمكــن تحقيــق ذلــك مــن لــدعم تنفيــذ عمليــة إعــادة الهند

خــالل اســتخدام نمــوذج ســجل العمــال حيــث تقــوم المنظمــة بإلغــاء العمليــات القديمــة 
وتبــدأ مــن الصــفر، وذلــك ببنــاء أفضــل نمــوذج مثــالي للعمليــات.      لــذلك تحتــاج 
ــة   ــادة الهندس ــة إع ــة لعملي ــل المختلف ــذ المراح ــالل تنفي ــال خ ــة االتص ــة لعملي  المنظم

ولمختلـف المسـتويات اإلداريـة. وتشـكل قناعـة المـوظفين فـي المراحـل األوليـة لتنفيــذ          
ــذ،    ــة التنفي ــى عملي ــة عل ــرات المترتب ــوظفين للتغي ــل الم ــياً لتقب ــة أساس ــادة الهندس إع
ويعتمد ذلـك بصـورة جوهريـة علـى قـدرة اإلدارة فـي تبنـى قنـوات االتصـال الفعـال           

  مة وخارجها.  والمستمر مع أصحاب المصالح داخل المنظ
تعتبــر عمليــة االتصــال ضــرورية لتحقيــق      p45 ,1995)  , (Homa وفقــاً

  .الشروع في تطبيق إعادة الهندسة االستقرار التنظيمي عند
   االستعداد للتغيير -٥
القطاع العـام عنـد تطبيـق إعـادة الهندسـة       شركاتأحد التحديات األساسية التي تواجهها       

يرتبط بعملية االستعداد للتغيير. وينظر لعملية االستعداد لتقبـل وتبنـى التغييـر كعنصـر حاسـم      
لنجاح تطبيق إعادة الهندسة. ويتضـمن االسـتعداد للتغييـر الرغبـة فـي عـدم البقـاء علـى         

التنظيمـي. حيـث يتطلـب     الوضع الحالي وإدخال تغييرات فـي القـيم والممارسـات والبنـاء    
تطبيق إعادة الهندسة تغيير الثقافة التنظيمية القديمـة التـي يـتم بموجبهـا العمـل الحـالي فـي        

، إلى ثقافة جديدة ترتكـز علـى المقومـات األساسـية الـى تتطلبهـا عمليـة التطبيـق.         لشركةا
لـدى األفـراد    وثقافة المنظمة تشمل مجموعة المبادئ والقـيم، والمفـاهيم والمعتقـدات السـائدة    

داخل المنظمة، وبالتالي تقوم الثقافة بـدور أساسـي فـي التـأثير علـى قـدرة المنظمـة علـى         
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علـى أهميـة ثقافـة    ) Hammer and Stanton 1995التكيف مع التغيير. وأكـد كـل مـن (   

  المنظمة كعنصر رئيس في نجاح تطبيق إعادة الهندسة.
ان إعادة هندسة العمليات، على الرغم من تقاربهـا، حيـث تسـعى إلـى التحسـين بشـكل            

جذري، وليس مجرد تحسن مستمر. يحدث تصـعيد للجهـود التـي تبـذلها االدارة فـي الوقـت       
المناسب وإدارة الجودة الشاملة لجعل عمليـة التوجـه أداة اسـتراتيجية واختصـاص األساسـي      

ل تركز على العمليـات األساسـية، وتسـتخدم تقنيـات محـددة      واستعراض أساليب العم لشركةل
داخل "أدوات العمل" لنظرية الوقت المناسب وإلدارة الجـودة الشـاملة كمحفـزات، مـع توسـيع      

   نطاق الرؤية العملية.
 

