
ة العامـــــة للتأمينات االجتماعيتــجـريــة املؤسســة

عودية باململكة العربية الس

يةبتحقيق جـــــــودة الخدمات التأمين
ءوتـــــــمــــــيــــــــزها فــــــــــي إرضــــــــــــاء الـــــــــــعـــــمـــــــال

محمد العوني. د



نبذة عن املؤسسة •

أهمية تطبيق جودة الخدمات التأمينية  باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية•

العوامل االستباقية املقدمة من املؤسسة لتحقيق جودة الخدمة التأمينية •

التميز التأميني ورضا العمالء •

مسارات األعمال•

مات التأمينيةتجربة تطبيق املؤسسة  معايير  وموصفات الجوائز املحلية والعاملية  لتحسين جودة الخد•

التوجهات املستقبلية لعمليات لتحسبن املستمر لخدمات التأمينية  •

مخرجات  تطبيق جودة الخدمات التأمينية باملؤسسة•

املـــــحــــاور 



3

االستراتيجية

،ورقميةطموحةاجتماعيتأمينمؤسسة
وتحققمتجددةوخدماتمنتجاتتقدم
وتطور ومرنهالعمالءخدمةفيالتميز

باستمرارمنسوبيها

الرؤية

ام تــــأمــيـــن اجتـــمـــاعـــي مستد
التهمللمشتركين وأفراد عائ

الرسالة

ين تقديم منتجات وخدمات تأم
ــــــددة لعمالئ ــــي مــــتــجـ نااجــــــتــــمــــاعـ

نبذة عن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 



اعيةأهداف املؤسسة العامة للتأمينات االجتم

تقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجددة لعمالئنا

ناتأمين حياة افضل لعمالئ

أفراد عائالتهم تأمين اجتماعي مستدام للمشتركين و

في تحقيق التميز الحكومي2030مواكبة رؤية اململكة العربية السعودية 

تحقيق أفضل املعايير لجودة الخدمات املقدمة لعمالء املؤسسة  01

02

03

04

05



يـــة  أهمية تطبيق جودة الخدمات التأمين
ماعية باملؤسسة العامة للتأمينات االجت

خاللمنعاليةوكفاءةجودةوذاتمميزةتأمينيةخدماتتقديمفياملستمرةاملؤسسةمساعيإطارفي
كبيردور منلهااملاملؤسسةفيوتطبيقاتهاومفاهيمهاالتأمينيةالخدماتجودةإلدارةاالستراتيجيالتخطيط

خاص،بشكلوالعمالءعامبشكلالشركاءرضاالىوالوصول خدماتهاوتحسيناملؤسسةتميزاستمراريةفي
وى مستعلىالرؤيةبرامجفيللجودةالعاماالطاربناءخاللمن2030اململكةرؤيةفيالجودةأهميةتتضحكما
شريفينالالحرميينخادمملقولةوفقاالدولة،اجهزةوجميعواملنظماتالتنظيميةوالوحداتاألفرادأداء

إلىتتجهؤسسةامليجعلمما(واإلتقانللجودةعامليامعيار وخدماتهابمنتجاتهااململكةلتكون )هللاحفظه
التيلياتوالعمواألنشطةواالتجاهاتوالسلوكالثقافةبتشجيعوتقومالتأمينيةالجودةعلىالتركيز
.التأمينيوالتميزرضائهموتحقيقالعمالءوتوقعاتاحتياجاتتلبيحقيقيةقيمةتضيف



يق  التي ساهمت بتحق" الخدمات و املنتجات"العوامل السابقة 
جودة الخدمات التأمينية  

(نموذج جودة الخدمة )

ات تأمينية ساهمت البرامج والخدمات التي قدمتها املؤسسة لعمالئها بتقديم خدم
.لتأمينيذات جودة عالية لتلبية حاجات ورغبات العمالء وتحقيق رضاهم والتميز ا

