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   -: المستخلص
عادة هندسة العملياا  عرار عدااد المداابا  خاساتمداج ةنه ياة إ دعم التعرف علي  إليهدف البحث ي
(Six Sigma(  بحاكمة الشركا )CG)   هداف البحث اعتماد المانها التحليلاي الا ا ي أ بلتحديق

ةعاةل الثبا  لهاا  حياث ايار   ةنتم التأكد ةن ةصداقيتها ب  استبانهبتطاير  ، حيث قاةت الباحثة
 لهاه  ةعناياة عالقاة بيااد إلا  التا ال تام بقاد اساتماهة، (90)قادههاالبحاث علاي عيناة عشااا ية 

 أعمق تحليل، ةما يساهم في  FIDICهندسة العمليا  عرر عداد المدابا   إعادة دعم ةع التدنيا 
بحاكمااة الشااركا   Six Sigmaخاسااتمداج ةنه يااة  يدياادة بأنمااا  عالقااا  باسااتنبا  لهااا

CORPORATE GOVERNANCE  ، اناه ا ياياد  إلايال ارب  بتا لت الدهاسة ةن اختبااه
هندساة العملياا  لعدااد ال يادي   إعاادةبدعام  Six Sigmaإحصاا ية باين ةنه ياة  دالاة ا ذ عالقة

 إعاادةباين حاكماة الشاركا  دعام  إحصاا ية دالاة ذا  ا ياياد عالقاة بعرار عدااد المداابا  ،
باين  إحصا ية دالة ذا  ندسة العمليا  لعداد ال يدي  عرر عداد المدابا  بكهل  ا يايد عالقةه

بحاكماااة الشاااركا  بماااين دعااام اعاااادة هندساااة العملياااا  عررعدااااد  Six Sigmaتكاةااال ةنه ياااة 
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المدترح خالدهاسة، بةحابلة تطريده ةن  اإلطاهضربهة ترني  إليبتا لت الدهاسة  FIDICالمدابا  
هندسااة العمليااا  لعداااد المدااابا  ال ياادي     إعااادةل المنظمااا  للاقاااف علااي ةااد  فعاليتااه فااي قراا

 Sixالكاااده المهنياة المدهماة تادهيبا ةعتمادا علاي تطرياق ةنه ياة  إعادادبكهل  ضربهة التايه نحاا 
Sigma  تكل ااة  إنكاهل  علااي كي يااة التعاةاال ةااع حاكمااة الشااركا  حيااث اتساا  ةاان خااال  الدهاسااة

طاب هه  الكااده ةن الماهج ةرت عاة خا اة ةاع تااافر خااقي المداةاا  المالياة بالمادياة الال ةاة استد
 المدترح  اإلطاهلتطريق 
عداد المدابا  لعادة هندسة العمليا  إ  ،ستة سي ما ةنه ية ، : حاكمة الشركا المفتاحيةالكلمات 
FIDIC  

:Abstract 
The study of the research is to identify the extent of support for process 
re-engineering through contracting contracts using the Six Sigma 
methodology and corporate governance (CG). To achieve the research 
objectives, the descriptive analytical approach was adopted. As the 
research was conducted on a random sample of (90) questionnaires, the 
existence of a significant relationship for these technologies with support 
for process re-engineering through FIDIC contracting was found, which 
contributes to a deeper analysis of them and the deduction of new 
relationships and patterns when using the Six Sigma and CORPORATE 
methodology. GOVERNANCE The study concluded from testing the study 
hypotheses that there is no statistically significant relationship between Six 
Sigma methodology and process re-engineering support for FIDIC 
contracts through contracting contracts, there is no statistically significant 
relationship between corporate governance and process re-engineering 
support for FIDIC contracts through contracting contracts, and also there 
is no A statistically significant relationship between the integration of Six 
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Sigma methodology and corporate governance and support for process 
re-engineering through FIDIC contracting contracts. The study concluded 
that the framework should be adopted. The proposal should be studied 
and applied by organizations to determine its effectiveness in re-
engineering processes for FIDIC contracting contracts. As well as the 
need to go towards preparing professional cadres who are trained based 
on the application of the Six Sigma methodology as well as on how to 
deal with corporate governance, as it became clear through the study that 
the cost of attracting these cadres from abroad is high, especially with the 
availability of the rest of the financial and material elements necessary to 
implement the proposed framework  
Key Words: Corporate Governance, Six Sigma, Process Re-
engineering for FIDIC Contracting Contracts. 
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 القسم الأول

 الإطار العام للبحث

 -مشكلة البحث:مقدمة واولاً : -

التااااأةيني يحتاااال ةاقعااااا  ن النشااااا  ةااااا  فااااي الم تمعااااا  الحديثااااة ، حيااااث إها التااااأةين يلعاااا  دبها   إن
ناااه ياااافر الحماياااة المناسااابة لماااااهد الم تماااع إ، حياااث  ى خااار ألااقتصاااادية ا األنشاااطةباااين  اساااتراتي يا  

د  ؤ الدااةي بيا ااقتصاادالاده  الاااقي ةان أ  هاقا  قاد تااياه  مهل  فإناه يعترارالبشرية بالمادية ، ب 
ً  دبها  ه يسا   كماا يسااهم خصااهة فعالاة فاي تحدياق  ،نشطة ااقتصاادية الممتل اةألفي نما باستدراه ا ً 

ةين خأنهاا  اناعة أ، بتتميق  ناعة التا (134،ص2000)ابند ، ااقتصادية هداف خطط التنميةأ 
 فاي ن كافاة ةتييراتهاا ال نياة بالمالياة )المحلياة بالماهيياة( تتساافر ةعاا  أخمعني ، مي ذا  نطاق عال

شاا ل ةنظاةااة عالميااة تااؤير علااي أ  ةنشااأة ةاان ةنشاان  التااأةين خااأ  ةنطدااة ةاان ةناااطق العااالم ، 
بمالتالي تتأير ةنشأة التأةين خالمست دا  التي تحدث علي الساحة ، بها ةاا يعال التطااه فاي هاه  

  ( 2009سريعا  بةلماسا  )حقين ، الصناعة
للحاد ةان تعار  ال عالاة  األساالي كأحاد  Corporate Governance بيأتي دبه حاكمة شركا 

شااركا  التااأةين ف اااأة دبن  إفاااال  إلاايالهاااقا  ااقتصااادية العني ااة التاااي تااؤد   إلاايهااه  الشااركا  
حاكماااة الشاااركا  علاااي ، بمالتاااالي ضااايا  حدااااق حملاااة الاياااا ق حياااث ينصااا  اهتمااااج  إناااهاهساااابق 

الدااا م المالياة بفاق المعاايير بالمعال اا  المحاسارية  إعاداد إلايبالشا ايية بتهادف الحاكماة  اإلفصاح
بتااادفداتها النددياااة خشااا ل ح يداااي  أعمالهااااالساااليمة خحياااث تعرااار عااان المركاااق الماااالي للشاااركة بنتاااا ا 

لية المدهية في هه  الدااا م خماا ي اي الكافي بالش ايية ةن خال  الريانا  المالية بغير الما خاإلفصاح
تااافير  إلااي خاإلضااافةخاحتيايااا  ةسااتمدةي الداااا م الماليااة ةاان ةسااتثمرين بمناااي بةحللااين ةاااليين 

ةصداقية للداا م المالية بنشارا  ااكتتااب عان طرياق ةرايعتهاا ةان قرال يهاة ةساتدلة بفداا  للمعاايير 
 لرقابية ا األيهقةالدبلية للمرايعة ةع ةرايعتها ةن قرل 

نشاطة ألالتاأةين لالما اة خشاركا  شاركا  الحاكماة تتمحاه ةش لة البحث فاي الساعي إلا  تحدياق 
إداهة الشااااركا  سااااظي ا لتعظاااايم  فاااايالمعااااايير السااااليمة  إتبااااا ااعتباااااه  خعااااين ااخااااهبالعمليااااا  دبن 
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لدااعاد المنظماة لنشاا  اإلنتايية بتحساين األدا،، بالنتاا ا ال نياة بالمالياة باالتاقاج بتطرياق الدااانين با
 خعاين األخاهحماياة أ احاب المصاال  ةان يهاة دبن ةن ايال  التأةين، بتحديد ااختصا ا  بدقة