 حتـاج ت التـي  المنظمـات  مـن  أنـواع  ثالثـة  هنـاك  ) أن٢٠: ١٩٩٠يبـين ( مايكـل هـامر،   

   :اعادة هندسة العمليات وهى لتطبيق عملية
 مـن  وتعـانى  متـدنيا  أداؤهـا  يكـون  التـي  : وهـى  المتـدهور  الوضـع  ذات الشـركات  .١

 التـي  والمنتجـات  الخـدمات  جـودة  فـي  وانخفـاض  التشـغيل  فـي تكـاليف   ارتفـاع 

 عمليـة  فتطبيـق  األربـاح،  وتحقيـق  المنافسـة  قـدرتها علـى   عـدم  وكـذلك  تقـدمها 

 تعـانى  التـي  المشـاكل  علـى  مـن التغلـب   سـيمكنها  المنظمـات  هـذه  مثـل  في الهندرة

  .منها
 توجـد  ولكـن  بعـد  تتـدهور  لـم شـركات   وهـى  :للتـدهور  طريقهـا  في التي الشركات .٢

 المؤسسـة  حصـة  فـي  التنـاقص  مثـل  إلـى التـدهور   طريقهـا  فـي  بأنها قوية مؤشرات

 واإلنتـاج،  التشـغيل  تكـاليف  فـي  االرتفـاع التـدريجي   المنافسـين،  لصـالح  السـوق  في

 وهـى  البقـاء  آلجـل  تصـارع  هـذه المنظمـات   مثـل  األربـاح،  فـي  تـدريجي  انخفاض

 تحتـاج  فهـي  لهـذا  قـوي،  والمنافسـة بشـكل   التطـور  مسـايرة  علـى  القـدرة  تملك ال

 .السوق في مكانتها استعادة تستطيع حتى الهندرة لعملية

 تعـانى  ال المتميـزة الشـركات   هـذه  مثـل  :التفـوق  بلغـت  والتـي  لمتميـزة  الشركات ا .٣

 تسـيطر  المنظمـات  هـذه  قويـة بـأن   مؤشـرات  وتوجـد  ، اإلطـالق  علـى  مشـاكل  من

 تعـاني  وهـي ال  المنافسـين،  مـع  بالمقارنـة  جـدا  كبيـرة  حصـة  وتمتلـك  السـوق  على
 الخـدمات ،أو  جـودة  تـدني فـي   أو واإلنتـاج  التشـغيل  تكلفـة  فـي  ارتفـاع  مـن 
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 مـن  الخـوف  بـدافع  لـيس  المنظمـات  هـذه  مثـل  فـي  الهنـدرة  ويتم تطبيـق  المنتجات،

 لها . المنافسين وبين بينها الفجوة الطموح وتوسيع بدافع ولكن التدني

 

 
 

Improve the performance of insurance companies based on the 
Administrative Process Engineering (Reengineering) 

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما مع فكرة التعاون، و تطور بتقدم حياة اإلنسـان      
إلى أن وصل إلى الصورة التي هو عليها في عصرنا الحديث، زيادة على اعتباره وسـيلة للحمايـة   

في العديد من المتغيرات االقتصادية، و األهم من ذلك كله أنه يعمـل  من الخطر، فهو يؤثر إيجابيا 
  .على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل االستثمارات المنتجة و التي تعتبر ركيزة التقدم

لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمين، ووفرت له المناخ المالئـم مـن      
ي الداخل و الخارج و تخصيص كفاءات إدارية ذات خبرة عاليـة و  خالل إرساء شبكة معلومات ف

، و أبعد من هذا فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العـالم إلـى تعزيـز    كبيرة مالية  امكانات
، وهـذا مـا   االندماجمكانتها في السوق، سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عملية 

فتساير بـذلك   تنافسية ، ت تأمينية ذات مستوى راق و رفيع و بأسعار جعلها قادرة على تقديم خدما
كغيره من دول العالم الثالث، سعى الى تطوير قطاع التأمين،  والعراقمتغيرات البيئة االقتصادية ، 

و الذي ال يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلية في النشاط االقتصـادي فـي تنفيـذ الخطـط     
عى الدولة العراقية  إلى تحقيقها. فأقمت الدولة له أهمية بالغة بإنشاء عدة شـركات  اإلنمائية التي تس