العوامل السابقة  لجودة الخدمة

تعزيز الشراكة مع العمالء 

التركيز على العميل 

التحقق التلقائي

صوت العميل

تأميناتي افراد

الخدمات االستباقية

تأميناتي أعمال

تقدير

ميثاق

تجربة العميل

معمل تجربة العميل

مسارات األعمال

تحسين جودة اإلجراءات والعمليات

تطبيق معايير الجودة الدولية

برامج الجودة 

جودة الخدمة ءرضا العمالينيالتميز التأم
التأمينية



يلأدوات تحسين تجربة العم

يتم تعزيز الشراكة مع العمالء عبر مجموعة من 

رنامج املبادرات او األنشطة منها على سبيل املثال ب

.تقدير 

دفقتاستمرارهيالعميلعلىالتركيزعمليةإن

تهحاجاتحديدمنابتداء  العميلعناملعلومات

 وتوقعاتهورغباته
 
ظرهنوجهةنقلإلىووصوال

رضاهتحقيقالىوالسعي

تخذتهااالتياإلجراءاتأفضلمناآلليالتحققيعتبر

عمليةتهدفحيثالعملمساراتتسهيلفياملؤسسة

اباتإصمعامالتفياملباشرالبتإلىاآلليالتحقق

معرفةو محددهبياناتومعاييروفقآليبشكلالعمل

 
 
 النظاميكتشفالنظام،فيمسبقا

 
إصاباتةصحآليا

.االصطناعيالذكاءباستخدامالعمل

يفوتصنلتحليلالعميلصوتبرنامجاطالق

مةالخدقنواتمختلفعبرالواردةالتقييمات

تطويرىعلاستباقيبشكلعلىوالعملللمؤسسة

واملنتجاتالخدمات

التركيز على العميلتعزيز الشراكة مع العمالء

صوت العميلالتحقق التلقائي



دامباستخالخدماتجميعتقدمجديدةرقميةمنصة

اجاتاحتيمعيتواكببماالعامليةاملمارساتأفضل

هواملنصةمنالهدفأنحيثاألعمالأصحاب

تمامإمنالعمالءوتمكينالخدماتتقديمفيالتميز

حاجةالدون املنصةطريقعنواملهامالطلباتكافة

املؤسسةلفروعللتوجه

تالخدماتقديماستراتيجيةاملؤسسةتبنت

 
 
منمةالخدبطلبالعميليقومأنقبلاستباقيا

معالحكوميالربطخاللمنوذلكاألساس

ادرنبأنناحيثاملصلحةأصحاباألخرى الجهات

 العمالءطلباتبتلبية
 
يقعنأبمجرداستباقيا

الخدماتطلبإلىيؤديالذيالحدث

سةاملؤسمنمقدمةوطنيةمبادرةهوتقديربرنامج

العالقةتمكينالىتهدفاالجتماعيةللتأميناتالعامة

نماملستفيدينالعاموالخاصالقطاعجهاتبين

خدماتلتقديمشراكاتعقدعبراملؤسسةانظمة

.وأهدافهالبرنامجمساراتضمنمتنوعة

 ميثاقمنصةبإطالقاملؤسسةقامت
 
علىتسهيال

هاملشتركيالبياناتبرفعالحكوميةالجهات

االلتزامشهادةعلىوالحصول 

يلأدوات تحسين تجربة العم

الخدمات االستباقيةتأميناتي أعمال

مـــــيـــــثـــــاقتــــقـــديــــر
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ميع نقاط التواصل، تجربة العميل هي تصور العمالء للمؤسسة والتي يتم تشكيلها بناء  على التفاعالت املتعددة  بين العمالء وج
.كذلك يعتبر نظام شامل لكل التجارب التي يمر بها العميل في كل نـــقــاط التقاءه مـــــع املـــؤســســـة

تحقيق مستوى عالي من رضا العمالء •

تقديم الخدمات عالية الجودة بتوقعات تفوق التطلعات•

تصميم أفضل لتجربة العميل•

والء العمالء على املدى الطويل•

االبتكار بالتجربة •

تجربة العميل

يلأهداف تحسين تجربة العم
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ل معمل تجربة العمي

معمل  تجربة العميل

تحليالت السلوك

تصميم التجربة

اختبار وتشغيل التجربة

املشتركين

أصحاب العمل

املستفيدين

معمل تجربة العميلقنوات الخدمةفئات العمالء

خرائط أصحاب 
املصلحة

عمليات املسح 
والروى

رسم خارطة 
التعاطف

رسم خارطة 
العميل

استراتيجية 
مشاركة العميل

معايير تصميم 
التجربة 

تدقيق تجربة 
العميل

هندسة سهولة 
االستخدام

إدارة التغيير
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مسارات األعمال