الداخليااة بالماهييااة ةاان يهااة أخاارى ساااف يعماال علاا  تحديااق هاادف علاا  حساااب  الدياااد ااعتباااه
 الشركا  الصناعية ةعظم عملية تساهب بهها ةا تعاني ةنه  أهداف أخرى ،أ  تحصل

بالتاي تمات ةان  ،عترر عداد ال يدي  ةن العدااد المساتحدية التاي لام يتعار  لهاا المشار  المصار  بت
خاااال  العمااال فاااي ة اااا  المشاااربعا  الهندساااية بعلاااي األخااات الصاااناعية ةنهاااا بالتاااي تشاااتري فاااي 

 أبندل التكنالايياا   أبالتاهيدا  الصناعية  أبساا، في ة ا  التصميما   أينريةتن يهها شركا  
  التشاااييد برداهة المشاااربعا  ، حياااث عناااي ااتحااااد الااادبلي للمهندساااين ااستشااااهيين باضاااع ةداااابا

( ، بلداااد BOTالهندساااة المدنياااة بالمي اني ياااة بنظااام الرااااب  ) أعماااا  عدااااد ةداااابا شااارب  لنمااااذج 
بتطااير بتحاديث برداهة  برنشاا،فاي ة اا  تصاميم  BOTال يادي  لانظم اةتياا   اعتمد  نماذج عداد

المرافااااق العاةااااة علااااي الاااادليل ااسترشاااااد  لمنظمااااة األةاااام المتحاااادة للتنميااااة الصااااناعية  ةشااااربعا 
UNDO  

خاه خأسااليرهما اابعادج ( CG)  وحوكمةة الشةركات Six Sigmaمنهجيةة تكامل أن بتر  الباحثاة 
هها التكاةل سيحدق كما كأهداف داخلية سظيا للتحسين المستمر ل ادة ةنت اتها بخدةاتها ةن يهة 

ةما يقيد ةن فارص تعار  ةنشان  التااةين الهندساي لساع  ، تكالي ها ةن يهة أخرى في سا  تم ي
بنااا،  علااي ةااا تداادج يم اان تلماايت ةشاا لة البحااث فااي الساااق ، فاايحصااتها لماايهتهااا خمنافسااة حااادة 

 -التساؤ  التالي :
هندسةةة  إعةةادةدعاام  إلااي Six Sigma  &CGيااؤد  تحدااق التكاةاال بااين تدنيااا   أنهاال يم اان 

 ؟شركات التامين الهندسيبمليات عبر عقود المقاوالت الع
 -البحث: أهمية ثانياً:

 Sixة ااييم بةداةاا  بتكاةال المتعلاق باإلداه   المحاساري األدب إيارا، فاي المسااهمة -1
Sigma يادة ت عيل حاكمة الشركا  ة ا  في ةحاسريا التكاةل هها ةن بااست ادة   
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 المحااااابا  المتكاااارهة إلداهة بتم ااااي  التكااااالي ها البحااااث خال ااااد  الدااااا م حااااا  اهتبااااا  هاااا -2
 ةن أيل تحديق األهداف الممتل ة للشركا   التأةينية،يادة المدةا  بتحسين 

أهمية الدطا  الهندسي باله  تعتمد عليه الدبلة كمصاده أساساي لتمايال خطاط التنمياة فاي  -3
 شت  الدطاعا  

 هداف البحث:أ ثالثاً :

 شاااركا  المداااابا اعاااادة هندساااة العملياااا  فاااي  دعااام إة انياااةيتمثااال هااادف البحاااث فاااي دهاساااة ةاااد  
 إعااادة( لاادعم CG)الشااركا  ةااع ةعااايير حاكمااة  Six Sigmaالهندسااية ةاان خااال  دةااا ةنه يااة 

    خشركا  التاةين الهندسي  FIDDICH المدابا  عرر عدادهندسة العمليا  
 -فروض البحث :رابعاً : 

 :يلي كما البحث فرب   ياغة تم لهدفه بتح يدا   البحث ةش لة ضا، في
 إعةادةدعةم ب Six Sigmaمنهجيةة  باين إحصاا ية دالاة ذا  عالقاةياياد ا :  األولالفةر   -

  عبر عقود المقاوالت  لعداد ال يدي  هندسة العمليات
هندسةة  إعةادةدعم بحاكمة الشاركا  بين  إحصا ية دالة ذا  عالقةيايد ا  : الفر  الثاني -

  عبر عقود المقاوالت  يدي لعداد الالعمليات 
وحوكمة  Six Sigmaمنهجية تكاةال بين  إحصا ية دالة ذا  عالقةيايد ا : الثالثالفر   -

 FIDDICHعررعداد المدابا  اعادة هندسة العمليا  بمين دعم  الشركات
   البحث: منهجيةخامساً :  -

واإلنسةانية   االجتماعيةة اهرالظةو  لدراسةة لمالئمتة  التحليلةي الوصةفي علي المةنه  البحث اعتمد
 تعميمةات إلة  وتفسةيرها وتحليلهةا مقارنتهةا ثةم والمعلومةات  الحقةائ  تجمية  علة  يعتمةد والةي 

ةاع ةعاايير  Six Sigmaةنه ية  ةن خال  تناب المحاسبة  أدبيات تحليل خالل من مقبولة وذلك
عرار هندساة العملياا   ةإعااددعام بهادف  األداتاينباحداث تكاةل باين هاهين ( CGحاكمة الشركا )

 بتحليلها بتصني ها المعلاةا  يمع يم ، بةنخشركا  التاةين الهندسي FIDDICHالمدابا   عداد
  .الدهاسة ةاضا  في ةنها لالست ادة بت سيرها
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 البحث:خطة : سادساً  -

إطاه ةحابلة البحث لإلياخة عن ة ماعة األسئلة البحثية، بلتحديق هدف البحث ، قا   في
 ثة بتدسيم خطة البحث عل  النحا التالي:الباح
 اإلطاه العاج للبحث:   الدسم األب  -
بسااتة سااي ما   Corporate Governanceاإلطاااه النظاار  لحاكمااة الشااركا   الثاااني:الدساام  -

Six Sigma  ب اإلطاه النظر  لعداد   ال يديFIDIC  
 عر  باستدرا، الدهاسا  الساخدة الدسم الثالث:  -
  FIDICإلطاه المدترح بدبه  في إعادة هندسة العمليا  لعداد المدابا  ا راخع:الدسم ال -
 :الدهاسة الميدانية ماةسالدسم ال -
 .نتائ  وتوصيات البحث 
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 الثانيالقسم 
 Sixوستة سيجما   Corporate Governanceالنظر  لحوكمة الشركات  اإلطار

Sigma  عقود   الفيدك وFIDIC 
 -: Governance ateCorporحوكمة الشركات أواًل : 

أ بحت قسية الحاكمة علا  قماة اهتماةاا  ة تماع األعماا  الادبلي بالمؤسساا  المالياة العالمياة، 
حاكمة في المؤسسا  المالية خاعتباهها ح ر الحيث تتاافق اآلها، عل  الصعيد العالمي عل  أهمية 

نتناااب  ييمااا يلااي عرضااا األسااا  فااي النماااذج الناشااة للتنميااة ااقتصااادية  بةاان أياال ت صاايل أكثاار 
هندساة العملياا  ةان خاال   إعاادةخاإلضافة إل  العالقة بينها بماين  لم هاج حاكمة شركا  التأةين 

 اآلتي:
 مفهوم حوكمة الشركات :  -1
ث تعادد  التعري اا  بتعادد بيهاا  النظار، يا  حاكماة الشاركا ح حيايد ات اق ةاحد حا  تعر يا 

أب المنظمااااا ، بذلاااا  نظاااارا لتاااادخل ة ماعااااة ةاااان األةاااااه  نين، الم كاااار يساااااا، ةاااان طاااارف الباااااحث
ة بكااهل  اهتبااا  هااها الم هاااج خم ماعااة ةاان األطااراف يااة باألخالقياااايتماعب ة، يااالمالب ة، يااقتصاااد

 ن، بذب  المصال    الخيالمتعاقدة للشركة كاإلداهة، المساهم
 المبااد  نهاا ة ماعاةخأ "  الحاكماة  ( OECD )بالتنمياة  التعاابن ااقتصااد  ةنظماة تعارفب 