وطنية تعمل على تأمين مجمل األخطار الموجودة في الحياة االقتصـادية، وهـي شـركة التـامين     
الوطنية وشركة التامين العراقية ،و بدخول العراق اإلصالحات االقتصادية كان ال بد مـن إعـادة   

ي قطاع التأمين، و الذي شهد هو كذلك ثورة إصالحية كللت في األخير بفتح مجال التأمين التنظيم ف
عن طريق تطوير نظام التامين والسماح للشركات االهلية بالعمل في سوق التامين العراقي ، بـذلك  
أعطى آفاقا جديدة لعملية المنافسة التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة من طرف هـذه المؤسسـات   

  لزبون العراقي.  ل
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يكون شركة تأمين ، والثاني المـؤمن لـه،    –عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمنالتامين هو     

تلتزم فيه شركة التأمين بأن تدفع للمؤمن له تعويضاً مالياً في حال وقوع حادث أو تحقق خطر مبين 
وي او سـنوي حسـب   في العقد، وذلك مقابل قسط يدفعه المؤمن له قد يكون شهري او نصف سن

 االتفاق المبين في العقد .

 
  . تخطيط وضمان للمستقبل - ١

  . عملة صعبة - ٢

  . تشجيع االستثمار - ٣

 حماية لرأس المال - ٤

سهيل القروض البنكية (إذا قام رجل أعمال بطلب قرض من البنك يقوم البنك بعمل وثيقه ت  - ٥
ال سمح اهللا المقترض تقوم شركة التأمين تأمين للحياة مؤقته محددة بمدة القرض فإذا توفي 

بدفع المبلغ المتبقي من القرض للبنك والباقي لورثه الشرعيون تخيل لو أن البنك لم يقم 
 بعمل هذا التأمين ؟؟

 مكافحة الفقر . - ٦

  ) ٢٠٠٩طبايبة ، (تشغيل األيدي العاملة . - ٧

 
   المبادئ أهمهايقوم عقد التأمين على مجموعة من 

  مبدأ حسن النية - ١
يلتزم المتعاقدين بإدالء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من طرف المؤمن لكل      

ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية التأمين، أما المؤمن يجب أن يبين بوضـوح  
المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية و شروط العقد و االستثناءات، و عليه فحسن النية 

  .إخالل بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطالق العقد
  مبدأ المصلحة التأمينية -٢
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يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمـؤمن لـه و المـؤمن و ذلـك باسـتبعاد           

ن واضـح قابـل للتضـرر، و هـذا     عنصر المغامرة من عملية التأمين، فيكون العنصـر المـؤم  
  ما يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد.

 ٣ -مبدأ التعويض
يستلزم هذا األخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المـؤمن لـه فـي حالـة وفـق الخطـر            

المؤمن له، و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق علـى هـذا المبـدأ فـي كافـة عقـود       
  .لتامين بخالف عقد تأمين األشخاصا

 ٤ - مبدأ المشاركة
حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقـد التـأمين أو عقـود التـأمين تخـص موضـوع           

تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين، بحيث تشـترك هـذه األخيـرة عنـد تحقـق      
وفقـا لنسـبة تأمينـه أو بمـا يعـادل       الخطر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له

  القسط المحصل عليه .
 

    يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
  عقد التأمين عقد رضائي  - ١

يعني أنه ال ينعقد إال بموافقة إدارتي طرفي العقـد بـالتوافق اإليجـابي و القبـول و يسـتلزم         
  .التأمين و يوقع من الجانبيناإلثباتات الكتابية علة وثيقة 

 عقد التأمين عقد ملزم للجانبين -٢
في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت، فالمؤمن له يلتزم بدفع األقساط    

  .أما المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة، فالتزام األول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا
  عقد معاوضةعقد التأمين  - -٣
نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه على الخطر  

  في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن األقساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر
  :عقد التأمين عقد إذعان - ٤
لطـرف القـوي الـذي يملـي     يعتبر هذا األخير بأنه عقد تعسفي ألن في عقد التـأمين هنـاك ا   

شروطه، و ما على المؤمن له إال الرضوخ أو الخضـوع لهـذه الشـروط أو رفضـها باسـتثناء      
  .التأمينات اإللزامية
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  عقد التأمين عقد قانوني -٤

بمعنى أن المشرع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خالف 
 قائم.