مـــســار االجـــــــراءات

مسار الدعم والبيانات

مسار الخدمات واملنتجات

مسار املبادرات

مسار التكامل

مسار تجربة العميل
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صادر البيانات والتقارير وربط مأتمتة
البيانات على مستوى القطاع 

عملية إصدار تقارير تحليلية تساهم في
التطوير والرفع من جودة البيانات

في إصدار تقارير تحفيزية للمساهمة
رفع الطاقة اإلنتاجية في القطاع 

تمسارات الدعم والبيانا

010203
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عملية  تطوير  والبحث عن فرص 
بط تكاملية جديدة وتطوير خدمات الر 
بين املؤسسة و الجهات االخرى 

ي تكامل املؤسسة مع البنك املركز 

ووزارة العدل لتطوير خدمات مميزة 
لكافة العمالء 

مثال على ذلك خدمة التحقق من 
ى اآليبان وهي خدمة مثبتة سابقا عل
معرف التقاعد ونتيجة الدمج تم 
ات االستفادة منها على معرف التأمين

لمسار التكام

010203
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مسار املبادرات

إلى تم اطالق مبادرات ومشاريع تهدف
يننجاح خطة التحول ودمج املؤسست

اطالق مشروع إعادة هندسة إجراءات 
الـــــعــــمــــل لــــقـــطـــاع الــشــــــــؤون التأمينيــــة

اطالق مشروع تفعيل  النموذج 
التشغيلي املستهدف

مشروع تصميم رحالت العمالء من 
البداية إلى النهاية

0102

0304



15

ع دمج  من قنوات التواصل بما يتوافق م
احتياجات العميل

الء اطالق خدمات رقمية تلبي احتياج العم
يل حصر القنوات و الخدمات الرقيمة وتحل

مستوى النضج 

تمسار الخدمات واملنتجا

010203
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القياس والتصحيح

قوة تدقيق الوضع الحالي وتحديد نقاط ال
واأللم

بناء الوضع املستقبلي 

لمسار تجربة العمي

010203



نيةتحسين جودة اإلجراءات والعمليات التأمي

البدء

الدخول على البوابة 
ب االكترونية  وتقديم طل

ضم مدد

رك
شت

امل
ة 
ام
لع
ة ا
ار
إلد

ا
ن
دي

في
ست

لم
ل

دراسة وتحليل الطلب

ص
خا

ال
ع 
طا

لق
ا

رفع الطلب إلى القطاع 
الخاص إلعتمادة

مراجعة املعلومات الواردة
وتأكيدها

؟طبيعة الضم

م 
عا
 ال
اع

ط
لق
ا

خاص إلى حكومي

نعم

حكومي إلى خاص

رفع الطلب إلى القطاع 
العام إلعتمادة

تنفيذ الطلب واشعار 
املشترك 

نهاية

هل تم 
الطلب؟

انية تبلغ اإلدارة بعدم اإلمك
من الضم

ال

هل تم 
الطلب؟

ال

نعم
تنفيذ الطلب واشعار 

املشترك 

نهاية

اشعار املشترك بعدم 
اإلمكانية من الضم

اشعار املشترك بقبول 
الضمطلب

 وتوحيد الخدمة اإللكترونية للخدمة على امل)االجراء املقترح بعد الدمج 
 
(وقع االلكترونيتم تطبيقه حاليا

تبادل املنافع(  / خاص–حكومي )&(حكومي–خاص )الضم  –نموذج خدمة تبادل املنافع 



ةجوائز املؤسس

ل جائزة أفضل مركز اتصا
على مستوى الشرق 
األوسط للمؤسسات 

الحكومية خالل الجانحة

الث تحقيق املركز الث
في قياس التحول 

الرقمي

تحقيق النطاق 
د البالتيني في مرص

الخدمات الحكومية 

جائزة ضمن 26
جوائز املمارسات 
الفضلى مقدمة من 
الجمعية الدولية 
للضمان االجتماعي

ISSA

الحصول على 
مستوى اإلبداع 

والريادة في
مؤشر التعامالت 

ومية اإللكترونية الحك
(يسر)

تحقيق املؤسسة
في جودة ISOمتطلبات 

إدارة طلبات العمالء 
وقياس رضا العمالء

تطبيق املؤسسة  معايير  وموصفات الجوائز املحلية والعاملية  لتحسين جودة الخدمات التأمينية