ةان  بغيارهم األساهم بحملاة اإلداهة بة لاس إداهة الشاركة علا  الداا مين باين للعالقاا  المنظماة
 بالياا  ،األهاداف ةبيي لا اتمااذ الداراها  الال ةاةاباإليارا،ا   دااعادإل بهسام المصاال  أ احاب
 األدا، "     بالرقاخة عل  التن يه

( اإلن ليقياة الاه  يعترار أشاهر التدااهير التاي ذكار  فاي (Cadburyببفدا  للتدرير اله  أعدتاه ل ناة 
  "الصدد حيث تعترر هه  الل نة خأن الحاكمة " نظاج خمدتسا  تداه الشركا  بتراق  هها

ذلاا  النظاااج الااه  يااتم ةاان خاللااه تاييااه برداهة شااركا  األعمااا  بيحاادد » : نهةةابأ الحوكمةةة  تعةةر  
ين ةمتلا  األطاراف ذا  الصالة بنشاا  الشاركة ةثال ة لاس يي ل الحاكمة الحدااق بالمساؤبليا  با

اإلداهة بالمساااهمين بأ ااحاب المصااال ، كمااا يحاادد قااعااد برياارا،ا  اتماااذ الدااراها  المتعلدااة خشااؤبن 
الشااركة، كااهل  يحاادد الهي اال الااه  يااتم ةاان خاللااه بضااع أهااداف الشااركة ببسااا ل تح يدهااا ببسااا ل 

 ((2005، بر  )«" الرقاخة عل  األدا،
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الداضاي )«ة ماعاة ةان األنظماة التاي تاداه بتراقا  ةان خاللهاا الشاركا »: نهةاعر  الحوكمةة بأوت
النظاج اله  يتم ةن خالله » : خأنها( الحاكمة IFCكما تعرف ةؤسسة التمايل الدبلية )،  (2010،

 (2009حباه،)«"إداهة الشركا  بالتح م في أعمالها
ةتكاةال ةان الدااانين باألنظماة  إطااهي هاا خأنهاا: " يايم ن تعر  عن الحوكمة فةي شةركات التةأمينأةا 

أ اااحاب  أهااادافبالمعاااايير التاااي تااانظم نشاااا  شاااركا  التاااأةين ،بتسااااعد علاااي هقابتهاااا خماااا يحداااق 
 المصال  بيقيل التعاه  بينها" 

 ااقتصاادية األهاداف باين الماا ناة إلا  تهادف إساتراتي ية يديادة ةباادهة الشاركا  إن حاكماة
 عرار للماااهد الكا ،ااساتعما   تحديق بهدف األعما  باألخالقية لمنظما  نانيةبالدا باايتماعية

 عن بالتحر   أ حاب المصال  حداق  لسمان الرشيدة لإلداهة بالمماهسا  السليمة العمليا  أفسل
 بالمالياة التمطيطياة تاظيا  األدبا  خاال  ةان بيانهم تارمط التاي العالقاا  التعاقدياة يمياع تن ياه

 اهتابط هالحاكما ة هااج نأاألدبياا   بتت اق، بالشا ايية اإلفصااح لمعاايير لساليمة بفداا  ا بالمحاسارية
 أ احاب ةناافع بتعااه  بةشا لة الاكالاة اإلداهة عن الملكية بفصل ح م األعما  خأتسا  تاهيميا

 خأكملاه، بااقتصااد خسامعة المنظماا  تسار التاي الساليمة غيار لابع  المماهساا  نتي اة المصال 
 بت نا  اإلداهة عان الملكياة عان فصال الناشائة ال  ااة لساد الشاركا  لحاكماة اكل ال يادةالهي بتأتي
 الشاركا  حاكماة سلسالة (1) بياضا  الشا ل الاكالاة ةشا لة بحال المصاال  باين أ احاب الصرا 

 .األدا، لتداهير بالهي ل النماذيي

 
 األدا، لتداهير النماذيي الهي ل – الشركا  حاكمة سلسلة (1) هقم ش ل

Source: Adapted From Johnson & Scholes (1997)"Exploring 
corporate strategy" prentice hall .pp: 186. 

حاكمة سليمة بييدة في ضا، دليل ةنظمة  إليرا،بتر  الباحثة انه علي الرغم ةن أن ندطة الرداية 
ةن خاال  حماياة  الشركة التعابن ااقتصاد  بالتنمية تتمثل في تطريق ةباد  المنظمة لحماية قيمة

المتعاةلااة ةااع الشااركة،  األطاارافحداااق المساااهمين بتحديااق العدالااة بالمساااباة بياانهم، حمايااة ةصااال  
 إا،  اإلداهةأعساا، ة لاس  أدا،الال ةاة للرقاخاة علاي  الساااخطبضاع  بأخيارابالش ايية ،  باإلفصاح
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الاقااات باااين يمياااع قطاعاااا   تديااايم شااااةل ، ةتكاةااال بةتااااا ن فاااي ن اااس إيااارا،كااال ذلااا  يتطلااا   إن
قرال  إلياهالتديايم المشااه  إيرا،ةرتكقة علي  –ال يدة  –الشركة علي النحا اله  ي عل ةن الحاكمة 

  (Lee, and Naiker, 2009) اإليرا،ا كل هه  
 -مبادئ و مقومات حوكمة الشركات في شركات التامين وتقييمها:  -2

 لسامان الساير الال ةاة األدبا  تاافير إلا  تساع  للادب  الممتل اة التشاريعا  أن ةان الارغم علا 
حسا   للعماال، الال ةاة التأةينياة المادةا  تداديم ضامان خاال  ةان التاأةين لشاركا  الحسان

فاي  المتمثلاة السالريا  ةن العديد ظهر فلدد التسديد، عل  قدهتها ضمان بكهل  التأةينية احتياياتهم
خشا ل  تاؤير بالتاي التاأةين خشاركا  العااةلين هل بكا العداد أطاراف يانا  ةان األخالقياة السالاكيا 

بتعرف ةباد  الحاكمة عل  أنها: " الدااعد ب النظم ب   .الشركا  بأدا، التأةين  ناعة عل  سلري
اإلياارا،ا  التااي تحدااق أفساال حمايااة بتاااا ن بااين ةصااال  ةاادير  الشااركة ب المساااهمين ب أ ااحاب 

 ةباد  بضع ةن بد ا كان ، لها( ,(Pie-Shih, H.S., 2006 المصال  األخرى المرتبطة بها")
 التاي التاأةين لشاركا  بالرشايدة الك اأة اإلداهة ت سايد أيال ةان الدطاا  بذلا  بهاها خا اة للحاكماة
 -التالية: األهداف تحديق إل  تسع 

: ب يتحدق هها المردأ ةن خال  ةماهسة الحق فاي تسا يل ب حداق المساهمينةاية الثاني:المردأ  *
الحصاا  علا  ب األسهم،  حساه ال مظية العاةة ب التصايت ب انتماب ة لاس اإلداهة، ندل ةلكية 

الحصاااا  علااا  العا اااد ةااان ب ةماهساااة الرقاخاااة، ب المعلاةاااا  خشااا ل ةناااتظم ب فاااي التاقيااات المناسااا ، 
 األهماح  

: ب تعني المساباة بين يميع المساهمين، ضمن كل لمساهمينالمعاةلة المتكافئة لالمردأ الثاني :  *
ئااة، ةاان حيااث ضاامان الحداااق الساااخدة الااهكر، ب ذلاا  بتااافير المعلاةااا  الال ةااة لهاام، ب ةعاااةلتهم ف

 خصاهة ةتكافئة، ب تعايسهم في حاا  التعد  عل  حداقهم 
الاااادا نان، ب الرناااااي، ب ب هااااؤا، هاااام ةااااالكا السااااندا ،  المراااادأ الثالااااث : دبه أ ااااحاب المصااااال : *
ي ان لهاؤا، دبه فعاا  فاي الرقاخاة علا  أدا، الشاركة، ةاع  الماهدبن، العمال،، العما   إذ ي   أنب 

الاظااا   اإلسااتراتي ية لكاال عنصاار ةاان عنا اار ضااااخط اإلداهة باآلليااا  المعتماادة لماا نااة  ضاامان
ةساااؤبليا  ةؤسساااا  المااادةا  المالياااة ات اااا  ةمتلااا  أ اااحاب المصاااال   بي ااا  أن تكاااان لااادى 