ــدرة هــي إعــا     ــل  إن الهن ــدئي واألساســي وإعــادة تصــميم نظــم العم ــر المب دة التفكي
وإعــادة هندســة إدارة األعمــال فــي شــركات التــامين بصــفة جذريــة وذلــك مــن أجــل 
ــودة    ــة والج ــل التكلف ــم مث ــايير األداء الحاس ــي مع ــة ف ــة فائق ــينات جوهري ــق تحس تحقي
ــورة      ــات المتط ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــك باس ــان وذل ــرعة واإلتق ــة والس  والخدم
   كعامــل تمكــين أساســي يســمح للشــركة بإعــادة هندســة نظــم أعمالهــا.        

  ويرتكز هذا المدخل والمبدأ على مفهوم العملية وهي تحقق الفوائد التالية:
  تغيير وحدات العمل من األقسام إلى الفرق العملية. -١
  تغيير األعمال من المهام البسيطة إلى األعمال ذات األبعاد المتعددة.  -٢
  تغيير دور العامل من المراقب إلى الداعم. -٣
    تغيير العمل من التدريب إلى الثقافة. -٤
    تركز مقاييس األداء من النشاط إلى النتائج.  -٥
  تغيير معيار التقدم من األداء إلى القدرة.  -٦
  تغيير القيم من قيم وقائية إلى قيم إنتاجية.  -٧

تهدف إلى إحداث تغيير جذري في األداء شركات التامين ، والذي يتمثـل فـي    نجد أن الهندرة    
تغيير أسلوب وأدوات العمل، ونحن نحتاج إلى البناء التالي لتحقيق النهضة التي نطمح إليها لتحقيـق  

، الذي يسهم تحقيق العمل المطلوب بشكل صحيح من أول مرة، وتقليـل األخطـاء     األداء المتميز
  ).٢٠٠٣مشكالت، وتقليل الفاقد من الجهد والوقت والموارد. ( الصمادي ، الجزائر ، والعيوب وال

 
  لعمليات الجوهرية في شركات التامين مثل :ا االدارية من تعد اعادة هندسة العمليات 

  ايجاد وثائق تامين  جديدة.  -  أ
  ادارة تسويق الوثائق .  - ب
  كسب المؤمن له والقدرة على االحتفاظ به . -ج
  )MCcreight et al,1993:2.(للمؤمن لهم تحقيق خدمات  -د
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لذا فان هناك تأثير إلعادة هندسة العمليات على استراتيجية العمليات من خالل اعـادة التفكيـر        

ة لتحقيق تحسينات جوهرية في معـايير قيـاس   االساسي واعادة التصميم الجذري للعمليات التأميني
االداء الحاسمة المتمثلة باألسبقيات التنافسية (الكلفة ،الجودة، الوقت ،المرونة ،االبداع) التـي تعـد   

  )  ٢٠٠٩الرب ، مصر ،( اهدافا الستراتيجية العمليات التأمينية  .
فة خدمات الموارد البشرية بطريقـة  تتضمن الرؤية المستقبلية لهندرة شركات التامين ، توفير كا    

  فورية عند الطلب وفي الموقع االقرب للعميل ( المؤمن له ) . 
كما تتضمن المقومات االساسية لهندرة الموارد البشرية في شركات التامين بعناصر رئيسية وهي     

