دور نظم المعلومات االستراتيجية فى دعم
وتحقيق الميزة التنافسية لشركات التأمين المصرية
د .عيد أحمد أبوبكر
استاذ مشارك
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية
ورئيس قسم العلوم االقتصادية

كلية االقتصاد والعلوم االدارية
جامعة الزيتونة االردنية

الملخص

أصبحت المعلومات مورداً جوهريااً لشاركات التايميف فال العصار الحاالل ،فلكال تحاافت تلاك الشاركات
علا باائااا واسااتم ارريتاا ،يلازم أف تجماات وتىناا وتخاازف وتساتخدم كميااات كبيار مااف البياناات والمعلومااات،

أمااا ذا أرادت اهزدهااار فيلزماااا أف تااهدا هااذ الومااائأ عل ا مسااتوا أفنااي ممااا ياااوم ب ا المنافساايف.

وبينما تميزت بعض نواحل النشاط التل تاوم بااا المنشا ت علا باياة ناواحل النشااط ايخارا فيماا منا

(اهنتاااا والتمويااي والتسااويقر خااشر الااارف العش اريف ،فاااف الومااائأ المتعلاااة بالمعلومااات أقاار

ل ا أف

تصبح أهم وأخطر الومائأ التنافسية للمنشي  ،ولاد أصبحت المعلومات فعشً ماف أهام عواماي النجاا فال
بعض الصناعات مثي :صناعة الطيراف ،والتيميف ،والبنوك .وأف اتخاذ الا اررات ف شركات التايميف ساوا

هقارار تحليااي مسااببات خطاار معاايف أو اتخاااذ قارار بابااور خطاار أو االسااتثمار أو المشاااركة فاال قنااا مااف
قن اوات االسااتثمار ،يااتم ناامف مجاااالت نماام المعلومااات فاال مااي ثااور المعرفااة وثااور االتصاااالت وثااور
التانية وثور المعلومات  ،وأخي اًر حصيلة الخبر ورصيد التجربة والمعلومات البشرية.

ذا كاااف رأس المااار والعمااي همااا المااورداف االقتصااادياف الرئيسااياف ل عمااار لاادا شااركات التاايميف،

ف همية المعلومات ،يمكف اعتبارها المورد الثالث فل ذلاك .فايمكف لاردار الحصاور علا المعلوماات عاف

طريااق استاصااائاا ومواجاااة المشااكشت وبااذلك تسااتطيت تحايااق أهاادافاا وباادوف المعلومااات ،يصاابح اتخاااذ
الا ا ا اررات اعتباطي ا ااً ومكلس ا ااً ،ولا اايس – بالنا اارور – رشا اايداً أو اقتصا ااادياً  ،ولاا ااد دلا اات الخبا اار فا اال مجا ااار
االسااتخدامات اهداريااة بشااركات التاايميف لمعالجااة البيانااات عل ا أهميااة البيانااات نسساااا كمااورد رئيساال مااف

ماوارد التنماايم ،ومااف ثاام يصاابح مااف الناارورت واالقتصااادت التخطااير السااتخدام هااذا المااورد بدقااة .ويطلااق
عل ا ا ا ماما ا ااة دار ومعالجا ا ااة البيانا ا ااات التنميميا ا ااة لشا ا ااركة التا ا اايميف اصا ا ااطش ن دار البيانا ا اااتن أو ن دار

المعلوماااتن واالصااطش ايخياار أفنااي مااف سااابا لتعلااق اتخاااذ الاا اررات بالمعلومااات ال البيانااات .وتعمااي

كي شركة مف شركات التيميف عل رفات مساتوا ايدا لتلاك اهدار  ،باعتباار أف المعلوماات ال تااي أهمياة
عف رأس المار أو العمي بالشركة.
تلع

المعلومات االستراتيجية دو اًر أساسياً فل جميت مراحي االدار االستراتيجية وخاصة عند ونت

ايهداف وصياغة االستراتيجية ،فالمعلومات المرتبطة بنتائج عناصر البيئة الداخلية– للوقوف عل

جوان

الاو والنعأ– ل

جان

المعلومات الخاصة بنتائج تحليي عوامي البيئة الخارجية– بادف

تحديد مشمح السرص والتاديدات المتاحة أمام المنممة– تمد االدار العليا ف المنممة وتدعم جاودها
فل ونت ايهداف وصياغة االستراتيجيات باالنافة ل ذلك فاف نمم المعلومات االستراتيجية بالغة
ايهمية لتطبيق االستراتيجية ومراجعتاا والرقابة علياا.