 لي:ةؤسسة المدةا  المالية الددهة عل  تحديد ةا ي
األدباه بالاظاااا   اإلساااتراتي ية لكرااال عنصااار ةااان عنا ااار اإلداهة خماااا فاااي ذلااا  ة لاااس اإلداهة   1

 بالل ان المنرثدة عنه 
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ل عنصاااار ةاااان عنا اااار ضااااااخط اإلداهة ت ااااا  ةمتلاااا  أ ااااحاب آليااااا  ةاا نااااة المسااااؤبليا  لكاااا  2
 المصال  

خمااا يتناساا  ةااع  إداهتهااا لسااااخط إداهتهااال ةؤسسااة خاادةا  ةاليااة أن تسااع إطااا ها كمااا ي ااا  لكاا  3
  نماذج أعماله

: ب يتمثاااال فااااي دقااااة ب شاااامالية اإلفصاااااح عاااان المعلاةااااا  اإلفصاااااح ب الشاااا ايية الراخااااع:المراااادأ  *
 المرتبطااة خااالداا م الماليااة ب كااها أدا، الشااركة، ب ذلاا  بفدااا لمعااايير المحاساابة ب المرايعااة الدبليااة

(IFRS)، ير قناااا  تا اايل المعلاةااا  فااي أب الدااعااد المحاساارية المطبدااة  ةااع ضااربهة ضاامان تاااف
 الاقت المناس  لمستمدةيها 

: ب يتمثال هاها المرادأ فاي ضاربهة تحدياد يي ال ة لاس المردأ الماةس : ةسؤبليا  ة لس اإلداهة *
اإلداهة ب المهاااج المسااندة لألعسااا،، خمااا فيهااا تااافير المعلاةااا  الال ةااة ب الماياااق بهااا، ب االتااقاج 

 فة األطراف ذا  العالقة خالشركة خالداانين ب تحديق ةصال  كا
: ي اا  علاا  المؤسسااا  الماليااة أن تتأكااد ةاان أن إعااداد تداااهير ةعلاةاتهااا الماليااة المراادأ الساااد  *

بغير المالية يستافي المتطلبا  التي تنت عليها المعايير المحاسارية المتعااهف عليهاا دبلياا، بالتاي 
   اإلشرايية في الدبلة المعنية تسر  عل  قطا   المدةا  المالية بتعتمدها السلطا

: ي   عل  المؤسسا  المالية تافير المعلاةا  ال اهرية باألساسية حا  حساخا  المردأ الساخع *
ااستثماه التي تديرها أل حاب حساخا  ااستثماه بلل مهاه خالدده الكاافي بفا  الاقات المناسا ، 

ا  طاارق حساااب األهماااح بتا يااع بيتطلاا  ذلاا  تااافر المعلاةااا  أل ااحاب حساااخا  ااسااتثماه حاا
ااستثماه بآليا  دعم العاا د، كما يتطل  ذل  تاافير المعلاةاا  أل احاب  برستراتي يةالمايادا  

حساخا  ااستثماه حا  أساس تا ياع األهمااح قرال فات  حسااب ااساتثماه باإلعاالن عان حصاة كال 
 دد المساهمة ةن المؤسسة بأ حاب حساخا  ااستثماه في األهماح حس  ةدتسيا  ع

يتطلاا  تااافر ة ماعااة ةاان الاادعا م فااي شاا ل ةداةااا  أساسااية عمليااا تحديااق ةثاال هااه  المباااد  ب   
ي اا  ااعتماااد عليهااا لساامان التطريااق ال علااي ب ال عااا  للحاكمااة ضاامن الشااركا  الممتل ااة، ب ةاان 

 (:(Tseh Hsieh,Chang and others 2007) هه  المداةا  نهكر
المتعلداااة خمراقبااة ب ضاابط األدا، اإلداه  ب الماااالي خالشااركة، عاان طرياااق تااافر الداااانين بالدااعااد   1

ةنها ل نة المرايعة ب تنصي  ل ان ةهمتها ةتاخعة ب تدييم األدا،، خحيث تكان تاخعة لم لس اإلداهة 
 أب التدقيق الداخلي 
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ف ي اا  أن تاات هم ة ااالس إداها  الشااركا  ةسااؤبلياتها ببايباتهااا ت ااا  شااركا  التااأةين باألطاارا  2
 ا ق التأةين، بذل  خي  النظر عن يي ل الملكيةحيالمعنية بحملة ب 

 ضمن الهي ل التنظيمي، خا ة ةن الناحية اإلداهية بدقة تحديد المهاج بالمسؤبليا    3
تأساايس ل نااة ةتمصصااة تتبااع ة لااس اإلداهة تدااااج بتاساايع ة ااا  هقابتهااا علاا  أعمااا  شاااركا    4

 التأةين
بضاااربهة تعااادد ال هاااا  الرقابياااة علااا  أدا، الشاااركة، خا اااة ،  تكاااريس بظي اااة التاااأةين الحما ياااة  5

األدا، اإلداه  ب المااااالي، ب هااااها ةاااان خااااال  المساااااهمين ب أ ااااحاب المصااااال  إلاااا  ياناااا  ل ااااان 
 المرايعة المستدلة، أ  التدقيق الماهيي 

 تعين عل  ة الس اإلداها  العمل عل  ضمان تطريق السياسة الما ة خالم افن  بالتعاي    6
بتااافر نظااااج ةح اام لاضااع ب إعااداد التدااااهير ةاان أياال تحدياااق  ،سااليماةااة نظاااج ةاااالي إقضااربهة   7

 الش ايية ب تافير المعلاةا  الدقيدة في التاقيت المال م 
التنظيميااة قاةااة يساااه التاا اال بااتصااا  بااين ة ااالس إداها  الشااركا  ةاان ياناا ، بال هااا  إ  8

 السياسا  باللاا   التنظيمية بال مهاه ةن يان  آخر، بذل  خير  المساهمة في تطاير 
 ااهتدا، خمداييس اإلفصاح بالش ايية -
 حماية ةستهل  التأةين  -
 استمداج أةاا  التأةين ألغرا  التنمية  -
 تنمية أسااق التأةين بك ا،تها بفعاليتها    -

بتااار  الباحثاااة أن حاكماااة الشاااركا  تحمااال فاااي طياتهاااا يملاااة ةااان العااةااال ةنهاااا ةاااا هاااا ذب طااااخع 
اساااتداللية ة لاااس اإلداهة ب ب لتقاج خاااالداانين ب العمااال علااا  حماياااة ةمتلكاااا  الشاااركة، تشاااريعي كااااا

المسااااؤبلية أةاااااج األطااااراف ب الل ااااان الممتل ااااة ةنهااااا ةااااا هااااا ذب طاااااخع أخالقااااي كاانساااابا  الااااهاتي، 
 الممتل ة، ب ةنع المتايرة بالتالع  خالمعلاةا  المحاسرية ب المالية داخل ب خاهج الشركة 

لتااااقاج خ اااال هااااه  المباااااد  ب المداةااااا  فااااي إداهة الشااااركا ، خا ااااة إذا ةااااا تعلااااق األةاااار كمااااا إن اا
خشاركا  المسااهمة، سايؤد  حتمااا لتطااير األدا، ب تحدياق العدالاة ب الشاا ايية ب ةحاهماة ال سااد خمااا 
يسااامن  ياااادة يدااااة المساااتثمرين ب خااااقي المتعاااااةلين ااقتصااااديين خالشاااركة  ألن هااااها ةااان شااااأنه أن 

 اخا عل  أسهمها في ساق األبهاق المالية  ينع س إي 
 -آليات تطبي  الحوكمة في شركات التأمين : -3
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علااي  هكاقباالمطلامااة لتطرياق الحاكماة ، بقااد  اآللياا هنااي ة ماعاة ةاان  إنذكار خعا  الباااحثين  
 بلل ان التي يشرف عليها ، ةثال ل ناة الم افان  بل ناة اإلداهةداخلية تتعلق خم لس  آليا ةنها  أن