ءات العمل الورقي االستخدام المكثف للتقنية وشبكات الحاسب اآللية المترابطة التي توفر اكمال اجرا
بإدارة الموارد البشرية إلتمام عمليات تسجيل وثائق التامين وتحصيل االقساط من المؤمن لهم ودفع 

 ) . ٢٠٠٠التعويضات في حالة تحقق االخطار المؤمن ضدها .( السعيدي ، 

   -:وتهدف عملية الهندرة الى 
 االستماع لصوت العمالء ( المؤمن لهم )  - ١

 الحصول على آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم وتحسين العملية.  - ٢

ومنـذ ذلـك    في الشـركات  تطبيق الهندرة على العمليات الرئيسية في ويساعد ذلك على تشجيعهم 
بين الفشل والحين توالت مشاريع الهندرة حتى تصدرت كأولى اولويات كثير من مجاالت التامين . 

   -:ل التي ادت الى فشل او نجاح الهندرة هناك مجموعة من العوام والنجاح
 .عدم وجود الدعم الكافي من االدارة التنفيذية  - ١

 .وسوء اختيار العملية التي تحتاج الى الهندرة، عدم وضوح تحديد الرؤية المستقبلية  - ٢

 .االختيار السيئ لفريق العمل، عدم امتناع فريق العمل بجدوى الهندرة - ٣

 .لعملية الحاليةاستغراق وقت طويل في دراسة ا  - ٤

 .وضع حلول غير منطقية  - ٥

 .عدم التركيز على عوامل النجاح  - ٦

 .عدم استخدام تقنية المعلومات  - ٧

 .الستعجال في اصدار النتائج - ٨

عدم اشتراك الجهات المستفادة في الحل عدم االعداد الجيد التطبيق والتطبيـق الفـوري     - ٩
 .الشامل للتوصيات
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، ٦٧( السـلطان ، .ل فريق التطبيق قبل انتهاء التطبيقعدم متابعة تطبيق الخطة واخيرا ح-١٠

لشركات التـامين   األداء الوصفية التي تفيد عملية تحسين يمكن تحديد بعض المعايير.) ٢٠٠٨
بالقدرة على تقديم خدمة التامين، أي قياس مدى قدرة الشركة على االسـتمرار   -:األولتتمثل 

  طالبي الخدمة .  بتوفير خدمات بالنوعية والكمية التي تتفق مع الطلب عليها من قبل
بالشركة أو المؤمن لهم او االثنين معا، فمثال  تتمثل بدرجة الرضا سواء من قبل العاملين  -:الثاني

  ).٢٠١١بمدى االستقرار الوظيفي ودوران العمل ..الخ.( والي ،  رضا العاملينيمكن قياس مدى 
ويمكن قياس مدى الرضا المؤمن لهم من خالل طرح أسئلة تتعلق بدرجة السرعة ومدى الدقـة      

  . لمؤمن لهم بمجملها طول فترة االنتظار وكثرة المراجعات لدى ا في العمل المنجز التي تقيس
بمدى قدرة الشركة على التكيف مع المستجدات البيئية ال سيما ونحن نعيش عصر  فيتعلق -:الثالـث 

شامل بفضل التقدم السريع في مجال وسائل االتصال السريعة، حيث يمكن قياس ذلـك مـن    انفتاح
حيثياته  التعرف على قدرة الموظفين ومدى تأهيلهم الكافي ومدى مرونة الهيكل التنظيمي بكل خالل

تتناسب مع طبيعـة وظـروف    ا باإلضافة إلى إمكانية استنباط العديد من المعايير التيومفرداته. هذ
العـام (   األداء والحكم على الشركة وللخروج بنتائج موضوعية يمكن االستناد عليها فيتحسين االداء

  ). ٢٠٠٨الحبيشي ، 
مـواطن   والتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصويب األوضاع بتعزيز أماكن القوة والتغلـب علـى       