ويمكااف الاااور باايف البعااد االسااتراتيجل لاانمم المعلومااات قااد اتساات بشااكي جعلاااا أكثاار شااموالً مااف نماام

المعلومات التاليدية  ،حيث ركزت نمم المعلومات االستراتيجية  SISعلا رصاد وتحدياد وقيااس التغيارات
فاال البيئااة الداخليااة والخارجيااة للمنشااي  ،ويااوفر المعلومااات الشزمااة لصااياغة واعااداد االسااتراتيجيات البديلااة
والسياسات التنسيذية .فبجان

اهتماماا باعاد هندساة العدياد ماف عملياات المنشاي Business Process

) Reengineering (BPRكالعمليات المرتبطة بتحسيف فرياق العماي وتحسايف اهنتاجياة .نجادها اهتمات
أين ا ااً بالعواما ااي المرتبطا ااة بالبيئا ااة الخارجيا ااة للمنشا ااي مثا ااي د ارسا ااة أها ااداف وبا اادائي المنافسا اايف ،وأسا ااالي

التكنولوجياا التاال يساتخدماا هاهال المنافسايف ،حتا يمكاف تحديااد واساتخدام تكنولوجيااا المعلوماات المناساابة

لدعم جاود عاد هندسة عمليات المنشي ودعم ميزتاا التنافسية.

يماار العااالم االف بموجااات مااف التغي ارات والتطااورات المتسااارعة ف ا شاات مجاااالت الحيااا االقتصااادية
واالجتماعيا ااة والسياسا ااية  ،ويعا ااود ذلا ااك ال ا ا التاا اادم الاائا ااي ف ا ا وسا ااائي االتصا اااالت وتطا ااور تكنولوجيا ااا

المعلومااات ،كااي ذلااك عاازز مااف اهميااة المعلومااات التا اصاابحت احااد اهاام الماوارد االساسااية واالسااتراتيجية
الت تعتماد عليااا شاركات التايميف فا الحصاور علا الم ازياا التنافساية .وتواجا شاركات التايميف المصارية
منافسااة شااديد علا المسااتوييف المحلا والعااالم  ،حيااث تواجا هااذ الشااركات العديااد مااف التحااديات التا

تحااتم علياااا اسااتعمار وسااائي واليااات واسااتراتيجيات حديثااة لك ا تتمش ا ماات المتغي ارات العالميااة المعاصاار
الت افرزتاا العولماة  ،واالنستاا علا االساواا العالمياة ،االننامام الا اتساقياات الشاراكة العالمياة واهمااا

االننمام ال اتساقية الجاات ،والتا ازدادت بعادها حاد المنافساة ،وماا يترتا

علا ذلاك ماف انستاا ساوا

التيميف المصرا عل مصراعية امام الشركات االجنبية ذات االساما المعروفاة والسامعة الاوياة فا جاود

خاادماتاا ومسااتوا ادائا ااا  ،كااي ذلااك ع اازز مااف اهميااة المعلوم ااات الت ا اصاابحت اح ااد الم اوارد االساس ااية
واالسترتيجية الت تعتمد علياا شركات التيمينغ الحصور عل الميز التنافسية.

ف ا مااي االنناامام ال ا اتساقيااة الجااات ) (GATSتواج ا شااركات التاايميف منافسااة قويااة مااف شااركات

التاايميف االخاارا س اوا العربيااة أو االجنبيااة الت ا تعمااي داخااي أو خااارا الدولااة  ،وكااذلك مااف المهسسااات

الماليااة االخاارا (اهماااا البنااوكر واف منطلااق هااذ المنافسااة ه ا نوعيااة وجااود الخاادمات التيمينيااة المادمااة،
خدمااة العمااش  ،تخساايض التكاااليأ ،وهااو مااا ياادعو ال ا ناارور االسااتجابة ومواكبااة التغي ارات والتطااورات
العالمياة فا