 بالمنافسة بالتدقيق الماهيي  خاألنظمةةثل ةا يتعلق  خاهيية،التعيين بل نة التدقيق   بآليا  
 : التأمين شركات في للحوكمة الخارجية باآللياتفيما يتعل   -أ
أةاااا ةاااا يتعلااااق خاآللياااا  الماهييااااة لحاكماااة الشاااركا  فهااااي الرقاخاااة الماهييااااة للماااالي بال هااااا   -

التأكاااد ةااان ساااالةة أدا، الشاااركة ألعمالهاااا، بأن ا ي اااان هنااااي  الرسااامية بالتاااي ي ااار  ةااان خاللهاااا
 (7 :2007)استيال  للاظا  ، بكهل  التأكد ةان ساالةة تطرياق ةبااد  الحاكماة  بقاد ذكار فاي  

Wikipedia   :ةنافسااة حداااق المنت ااا ح  -1أن هناااي آليااا  لتطريااق قااعااد الحاكمااة تتمثاال فااي
اانادةايا  بااكتسااخا ، بهااي  -2تعااد إداهتهاا فاشالة   حياث إن الشاركة التاي ا تساتطيع المنافساة

ةن اآلليا  التدليدية في العالم إلعادة الهي لة بتم ي  اإلداهة عند ااندةاج للسيطرة بااست ادة ةان 
التشااريعا  بالداااانين -4التاادقيق الماااهيي، بالااه  يساااعد علاا  تحسااين الكشااافا   -3التم ااي    

 آلياااا  حاكماااة خاهيياااة دبلياااة، ةثااال ةنظماااة الشااا ايية -5حاكماااة   التاااي عنااادةا تدااار تاااؤير علااا  ال
العالمياااة التاااي تسااايط علااا  الااادب  لمحاهماااة ال سااااد الماااالي باإلداه  بةنظماااة الت ااااهة العالمياااة التاااي 

 بةحاسرية تطال  خإي اد نظم ةالية
 انا  المتعلدةالري إعداد تم إذا ةا حا  الرأ  خإبدا، الماهيي المرايع يداج - :الخارجية المراجعة -

 إل  تداهير المرايعة هه  تمتد كما .عليها المتعاهف السليمة للمعايير بفدا للشركة المالية خالاضظية
 .اإلكتااه   المرير

 الممااطر بتساعير التاأةين هياضايا  فاي خريار هاا ااكتاااه   المريار  -االإكتةوار : الخبيةر -
 الاظي اة هاه  ظهااه .التاأةين لشاركا  المناسبة ال نية ااحتياطا  تكاين إضافة إل  كافة التأةينية
 بين الااسع الت اه   للنشا  نظرا بريطانيا في الت اهية للس ن البحر   خظهاه التأةين تاهيميا ةرتبطة

 .الداها  ةمتل  بةستعمراتها في الرلد هها
افاة ك بتحليال دهاساة نشااطها يشامل لكاي الثمانيناا  ةان ابتادا، هاةاة تطااها  المهناة هاه  عرفات 

 المتصالة األةاد بالطايلاة الدصايرة الممااطر بةنهاا المالياة المادةا  لدطاا  المصااحبة الممااطر
 . المعتمدة التأةين برعادة بااستثماه خسياسا  التسعير

 ةتعاادد الماا اا ا  ة كاار هااا «خأنااه:  اإلكتااااه   (I.A.A)بتعاارف ال مظيااة الدبليااة لإلكتااااهيين 
ب  باإلحصاا،ا  بااقتصااد، الرياضايا  علااج فاي بالتطريداا  النظرياا  فاي ةتمار  اإلساتراتي ية،

الرياضايا   بةهناد  الماالي خالمهناد  اإلكتاااه   بلدا  .المالياة بالعلااج ااتصااا  حسااب
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 للتاياه يساتمدةها عمال ب ا ا  تحليل ةن تم نه بها يتحلي التي ال ريدة تركيرته ألن اايتماعية،
  »العالم في باايتماعية المالية التحديا  ةن ةتناج نحا تنا 
 فاي ةماهساة بأساسايا فعااا عنصرا ةاي عله الماا  ا  ةن يمل  اإلكتااه   المرير أن الدا  يمكن

 : التالية العنا ر في نلمصها التأةين شركا  في الحاكمة
 بااختيااه فاي الدراا  فاي بالمالحظا  النصا   بتدديم الك يلة بالتدنية العلمية المؤهال  اةتالي  1

 باإلشراف الرقاخة أنظمة عما أ 
 . التأةين شركة في المصلحة ذا  األطراف ةمتل  عن اإلكتااه   المرير استداللية  2
 التاي بالمنشااها  التدااهير عان التاأةين، علا  اإلشاراف بيياأ  اإلداهة ة لاس أةااج ةساؤب  هاا  3

 . المددةة بالتحاليل الدهاسا  بنتا ا يددةها
الممااطر  حسااب فاي المعدادة التدنياة ال اانا  خعا  لا ع الشا ايية إلضا ا، ةهام بسايط هاا  4

 .الشركة إداهة طرف ةن بتحايل تالع  ةصده تكان  أن يم ن التي بالتعايسا 
 : التأمين شركات في للحوكمة الداخلية اآلليات -ب
ةان  أعساا، ، األعساا، ةان ة مااعتين ةان عااج خشا ل اإلداهة ة لاس يتكاان  : اإلدارة مجلة  -

بهاا  التن يهياة اإلداهة داخال ةان بأعساا، المساتدلين خاألعساا، يعرفاان  بالاه  يهياةالتن  اإلداهة خااهج
بظي اة  يمااه  خاأن ةؤهال اإلداهة ة لاس أن إذ ، الشاركا  حاكماة آلياا  ةان آلياة ب ةهام عاةال

يداج   المهاج لكثرة بنظرا التنظيمية الناحية ةن. اإلداهة عن ةستدلة بطريدة خحرية المراقبة ب اإلشراف
ل ناة  ، التادقيق ل ناة : ةنهاا ةعيناة خمهماة تهاتم ل ناة كال ةتمصصاة، ل اان بتشا يل اإلداهة ة لاس

 ، البشارية الماااهد ل ناةب  ، ةالحاكما ل ناة ، المهناة أخالقياا  ل ناة ، التعييناا  ل ناة ب، الم افان 
 ل ناة ةهااج هناا خالاهكر نمات. بالمصااج األ اا  إداهة ل ناة ، باإلساتراتي ية ل ناة التنمياة

 -اكمة:الح
 .الشركة إداهة في اإلداهة ة لس بفعالية بك ا،ة استداللية ةن التأكد  1
 خالمديرين  المتعلدة الم افن  عل  اإلشراف  2
 الل ان لعساية خالترشيحا  ةتعلدة تا يا  إ داه  3
  الم لس ل ان بيميع الم لس ةدير فعالية ب األدا، لتدييم طرق  بتن يها بضع  4
 الشركة إداهةخ المتعلدة المطط عل  اإلشراف  5
 لدااعد السلاي بةدبنه الشركا  حاكمة لمباد  التاييهية بالمطا  الم لس إل  تا يا  تدديم  6

 باألخالق
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 __.للشركة التنظيمية اللاا   عل  الاايبة التعديال  حا  ةدترحا  عر   7
 : للرقابة داخلية كآلية الداخلية المراجعة -

 .الحاكماة بفدا لمباد  للشركة السليمة لإلداهة ساسيةاأل الاظا   أهم ةن باحدة الاظي ة هه  تعترر
 بينهاا بةان المؤسساا  المالياة ةان كثيار هاق  التاي المالية ال سا   عد  كريرا اهتماةا أخه  بلدد

 بغيار باانحرافاا  المتعمادة لألخطاا، المب ار لالكتشااف المؤهلاة هاي ألنهاا تأةينياة، ةؤسساا 
 -: ة ايلي الحاكمة لمباد  بفدا الداخلي المرايع هاجة ةن  .أبانها في بتصحيحها المتعمدة

بفعالياة  ك اياة ةادى بتديايم خ حات الممااطر أساا  علا  الحسااخا  لمرايعاة خطاة بتن يه بضع  1
 يمياع باةتثاا  التاقاج بةادى للشاركة الداخلياة باألنظماة الساااخط بكاهل  التاأةين شاركة أنظماة

 .السااخط لهه  الماظ ين بيميع بحدا  الشركة
 فاي اةرايعتها تتما أناه التاأةين لشاركة التدناي خال انا  المتعلداة الم ااا  يمياع أن انضام  2