ومن هنا، فان .الضعف، بما هو متاح من وسائل وموارد لتحسين اداء شركات التامين ماليا وبشريا 
مـن خـالل اعـادة هندسـة      للشركة  يرتبط ارتباطا وثيقا باإلصالح اإلداري األداءتحسين  عملية

 للتقييم هو اإلصـالح، فمخرجـات   ، حيث إن الهدف العام واألساسيالعمليات االدارية ( الهندرة )

 يمكن توظيفها كمدخالت أساسية لإلصالح اإلداري التي قد تفضي إلى نتائج تـؤدي إلـى   التحسين

النظر بمدى مالئمـة   ضرورة إعادة النظر بجدوى استمرارية بعض تفاصيل الشركة، وأيضا إعادة
العمل، كما أيضا ضرورة إعادة النظـر   المتبعة في معاقل األنظمة اإلدارية بكل حيثياتها ومفرداتها

بالقوى العاملة من حيث توزيعها ، لتحقيق االستخدام األمثل، وأيضا مدى الحاجة إلى تأهيل القـوى  
  البرامج التدريبية المناسبة. العاملة وتصميم

 
Conclusions  
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 ، الشـركة  لتطـوير  جـداً  مهمـة  خطوة يعد شركات التامين داخل الهندرة عملية تطبيق إن - ١

 علـى  والحصـول  الهنـدرة  عمليـة  لنجـاح  االعتبـار  بعـين  أخذها يجب نقاط عدة وتوجد
   اآلتي أبرزها ومن تطبيقها من المرجوة النتائج

 للشركة العليا اإلدارة قبل من محدود غير دعماً مدعومة الهندرة عملية تكون أن  . 

 الشركة داخل العمل وعادات تقاليد إهمال عدم يجب  . 

 بها وااللتزام الهندرة عملية لتنفيذ الزمنية المدة تحديد  . 

 تدريبهم على والعمل الهندرة بعملية الشركة في العاملين كافة إشراك . 

 للشركة االستراتيجية والخطط األهداف الهندرة عملية تخدم أن  . 

 خارجها من وليس الشركة داخل من الهندرة عملية قيادة تكون أن .  
تطبيق الهندرة يجب أن يتم على فترات متدرجة وليس فورياً، حتى يتمكن العاملون من  - ٢

 استيعاب أنظمة ومهام التغييرات الجديدة.

 إعادة تطبيق على بالعمل ادارة شركات التامين قبل من تامة وقناعة ملحة حاجة هناك تكون أن - ٣

 التنظيم يرغب التي التطوير سياسات في الوضوح من كبيرة درجة تتوافر وأن هندسة العمليات

فإن  تحقيقها يستطيع ولم األداء في عالية طفرات تحقيق هو التنظيم هدف كان فإذا في اعتمادها،
 العمليات. هندسة إعادة لتطبيق ملحة الحاجة

) تسعى الى نتائج هائلة من التحسين  : هندسة العمليات االدارية في شركات التامين (الهندرة - ٤
 في مقاييس األداء المختلفة وال تكتفي بالتحسين الطفيف لألداء .  

اقتصار عملية التغيير في شركات التامين على إعادة تصميم العمليات االدارية  فقط دون  - أ - ٥
 .أن تشمل جوانب العمل الرئيسة األخرى مثل تحديد االقساط او طرق دفع التعويضات 

عدم تبني إعادة هندسة العمليات في شركات التامين للعليات االخرى التي تمارسها شركات  - ٦
 التامين وخصوصا موضوع االستثمارات .