تحاياق احتياجااات ومتطلباات العمااش  ،وبساب

المنافسااة الشاديد التا يشاادها هااذا العصاار،

اصبح مف النرورا عل شركات التيميف الت التتبن استراتيجيات تنافسية فعالة  ،المواجااة والبااا فا

بيئة تتسم بالتعايد والتغيير السريت والمستمر ،االمر الذا يحتم علا هاذ الشاركات توجيا اهتماماتااا نحاو
بنا وتطوير استراتيجات تنافسية تنمف استم ارريتاا وتسوقاا عل منافسياا.

اف ناارور واهميااة نماام المعلومااات االسااتراتيجية عل ا وج ا الخصااوص تنباات مااف خااشر مااا ينتماار
منمم ااات ايعم ااار م ااف منافس ااة مس ااتابلية والت اال ل ااف ت ااتمكف نم اام المعلوم ااات التاليدي ااة م ااف تاوي ااة موق ااأ

المنمما ااة أو تما اادها بالمعلوما ااات االسا ااتراتيجية الكافيا ااة والتا اال تعا ااد المغا ااذت الرئيسا اال والحيا ااوت للا ا ا اررات

االستراتيجية مف اجي بنا و/او تطوير مزايا تنافسية تحاق لاا تسوا تنافسال يمكاف المنمماة ماف الصامود
فل وج المنافسة الحاد التل يمكف اف تولدها تطورات المستابي الاري .

وتعد نمم المعلومات االساتراتيجية ماف الانمم التال تحتاي مكاناة هاماة علا سااحة سلسالة تطاور نمام
المعلوماات حياث تلعا تلااك الانمم دو اًر هامااً وأساسااياً فال مسااند اهدار االسااتراتيجية للمنشاي علا الايااام
باايدا ومائساااا ايساسااية عل ا أعل ا مسااتوا مااف الكسااا والسعاليااة س اوا كاناات هااذ الومااائأ تتمثااي فاال
الايام بعملية التخطير االستراتيجل أو اتخاذ الا اررات ،كماا تااتم هاذ الانمم بادخاار العدياد ماف التحساينات
التكنولوجي ااة علا ا العدي ااد م ااف المنتج ااات والخام ااات واهمكاني ااات الت اال تعط اال المنش ااي مي ااز اسا ااتراتيجية

وتنافسية سوا عل مستوا السوا المحلل أو العالمل .ومف هنا فاف الدور االساتراتيجل لانمم المعلوماات
يتمثي فل توفير البيانات المشئمة عف ايبعاد والماروف البيئياة المختلساة التال تحاير بالمنشاي  ،وأينااً فال
اسااتخدام تكنولوجي ااا المعلوم ااات ف اال تط ااوير المنتج ااات والخ اادمات واهمكاني ااات الت اال تعط اال للمنشااي ميااز

استراتيجية تسوا الاوا التنافسية التل تواجااا فل ايساواا المختلساة .وال شاك أف ذلاك ياهدت لا خلاق ماا
يسم نبنمم المعلومات االستراتيجية SISن  ،تلك النمم التل تادعم وتبارز المركاز التنافسال واالساتراتيجل

للمنشي .

ويتمثي نموذا الدراسة ف الشكي التال :

نظام المعلومات االستراتيجي

متطلبات نمام

الميزة التنافسية

النمو

المعلومات

االستراتيج

التمييز

عمليات نمام
المعلومات

االستراتيج

مخرجات نمام

االبدا واالبتكار

قياد التكلسة

المعلومات
االستراتيج

التحالسات

االستراتيجية

شكل يوضح دور نظام المعلومات االستراتيجى فى دعم وتحقيق الميزة التنافسية.