  لها ال ترا  المحددة
 بالسااخط للداانين ااةتثا  ةدى حا  إليها المتا ل بالتا يا  النتا ا إ داه  3
، بتتااال  ةهمااة التأكاااد ةاان تدااديم الحااااافق لماان يسااتحدها ليصاااب  نماذيااا  لييااار  لجنةةة المكافةةةآت: -

الماظ ان أن ةن يعمل خ د بايتهااد يحصال علا  ة افاأة، ع اس ةان يتكاسال عان العمال،  بليعرف
تأ يل لمردأ ةهم يدا  بها العد  في الحاافقح حيث إن اإلخال  بهها المردأ ينع س سلبا   بهنا تأكيد
إلداهة يدتصاار دبه هااه  الل نااة علاا  اإلداهة، باال أيسااا  تحاادد ة افاان  ة لااس ا العماال، با علاا  بيئااة
 ,Steven Mintz )) خاساتمراه  با يتحداق ذلاا  إا خاساتداللية أعساا، هااه  الل اان  بةرايعتهاا

2003: 14 
: بدبههاا هاا التأكاد ةان أن التعياين فاي المنشاأة ي ار  بفداا  ألساس علمياة بآلياا  لجنة التعيينات -

 Private Sector)باضاااحة بشااا افة، بكااااهل  تداااايم المهااااها  المطلامااااة للمنشاااأة خاساااتمراه 
Corporate  Governance Trust (PSCGT): 35)  

 :الشركا  حاكمةةظاهر ضع    4
حاكماااة الشاااركا  ال يااادة ا تعناااي فداااط  إلاااي أن (Felix Horber,9,2005.P.23)يشاااير  -1

تطريق الدااعد لتلرية المتطلبا  ، خالرغم ةن أنه ا يايد تعري  أب نماذج لحاكمة الشركا  ةدراا  
يم ان تحديااق الحاكمااة ال ياادة للشاركا  فدااط ةااع كباااه الممثلاين لهااا ، ةمااا يااد  علا  نطاااق باسااع، ب 

عل  ةصداقية بنقاهة عل  أسا  ياةي ، لها تعترر هه  العنا ر التي تشا ل تحدياد ااساتداةة فاي 
 حاكمة الشركا  
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ا يااتم تطريااق خعاا  المباااد  الااااهدة فااي الداااانين الحاكمااة الحاليااة فااي الساااق المصاارية خشاا ل  -2
ي، بقد يرياع هاها إلا  ضاع  بعا  المسااهمين أب إداها  الشاركا  بتلا  المعاايير، بةان يام ا عمل

ةرادأ، بهنااي  48ةبااد  ةان إيماالي الاا  7تتماش  هه  الدااعد عمليا ةع المباد  الدبلية فاي ساياق 
 ابياد سلطة كريرة ةركقة فاي شامت باحاد اينان ةن المباد  ا تطرق نها يا في الساق المصرية 

 يمسع لرقاخة ةناسبة 
بهاا تالعا  ب غاق خداا مهاا المالياة لاديها  التيأن الشركا  (Faber, 2005) أشاه  دهاسة   -3

 التاايتلاا  الشااركا   فاايآليااا  حاكمااة الشااركا  المطبدااة بقااد بيااد خعاا  المصااا ت  فاايضااع  
ةؤشاار علاا  ضااع  آليااا  حاكمااة الشااركا  بهاا  : عاادد قلياال بنساابة خساايطة ةاان  Faber اعتررهااا
عاادد قلياال ةاان   -ل ااان المرايعااة  ايتماعااا عاادد قلياال ةاان  -ا، ة ااالس اإلداهة الماااهييين أعساا

   big 4ترايع بااسطة  التيالشركا  
ةااان ةظااااهر ضاااع  آلياااا  حاكماااة  (P.11), Smili & Labell,2009دهاساااة برضاااافة  -4

 - الااداخليالمرايااع  فاايهناااي تييياار  -ة لااس اإلداهة قلياال  فاايعاادد المااديرين المسااتدلين  الشااركا :
ييااد بااين المرايااع  اتصااا عاادج بياااد  -هااا ه اايس ة لااس اإلداهة  CEOsللشااركة  التن يااه الماادير 
 المرايعة ب ل نة  الماهيي
 -:SIX SIGMAالنظر   اإلطار ثانيًا:

بتطاااير المنت ااا  بالماادةا   اإلسااتراتي يةأحااد أهاام نظاام تطاااير العمليااا   Six Sigmaتعااد 
العمليااا  التصااحيحية بهااي تمثاال تطااايرا لاانظم ال ااادة  بإلياارا، دا،األبهااي ةنه يااة ةنظمااة لتحسااين 

، بقاااد  (TQM)ال اااادة الشااااةلة  إداهة( ، TQCالتاااي سااابدتها بةنهاااا الرقاخاااة الشااااةلة علاااي ال اااادة  )
تحساينا  يههياة فاي أدا هاا خا اة فاي  إيارا،المنظماا  التاي طبدتهاا علاي  Six Sigmaسااعد  

المنظما   عن طريق هفاع  أدا،" ةنه ية ةنظمة لتطاير  إنهالي المستايا  التشييلية    بتعرف ع
بتطريق ةباد  ال ادة بتاظي  يهاد  اإلحصا ية األسالي ك ا،ة بفعالية عملياتها ةن خال  ت عيل 

  )pp1998., Harry, M , .60-64(للمنظمة"  اإلستراتي ية األهدافالعاةلين لتحديق 
تطاههاا الممتل اة التيلا  علاي المشا ال   ةراحالخاال  ةنه ظهاههاا ب  Six Sigmaبلدد استطاعت 

 اإلداهةغياااب الاادعم بالمشاااهكة ةاان قراال  أبالتااي كاناات ةنهااا نظاام ال ااادة التااي ساابدتها بةنهااا نداات 
 ال داار   العماااد (б6) ة هاااج ةنظمااة للتطريااق  حيااث شاا ل بأدبا بعاادج تدااديمها لمنه يااا  

 ةستاى  إل  التصنيظية العمليا  تطاير ليعتركيق خال Motorola شركة في ال ادة إداهة إلستراتي ية
 خأنهاا (SO GOOD) عبااهة تحدياد بتام ، ةعيباة ةنت اا  أ  تكاان  اأ أيال ةان ، ( اديا يياد )
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وهةي اختاةار المناتا    فاي خاه المساماح الت ااب  حادبد ضامن للعملياة الساتة تطاابق اانحرافاا 
 لخم  مراحل مترابطة م  بعضها البعض  إال وهي:

 
بالتااي تداادج خطاااا  ، م تطريدهااا فااي المنظمااا  ةاان خااال  ة ماعااة ةاان المنه يااا  المنظمااة بياات 

  Six Sigmaةحددة لت عيل 
 DMAIC ل المستمر التحسين منهجية -1

 ، الدا ماة العملياا  ساير فاي العيااب ةان الحاد إلا  تهادف ةان المطااا  ة ماعاة عان عبااهة بهاي
، Measure، ال ياا   Define) التعريا   -: بهاي خمس ةراحل عل  المنه ية هه  تشتمل حيث

( بهاااي تمثااال عملياااة ةساااتمرة بتتسااامن Control، الرقاخاااة Improve، التطااااير Analyzeالتحليااال 
، بالعمليااا  بالمطاااا  غياار المنت ااة بالتااي ا تسااي  قيمااة للمنظمااة  األنشااطةالااتملت ةاان يميااع 

التحسين  إلحداث  التكنالاييا الحديثة تاظي بأيسابفيها يتم خاستمراه تطاير المداييس المستمدةة 
 (Antony, J and Bhaiji ,M., 2003 ,p2)  المستمر 

بتتساامن تعرياا   Define :الهةةد ( أوالمشةةكلة ) تحديةةد العمليةةة  تعريةة مرحلةةة  -1
، بتعريااا  ال ئاااا  الممتل اااة ةااان العماااال،  (Gupta, 2004,P.30)المنظماااة بأهااادافها إساااتراتي ية

،  (Holmes et al, 2005., P.355)ةشارب  تطاااير ال اادة  هادافبأ بةتطلبااتهم الحياياة ، 
، بتعريا  خارا ط العملياا  ، بتعريا  المشا ال  باضااح بكهل  تعري  دبه كل فريق بةسئالياته 