يتميز مبدأ الهندرة بتركيزه على نظم العمل أو ما يعرف بالعمليات الرئيسة لشركات التامين   - ٧
العمليات بكاملها ابتداء من استالم المختلفة وليست اإلدارات فقط  ، إذ تتم دراسة و هندرة 
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طلب العميل ( المؤمن له ) إلى أن يتم إنجاز وثيقة التامين واستالم القسط  . ولذلك فالهندرة 
تساعد على رؤية الصورة الكاملة للعمل وتنقله بين اإلدارات المختلفة ومعرفة السلبيات 

 خدمة وإنهاء العمل.اإلدارية التي تعيق العمل وتطيل الزمن الالزم لتقديم ال

يعتبر من األخطاء الحقيقية التي تقع فيها مصممو برامج إعادة الهندسة في شركات التامين هو  - ٨
عدم الحصول على الدعم الكافي والموارد غير الكافية : سواء المادي أو المعنوي من ادارة 

  الشركة  أو عدم تخصيص ميزانية كافية إلعادة الهندسة .
ى ال يمكن تحقيقه من خالل إعادة الهندسة، أو وضع هدف أداء غير وضع هدف غير واقع - ٩

  صحيح أو غير الزم لحل المشكلة التي تتعرض لها الشركة.

أن نجاح عملية الهندرة يعتمد على تشخيص الخطأ وتجنبه ، واألخطاء تكون موجودة دائما  -١٠
( الهندرة ) في شركات ويمكن تجاوزها من خالل تطبيق نظام اعادة هندسة العمليات االدارية 

 التامين .

 
Recommendations  

الهندرة تعني التغيير الجذري في جميع التفصيالت لشركات التامين  وذلك بتغيير  - ١
المسميات ودمج الوظائف وتغيير الهياكل التنظيمية واإلدارية بما يتماشى مع األهداف 

 المرجو تحقيقها من التغيير.

إحداث تغييرات جوهرية وتحديث تطبيق نظام اعادة هندسة العمليات االدارية ( الهندرة ) - ٢
بنية العمليات والمعلومات لدى شركات التامين  لدعم عملية اتخاذ القرار، ومواكبة 

التغيرات التي تحدث في بيئتها المحيطة وزيادة قدرتها على المنافسة والبقاء في سوق 
 التامين ، 

اف شركة التامين وتعزيز ثقافتها بما يخدم نظرتها المستقبلية وخطتها تحديد اهد - ٣
االستراتيجية ويعزز ميزتها التنافسية من خالل اعادة هندسة هيكلها االداري و المالي 

 واالستثماري .
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ضرورة ابتكار أساليب عمل جديدة وكوادر بشرية جديدة ذات مهارات وقدرات عالية  - ٤

العمليات يتطلب التخلص من أساليب العمل القديمة واستبدال  فتطبيق مفهوم إعادة هندسة
 .أساليب عمل جديدة بها كما يتطلب قوة عمل فعلية

ضرورة أن توافر العناصر الحاسمة التي تتالءم مع طبيعة شركات التامين لضمان نجاح  - ٥
تطبيق إعادة الهندسة، حيث أظهرت تجارب العديد من شركات  التامين الحكومية 

 ة أنها تعانى من صعوبات متماثلة عند تنفيذ إعادة الهندسة.والخاص

 تخصيص موارد كافية لمشروع إعادة هندسة العمليات من قبل االدارة العليا لشركات . - ٦
 للعاملين قبل الشروع بتطبيقها ومزياهاشرح أساليب وطرق الهندرة والغرض منها  - ٧

ليات والعمل على دراسة البيئة ضرورة التخطيط العلمي إلنجاح تطبيق إعادة هندسة العم - ٨
 التنظيمية دراسة جيدة للتعرف على كل المتغيرات الالزمة لتسهيل إنجاح هذه العملية.

تطبيق نظام التجارة اإللكترونية والتعامل على أنه لعامل الرئيسي لنجاح العمليات التأمينية   - ٩
ل تقنيات معلومات والتي ترتكز على نظم المعلومات والتحول اإللكتروني، وذلك من خال

متقدمة؛ حيث تقدم مجموعة وصفات وحلول  لإلدارة ، يتم ممارستها، ويمكن تقييمها 
 بطرق مختلفة، وعلى مستويات متعددة.