وتنباات اهميااة الد ارسااة ف ا اناااا تتناااور ال اربر باايف مونااوعيف هاااميف وحيااوييف همااا نماام المعلومااات

االسااتراتيجية والم ازيااا التنافسااية ف ا احااد اهاام الاطاعااات االقتصااادية  -شااركات التاايميف -وكااذلك الاادور

الااذا ياااوم با نماام المعلومااات االسااتراتيجية فا دعاام التسااوا التنافسا لشااركات التاايميف مااف خااشر التاايثير
فا عناصاار الم ازيااا التنافسااية (النمااو ،التميااز ،التكلسااة ،االباادا  ،التحالسااات االسااتراتيجيةر وبنااا علا ذلااك
تتمثي اهمية الدراسة ف النااط االتية:
 -1الاادور الااذا تلعبااة نماام المعلومااات االسااتراتيجية كاايدا اسااتراتيجية لتحايااق الميااز التنافسااية مااف
خااشر مااا تااوفر مااف معلومااات اسااتراتيجية فا الوقاات الااذا اصاابحت المعلومااات احااد اهاام الماوارد

الت تستخدماا المهسساات المالياة فا تتبات منافساياا وتحاياق رغباات عمشئااا ومواكباة التغيارات

المتسارعة ف البيئة الخارجية.

 -2الوناات التنافس ال الشااديد الااذا تعمااي ف ا مل ا شااركات التاايميف االف ،حيااث اف االنناامام ال ا

عنوية اتساقياة الجاات يشاكي تحاديا يسارض علا صاناعة التايميف االرتااا الا مساتوا المنافساة
ف كافة االسواا سوا عل مساتوا االساواا الوطنياة او االساواا االقليمياة او االساواا الدولياة،
ممااا سااوف ياانعكس بشااكي حاااد علا الوناات التنافساال لشااركات التاايميف أكثاار ممااا هاال عليا فاال

الوقت الحانر.

 -3الاادور الااذا تهديااة نمااام المعلومااات االسااتراتيج ف ا التاايثير عل ا االسااتراتيجيات التنافسااية الت ا
تتبعاا شركات التيميف ف مصر والمزايا التنافسية الت تسع لتحايااا.

 -4يمكااف اعتبااار اف قطااا التاايميف مااف أكثاار الاطاعااات االقتصااادية أهتمامااا فاال مجااار تااوفير نماام
المعلوم ااات الحديث ااة ،لم اااتوفر م ااف معلوم ااات م ااف اج ااي التخط ااير االس ااتراتيج واتخ اااذ الاا ا اررات
لتا اادعيم الم ازيا ااا التنافسا ااية ،ف ا ا الوقا اات الا ااذا اصا اابحت في ا ا المعلوما ااات احا ااد اها اام الم ا اوارد الت ا ا
تس ااتخدماا ش ااركات الت اايميف فا ا تتب اات منافس ااياا ،ومعرف ااة رغب ااات عمش ه ااا ،ومواكب ااة التغيا ارات

المتسارعة ف البيئة الخارجية.

 -5الاادور الااذا ياااوم ب ا نماام المعلومااات االسااتراتيجية لزياااد فاعليااة التخطااير االسااتراتيج واتخاااذ
السا ا اررات وتحاي ااق مي ااز تنافس ااية للش ااركات التا ا تتينا ا تطبيا ااة مم ااا ي اانعكس علا ا االدا الم ااال
والحصة السوقية لشركة التيميف.

وقاد تناولات الد ارساة تايايم لسعالياة نمام المعلوماات المساتخدمة فال قطاا التايميف المصارت  ،ثام بعااد

ذلااك مساااوم ومكونااات نم اام المعلومااات االسااتراتيج  ،وكااذلك مساااوم وعناصاار الميااز التنافسااية ،واالدوار
ار االط ااار الماتاار لل ادور الااذا يلعب ا نم ام المعلوم ااات
االسااتراتيجية لاانمم المعلومااات االسااتراتيجية ،واخيا اً
االستراتيجية فل دعم وتحايق المزايا التنافسية.

وبن ااا عل ا ا ما ااا تاا اادم اص اابح ما ااف النا اارورا عل ا ا شا ااركات الت اايميف المص ا ارية بنا ااا وتطا ااوير نما اام

المعلومااات االسااتراتيج الخاااص باااا والاااادر عل ا تلبيااة متطلباتاااا واسااتراتيجاتاا التنافسااية المختلسااة مااف
خشر ما تادمة مف تكنولوجيا معلومات متادمة ومساير للتطورات البيئية.