 ةما يساعد علي حلها 
 Baseline)المرااد ي  األدا،بفااي هااه  المرحلااة تتساامن قيااا   Measure القيةةاس: -2

Performance)  هماا نسابة المطااأ فاي كاال  أساسااينبتعتمااد علاي ة ياساين  ،األدا،بفارص تحساين
 Defect per millionبنسابة المطاأ فاي كال ةلياان فر اة  "Defect per unit "DPUبحادة 

opportunity "DPMO"  (Gupta,2004,P.30)  ،  بةان يام ياتم بضاع خطاة ل ماع المعلاةاا
 الداخلية العمليا  بكهل  تحديد بةسربا  التكل ة ،ةااضع السع   إليالمداهنا  للتاا ل  بريرا،
اانحااراف بالت رقااة بااين ناااعين:  أسااباببتحديااد لل ادة، الحريااة المصااا ت علاا  تااؤير التااي

 .(Gupta, 2004, P.26)اانحرافا  العشاا ية باانحرافا  غير العشاا ية  
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حلاة في هه  المرحلة يتم تحليل الريانا  التاي تام ت ميعهاا فاي المر  Analyze : - التحليل  -3
ال اهياة  األسابابتحدياد ، بياتم  (Holmes, etal.,2005,P.356)العملياة  أبالسااخدة عان النظااج 

لحدبث العياب التي تتسر  في عدج تأدية العملية خالش ل المطلاب ، بخاال  ةرحلاة التحليال ي اان 
ياام يااتم التركيااق علااي البحااث عاان الساار  الر يسااي للمشاا ال  باانحرافااا  بنااا، علااي تحلياال الريانااا  

   (Gupta,2004,P.31) العميل  إهضا،في  إسهاةهابفدا  لمد   األبلايةترتي  ال رص ةن حيث 
تطااير العملياا  للاتملت ةان كال ةساربا   إلايبتهادف  Improve : التحسين والتطةوير  -4

ةنهاا ةماا يسااعد  األةثالهها التطااير يلاقج بضاع ة ماعاة ةان الحلاا  ،باختيااه  بإليرا،اانحراف، 
تاضاااع فاااي ااعتبااااه كافاااة العااةااال ،  أنحدياااق أفسااال النتاااا ا بعناااد بضاااع الحلاااا  ي ااا  علاااي ت

 أنالمنظمااة بي اا   بأهاادافبالمتيياارا  المرتبطااة خمطااة التحسااين ةاان ةراعاااة احتيايااا  العمااال، ، 
الساااعي نحاااا التطااااير بالتحساااين  برنماااياضااع فاااي ااعتبااااه كاااهل  عاادج التاقااا  عناااد حااال المشااا لة 

    Continuous Improvement  (Kwak & Anbari,2006,P.709)المستمر 
 ةان طايلاة ةادة ستستمر التحسينا  أن ةن التأكد يتم المرحلة هه  في Control : الرقابة -5

للرقاخة علي العمليا  الماضعة للتطاير ، هها بتعد هه  المرحلة هاي  إستراتي يةالقةن، بيتم بضع 
 لاألدا،ةراقباة ةساتمرة  إيارا،ا يم ان ضامانها دبن  ضمان استمراه عملية التطاير بالتحساين بالتاي

ا تعاابد المشا ال  الظهااه ةان  حتا بةرايعة المطة بالتأكد ةن يهاد التحساين المساتمر ، بذلا  
 (Holmes, etal.,2005,P.356)يديد   

 
 (DMAICةنه ية التحسين المستمر ديماي )   (2ش ل هقم )

Source: http://www.qualitydigest.com/inside/twitter-ed/design-six-sigma-
public-library.html 

 For Six Sigma Design(DFSS: )منهجية  -2

http://www.qualitydigest.com/inside/twitter-ed/design-six-sigma-public-library.html
http://www.qualitydigest.com/inside/twitter-ed/design-six-sigma-public-library.html
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المنت ااا  بالماادةا   بتعاارف علاا  أنهااا ةنه يااة ةنظمااه تسااتمدج أدبا  علميااة للعماال علاا  تصااميم
 Brue, G. And)تداباال تاقعااا  العمياال فااي ةسااتايا  ال ااادة لسااي ما سااتة  التاايبالعمليااا  

Launsby, R., 2002P.14.) 
الرقاخة بةن يم فهي  بريرا،تركق علي تعري  المش لة بال يا  بالتطاير  DMAICةنه ية  أنبيد 

ليا  التصحيحية لمنع ظهااه المشااكل ، بلكان العم بريرا،تركق علي تطاير العمليا  الدا مة حاليا 
تعاااد المشاا لة فااي الظهاااه ةاان يديااد ، بفااي هااه  الحالااة  DMAICبةااع تطريااق  األحيااانفااي خعاا  

 Sixتدااج بتطرياق  اآلنالشاركة  إنتصاميم كلاي ، بحياث  إعاادة إلايتكان العملياة ذاتهاا فاي حاياة 
Sigma  عمل  أسلابم التصميم خما يال  إعادةتتم عملية  أنفمن الال جSix Sigma  بيطلق علي

بهغم  Six Sigma  "Design For Six Sigma(DFSS)التصميم في هه  الحالة " التصميم   
تحدق تييارا   أنالمنظمة التي تترناها خالتطريق تستطيع  أن إاتطريق هه  المنه ية ليس سهال  أن

لتااي تعتمااد علااي البحااث بالتطاااير خا ااة فااي المنظمااا  ا، با ساايما التكل ااة ،  األدا،ياهريااة فااي 
 -بةنهاا:(DFSS) بيدادج ةاداخل تطرياق ةنه ياة  SAMSUNGلاللكتربنيا  ب  LGبةنها شركة 

(Park,2003,PP. 43:44) 
 (:IDOV)ةدخل    أ

 -هن: Identify, Design, Optimize and Validateةراحل تتكان ةن أهمع  بالتي
( األةثاال لااألدا،، المثاليااة ) ةحابلااة الا ااا   Design، التصااميم  Identify)تحديااد المتطلبااا  

Optimize   ،التحدق ةن  حة التصميم ال ديد(  المصداقية ( (Validate: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (DFSS( منهجية تاميم سيجما ستة )(3شكل رقم 

Source: www. Isixsigma.com 

 العمليات
 Identifyال مي   

 
↓ 

 Designال  مي   
 

↓ 
 Optimizeالم الية  

 
↓ 

 Validateالم دا ية  
 

 المخرجات المدخالت

Identify ال عرف 
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 ( :  DMADV(ةدخل   ب
  Define ,Measure ,Analyze Design and verifyتحتاى عل  خمس ةراحل  بالتي 
   تعريDefine   المشرب   بةتطلبا  العمال،  أهداف: بهنا تحدد 
    ال يا Measure  تدييم حايا  بةاا  ا  العميل : 
  تحليلAnalyze  تحليل خياها  العملية لتلريه ةتطلبا  العميل : 
   التصميمDesign   تطاير العمليا  لتلريه ةتطلبا  العميل : 
  تحدقVerify  :  تدقيق التصميم ليتاافق ةع ةتطلبا  العميل 
 -:)DIDES(ةدخل   ج

  التن ياه، Design ،Executeالتصاميم   المباادهة، Initiate التعريا ، Defineتتكاان ةان  بالتاي
Sustain  )المتاخعة 

تطرياااق  أنتصاااميم يمياااع عملياااا  المنظماااة  ي ااا  ةالحظاااة  إعاااادةبلكااان هااال يعناااي ذلااا  ضاااربهة 
هاه  المنه ياة فاي  إتباا  أنسهال في المنظما  الممتل ة ، بتر  الباحثاة  ليس (DFSS) ةنه ية  

خعا  العمليااا  ،  أنحيااث  ،يعاد قااراها ساليما Six Sigmaالمنظماة بالتاي باادأ  لتاهاا فااي تطرياق 
 تطاير  إعادة إليتحتاج فدط  برنماتصميم شاةل  إعادة إليتحتاج  خساطة اخ ل 
بال ااادة باالتااقاج  األدا،ندلااة ناعيااة فااي  إلاايتحتاااج  عهاااأناا المنظمااا  فااي ةصاار علااي ةمتلاا   إن