اعادة هندسة  القدرة على تحقيق الربح عن طريق مقابلة طلبات  المؤمن لهم  بصورة -١٠
 ألخطاء وتكاليف التشغيل الزائدة.أكثر كفاءة وتطوير نظام الرقابة الداخلية ، وتقليل ا

التحديث المستمر للمعلومات عن طريق البريد االلكتروني ولوحات اإلعالن االلكترونية -١١
وحلقات المناقشة وقواعد المعلومات . الحصول على دورات تدريبية عامة من مؤسسات ومعاهد 

ي مجال تقديم الخدمات تدريب خارجية ومتخصصة في مجال اعادة هندسة العمليات االدارية ف
  التأمينية . 

تحديد المشكالت التي تواجهها الشركات التامين مسبقًا وتقييد نطاق إعادة هندسة العمليات في -١٢
 ضوئها.

  

  المصادر  
اللويزي، موسى ، التطوير التنظيمي  " اساسيات ومفاهيم حديثة " طبعة اولى  ، دار وائل  - ١

 م . ١٩٩٩للنشر ، االردن ،  
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إعادة هندسة األعمال فيما بين جودة الوظيفة النعيمي ،انتصار فاضل مال اهللا ، اعادة  - ٢

 ٢٠١٣، ٣، العدد  ٢١والجودة الفنية في مجال التعليم الجامعي ، مجلة جامعة بابل ،المجلد 
. 

هامر ، مايكل ، جيمس  " الهندسة االدارية او الهندرة بيان عن الثورة في ادارة االعمال "  - ٣
، ترجمة الشركة العربية لألعالم  ٢٠صات  كتب المدير ورجال االعمال، العدد ، خال

 . ١٩٩٣شعاع القاهرة ، 

هامر، مايكل وجيمس شامبي، إعادة هندسة نظم العمل في العمل في المنظمات) الهندرة)،  - ٤
 م. ١٩٩٥مصر،  –ترجمة، شمس الدين عثمان، الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة 

 
ري ، امل محمد شيخ حسين ، العوامل المؤثرة على تطبيق اعادة هندسة العمليات دمنهو - ٥

االدارية ( دراسة تطبيقية في الخطوط الجوية العربية السعودية )، جامعة الملك عبد العزيز 
 . ٢٠١٣، جدة ، السعودية ،

رة)، هامر، مايكل وجيمس شامبي، إعادة هندسة نظم العمل في العمل في المنظمات) الهند - ٦
 م. ١٩٩٥مصر،  –ترجمة، شمس الدين عثمان، الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة 

الهندرة دعوة صريحة للثورة  - نسيم الصمادي ، إعادة هندسة نظم العمل في المنظمات  - ٧
 . ٢٠٠٣اإلدارية الجديدة، الجزائر ، 

تحقيق الميزة في BPR)   فيروز ،خضير علي ،دراسة اعادة هندسة عمليات االعمال ( - ٨
التنافسية للمنظمات الصناعية دراسة حالة في معمل االلبسة الجاهزة في النجف ، الغري 

 للعلوم االقتصادية واالدارية ، السنة التاسعة ،العدد التاسع والعشرون .

، موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتها في منظمات األعمال ( 2009 )الرب، سيد محمد  - ٩
 القاهرة . :ولى، دار الكتب المصرية الدولية، الطبعة األ

السلطان، فهد بن صالح ، كتاب يبحث في النظرية والتطبيق للهندرة ، السعودية ،  - ١٠
٢٠٠٨ .( 

السعيدي ، غازي ، التحليل المالي للحسابات السنوية لشركات التامين واعادة التامين ،  – ١١
 ). ٢٠٠٠، لسنة  ٤٢و العدد  ١٢مجلة التامين العربي ، السنة 
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ميدانية على شركة نانكو المحدودة/ لنيل شهادة البكالوريوس من كلية العلوم اإلدارية 
  ٢٠٠٨واإلنسانية/ قسم إدارة األعمال بإشراف د.منصور ألعريقي /صنعاء / اليمن/
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