.فعالبشكلالعمالءطلباتأدارةجودةلنظامالدوليةISOمعاييرتطبيقاملؤسسةواهتمت
التيكناألماتحديدإلىباإلضافةمعالجتها،وطريقةالعمالءطلباتتحديدعلىساعدالذي

بشكلهاوتحسينالتأمينةالعملياتمخرجاتجودةبتحقيقساهمتمماتحسينإلىتحتاج
.املؤسسةعمالءرضاوتحقيقالعمالءمتطلباتلتلبيةمستمر



نيةبرنامج سفراء الجودة التأمي

ملساهمتهعالقطاإداراتفيالجودةسفراءلتأهيلالتأمينيةالشؤونقطاعمبادراتأحديعتبر
مناهيمهاومفبالجودةالوعيزيادةبهدفاملختلفةوتطبيقاتهاوبرامجهاالجودةيخصفيما
املؤسس ياألداءتطويرمنالقطاعداخلالجودةسفيرلتمكينوالتأهيلالتدريببرامجخالل

لخالمنالتأمينيةوالخدماتاملنتجاتجودةمستوى ورفعالرئيسة،األعماللقطاعات
عمالءضار لتحقيقعامليابهااملعمول معاييروفقالتأمينيةواإلجراءاتالعملياتتحسين

.املؤسسة



أمينية  التوجهات املستقبلية لعمليات تحسين جودة الخدمات الت

مية التميز في تقديم خدمات رق
ذكية ومتطورة

 
ا
استخدام الذكاء االصطناعيالتمركز حول العميل أوال

لتحليل والتطوير

بي التميز في تقديم خدمات رقمية تل
حاجة وتطلعات العمالء ومقدمي 
ات الخدمات باستخدام أفضل التقني

واملمارسات الرقمية

 ملعرفة
 
التمركز حول العميل اوال

ومراقبة جودة تطلعات العمالء 
الخدمات وتحديد األولويات

يل استخدام الذكاء االصطناعي لتحل
البيانات واألنماط كأحد أدوات 

التطوير املستمر 



سة مخرجات  تطبيق جودة الخدمات التأمينية باملؤس

تسهيل أداء العمليات
التأمينية

تطوير مقاييس دقيقة 
تالعمليالفعالية وكفاءة 

ر تقليص أوقات التأخي
واالنتظار

املواردفيإلغاء الهدر 
واإلنتاج

ل إزالة األخطاء واملشاك 
والعيوب الحاصلة

العملياتتعميق فهم 
بين العاملين

إرضاء العمالء 
نالداخليين والخارجيي

التحسين املستمر 
لعمليات واالجراءات

الالتيإلغاء األنشطة ينيتحقيق التميز التأم
تمثل قيمة مضافة 

للعمليات

مخرجات  تطبيق 
ة جودة الخدمات التأميني

باملؤسسة 



:المراجع

-:التامينخدماتجودةمجالفينشرهاتمالتيالتامينمجالفيالعلميةوالدراساتالبحوث

المؤسسيوالتميزالجودةفياإلرشاديالدليل-كتابمقدم1.

GOSIالعملياتتحسينإجراءاتدليل2.

التامينصناعةفيالخدمةجودةعنبحث3.

التأمينيةالخدماتتسويقجودةعلنبحث4.

التامينعمالءوالءخلقفيواالتصاالتالمعلوماتتكنلوجيااستخدامتأثيرعالقةعنعلميدراسة5.

.التامينيةالخدماتجودةلتحقيقالسابقةالعواملعنبحث6.

التامينلصناعةالتنافسيةالميزةلتحقيقالجودةإدارةعندراسة7.

التامينيةالخدماتجودةعنبحث8.

بالمملكةالتامينعمالءرضاعلىالسابقةالخدماتجودةاثرعنعلميةدراسة9.

2012كوااللمبوراالعماللإلدارةالدوليالمؤتمرفيالتامينعمالءرضاءعندراسة10.

2014كوااللمبوراالعماللإلدارةالدوليالمؤتمرفيالتأمينصناعةجودةعنعملورقة11.

(الرياض2018العالميالجودةيوممؤتمرفي)حياةاسلوبالجودةعملورقة12.

الرياضالعالميالجودةأسبوعملتقيالتأمينخدمةجودإدارةعلىالمؤثرةالعوامل)عملبورقة13.

التامينخدمةجودةعندكتوارةرسالة14.

العونيمحمد.د
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