
 
 

 

 حسن بن حممد بن سرحان

 اهليئة العامة للغذاء والدواء 

 درةـــــاهلن
 Business Process Reengineering 

 :متهيد
 أن امليالدية العاملية مت خالل التسعيناتو اهليئات من التنفيذيني يف الشركات  اًكبري اًعاملي مشل عدد أظهرت نتائج مسح

العاملية،  األسواقاملتغريات اليت جتتاح  املختلفة ملواجهةو اهليئات اهلندرة كانت على رأس قائمة اجلهود اليت بذلتها الشركات 

أمريكي،  األمريكية ملشاريع اهلندرة خالل هذا العقد قد جتاوز اخلمسني مليار دوالر جمموع ما صرفته الشركات بلغ حيث

 و اهليئات. وهو ما حتقق فعال لكثري من الشركات. سيكون أكرب بكثري االستثمار لقناعتها بأن العائد على هذا

 :هناك ثالثة أنواع من املنظمات اليت حتتاج إىل هندرة وهي

، التشغيل مما يبعدها عن املنافسة الشركات ذات الوضع املتدهور اليت حققت ارتفاعاً مضطرداً يف تكاليفاهليئات و  .1

 .بالشكوى والتذمر أو الفشل املتكرر ملنتجاهتا باألسواق إىل مستوى يدفع عمالءها إىلأو اليت تدنت خدماهتا 

ق تلوح يف األفوتتوقع إلدارهتا بلوغ ذلك الوضع يف املستقبل القريب  الشركات اليت مل تصل إىل التدهور ولكناهليئات و  .2

 .قوانني العمل والبيئة االقتصادية أذواق العمالء أو يف غيوم التدهور أو ظهور منافسني جدد أو التغري يف

، ولكن تتميز إدارهتا املستقبلية نذر التدهور قمة التطور والنجاح وال تلوح يف آفاقها الشركات اليت بلغتاهليئات و  .3

 .وريادة السوق املنافسني بالطموح وحتقيق مزيد من التفوق على

 
 



 :تعريف
من كلميت )هندسة( و)إدارة(  اهلندرة كلمة عربية جديدة مركبة أن كتاب اهلندرة من تاليف مايكل هامرحسب ما ورد يف 

أي إعادة  Business Reengineering للكلمتني اإلجنليزيتني هي ال تعين هندسة إدارية أو إدارة هندسية بل هي ترمجةو

 الشركة ويف طرقاهليئة أو التنظيم اجلذري للنظم والعمليات اإلدارية وإعادة النظر يف ثقافة  هي إعادة. وهندسة األعمال

العمالء، و تعميق ملفاهيم إدارة اجلودة  العمل اليت تتبعها، هبدف حتقيق قفزة نوعية خارقة للعادة يف مستويات األداء و خدمات

 .الشاملة وتفعيلها

يف مقاييس األداء  فائقةلتحقيق نتائج  ياتوأساليب العمل إعادة نظر أساسية وإعادة تصميم جذرية لنظموتعرف أيضا بأهنا: 

 .اجلودة ومستوى اخلدمة العصرية مثل التكلفة، السرعة،

 : أساسية ميكن تلخيصها على النحو التايل وبنظرة سريعة إىل هذا التعريف نرى أنه يتضمن أربع نقاط

 :(Fundamental Rethinking)  أ ساس ية( 1)

عادة  يف أ سلوب إلعمل إملتبع ومرإجعة ما يقومون به من معل وسؤإل أ نفسهم: ملاذإ يقوموإ به؟ وهل هذإ إلعمل  إلنظرإ 

 ؟ وهل ميكن أ دإءه بطريقة أ فضل؟ إلرشكة وأ   و إلهيئةذو قمية للعمالء 

  :(Radical Redesign)  جذرية( 2)

هنا تعين  للوضع إلقامئ، ومن إلتغيري من إجلذور وليس جمرد تغيريإت سطحية أ و جتميالت ظاهرية تعين هذإ إملنطلق فا 

 . عن مجيع اهلياكل واإلجراءات السابقة وابتكار أساليب جديدة ومستحدثة ألداء العمل التخليوذلك ب. إلتجديد والابتاكر

 :(Dramatic Results) ( فائقة 3)

ىل حتقيق طفرإت هائةل " نس بة حتسن إدلخل وإل رابح وزايدة  نتاجئ هائةل يف لعملوفائقة يف معدالت إل دإء  هتدف إ 

 .ال جناز إلعمل وتقدمي خدمات أ فضل للعمالء الانتاجية وتقليص إلزمن إلالزم

 :(Processes)  إلعمليات( 4)

ذ  لرشاكت وإملؤسسات إخملتلفةللهيئات و إرتكزي عىل نظم إلعمل أ و ما يعرف ابلعمليات إلرئيسة إل وليست إال دإرإت، إ 

جناز إخلدمة إملطلوبة. وذكل  طلب إلعميل إس تالممن  إلعمليات باكملها إبتدإء   هندرة يمت درإسة و ىل أ ن يمت إ  رؤية بإ 

إلعمل وتطيل من  للعمل وتنقهل بني إال دإرإت إخملتلفة ومعرفة إحلوإجز إلتشغيلية وإلتنظميية إليت تعوق إلصورة إلاكمةل

هناء إلعمل مجموعة إل نشطة إليت تس توعب وإحدإ  أ و أ كرث من  يعين ومصطلح معلية .إلزمن إلالزم لتقدمي إخلدمة وإ 



ىل  ذإ إعتربان طلب إلرشإء مدخال  ، يكون تسلمي إلبضائع إملطلوبةإ  مفثال   ,للعمالء قمية يإملدخالت لتقدمي منتج ذ إ 

 .إلعميل هو إملنتج إذلي يرمز للقمية إلناجتة عن معلية إلرشإء

 قيل يف اهلندرة:

 إحلاجة ائضا عنا فيزجاج ك سا يرى إلك س نصف ممتلئة، إملتشامئ يرإها نصف فارغة، إملهندر يرى فهيا  إملتفائل. 

  إليت ستتجاهل )إلهندرة( س متوت وإقفةو إلهيئات إلرشاكت 

 

 

 إملرإجع :

 كتاب إلهندرة من اتليف مايلك هامر

 

 