يااتم خطاااة خمطاااة لااها  أن، بتاار  الباحثااة انااه كااي يحاادث التطاااير ي اا   األهماااحبحتااي فااي تحديااق 
 ةةن بيهة نظار الباحثا األفسلها DMAIC    ي ان استمداج األيلعلي  عيد المشاهيع قصيرة 

ماااا يمااات يي أةااااياااا  التصاااحيحية فاااي كااال المنظماااة ، حياااث ياااتم تطااااير العملياااا  بال يااااج خالعمل، 
يااتم تصااميمها ةنااه  أن األفساال إنفتاار  الباحثااة  اآلياالالمسااتدرل بةااا يتساامنه ةاان ةشاااهيع طايلااة 

فاااااي هاااااها البحاااااث دبن  DMAIC، لاااااها سااااايتم التركياااااق علاااااي ةنه ياااااة  (DFSS)الراااااد، خمنه ياااااة 
احتياياا  المنظماا  المصارية فاي تاتال،ج ب  ألنهاابذلا  ،  Six Sigmaالمنه يا  ااخر  لتطريق 

 الاقت الحالي بذل  في حدبد علم الباحثة 
أبهد خع  ةحاددا  اساتمداج ةنه ياة ساي ما ساتة فاي قطاا  المادةا  بةداهنتهاا  Benedettoأةا 

 (Michael Useem, Andy Zelleke  pp. 2–12, 2006 )-:خدطا  الصناعة بةنها
بذلاا  ألن ، أكثاار  ااعامة ةاان قطااا  الصااناعة إن عمليااة يمااع المعلاةااا  فااي قطااا  الماادةا   -

 ةعظم الريانا  التي يتم يمعها في المدةا  تتم بيها لايه ةع العميل  
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 ااعامة ةاان الصااناعة بذلاا  خساار  الت اعاال  أكثاارالعمااال، فااي الماادةا   هضاايإن عمليااة قيااا   -
 يملق خع  الصعاما   ةمابين العمال، بةددةي المدةة 

الماادةا   كااان بذلاا  خساار  ،الماادةا  أكثاار  ااعامة ةاان الصااناعة ةرحلااة ال يااا  بالمراقبااة فااي  -
 تتعاةل ةع ةنتا  فتتعاةل ةع عمال، أةا في الصناعة 

 -: Six Sigmaمميزات تطبي   -3
  قدةت يي ال ةحددا لكي ية تحديق ال ادة كما أنها همطت ال ادة خالتكل ة ةما أ ا  ةا كان شاا عا

 أعلي ا  كل ة عالية بسعر ةن افترا  خان ال ادة العالية تتطل  ت
 بيشاااااير(Sun&Chau,2008,P.2694) األدبا تساااااتمدج بتاظااااا  ة ماعاااااة ةااااان  إنهاااااا إلاااااي 

  DMAICبالاسا ل بالمطاا  التطايرية ةن خال  ةنه يا  ةنظمة ةثل 
   بيارhury,2003,P7)  (Chowd إنSix Sigma   تركااق علاي تحديااق عاا اد ةاليااة يم اان

فاي التكاالي  بخ ساا فاي ال اقاد  حددات بفارا  يعها، كماا قادةت قياسها فعليا ةان أ  ةشارب  ةان ةشااه 
 ياا  ةاالي بمماا يمثلاه هاها النظااج ةان ةالياا  لل ا  بالمعي  بالمردبدا  بتكالي  ال حت بقدةت نظاة

 المنظما    إلداها  أهمية
  نظام ال اادة السااخدة قادةت ةدترحاا   أنتعتمد علي دةا العنصر البشر  في التطرياق فاي حاين

 عملية لتطريدها  أدبا  أبدبن تحديد خطاا  نظرية 
   بيار(Sun &Chau ,2008,P.2703)تطرياق  إنSix Sgma  فاي المنظماا  يسااعد علاي

علااي تم ااي  تكااالي  ال ااادة بذلاا   Six Sigma يااادة الداادهة التنافسااية لهااا  كمااا يساااعد تطريااق 
  نظمة بنشر يدافة ال ادة في الم ،التحسين بالتطاير ألعما كنتي ة ةباشرة 

  كماا أشااه(Antony, 2004;1008)   تطرياق  إنإلاSix Sigma  تطااير فارق يسااعد علاي
، ب تحايل الثدافة التنظيمياة ةان نماط ة افحاة األخطاا، إلا  نماط ةناع  المنشأةالعمل لتحسين كاةل 
 هفع الربح المعناية للماظ ين  إلياألخطا، ةما يؤد  

 : Six Sigmaالتحديات والاعوبات التي تواج  تطبي   -4
تمناع أ  ةنظماة ةان تحدياق ةساتا  الساتة ساي ما بةان أكثار هاه   أبتعااق  أنهناي ع با  يم ان 

 -الع با  شياعا ةا يلي :
  يشاير(Gupta, 2004,P31) أنااه هغام أهمياة  إلايSix Sigma  بمما ااة اان اا ا  الكرياارة

هاااا فاااي التكاااالي  فاااي هاااه  بالافااااها  التاااي حددت، التاااي حددتهاااا فاااي الشاااركا  التاااي قاةااات بتطريدهاااا 
انااه عنااد دهاسااة  ،إا Citi Bankب  General Electricالشااركا  علااي سااريل المثااا  شااركا  
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ن ااح هاه  المنه ياة فاي التطرياق  أناتسا  ، خصاهة ةتأنية بمتحليل المداييس المستمدةة  األسلاب
شاااااهيع الما ااااة خالم األهاااادافتركااااق فااااي ةسااااتا  العمليااااا  خصاااا ة خا ااااة بلاااام تااااتم ن ةاااان همااااط 

تركاق علاي العملياة  Six Sigmaال ياساا  المساتمدةة فاي ةنه ياة  إنالمنظماة ، كماا  خإساتراتي ية
أكثاار ةنهااا علااي الاظي ااة ، كمااا انااه لاام يااتم ت ميااع ال ياسااا  بهمطهااا خالداادهة التنظيميااة ك اال ، بفااي 

التااي دبن فهاام لل اارص المحتملااة  Six Sigma أساالابالمنظمااة بترنااي  إداهةتداااج  األحيااانخعاا  
 تقيد ةن الرمحية  أنيم ن 

  يشاير(Kwak & Anbari,2006,P.713) أن إلاي Six Sigma   يتمحااه تركيقهاا  إاي ا
 اإلداه   األدا،الكلااي بمشاا ل خاااص  األدا،علااي كي يااة تطاااير  برنمااا باألخطااا،علااي عاادد العياااب 

 اإلداهيااة سااالي خاأل Six Sigmaعلااي ةسااتا  المنظمااة بيؤكااد انااه ةاان الم يااد قياااج الباااحثين باارمط 
   الممتل ة لتحديق هها الهدف 

 ًً  -:FIDICالنظر  لعقود   الفيدك  اإلطار -ثالثًا
 -: مفهوم عقود الفيديك – 1

بضاااعها ااتحااااد الااادبلي النمطياااة هاااي عدااااد نماذيياااة    (FIDIC Contracts)عدااااد ال يااادي 
 "FIDIC ""Fédération International Ingénieurs-Conseilsللمهندسااين ااستشاااهيين "

بتعتراار ةاان العداااد الحديثااة نسااريا  ، بالتااي تمثاال انع اسااا  للتطاااه ااقتصاااد  باايتماااعي بالتاسااع 
الرنااااا، ، لكااااي تتاااااا،ج ةااااع المماااااطر ال دياااادة بالمشاااا ال  المسااااتحدية  أعمااااا التدنااااي الحااااديث فااااي 

لياااة التاااي تااارتبط بهاااا ، الدبلياااة ، بذلااا  خسااار  الطريعاااة المركباااة بالتكل اااة العا اإلنشاااا يةللمشاااربعا  
 "FIDICتمتلاا  فااي نظمهااا الدانانيااة ، بتعتراار عداااد  "  أينريااةةتعااددة ةاان دب   أطاارافببياااد 
تسااع إطاااها  تعاقااديا ةساابدا   ألنهاااشااياعا  فااي تنظاايم ةدااابا  الرنااا، فااي يميااع دب  العااالم ،  األكثاار

 لهاتية لعداد الرنا، بالتشييد الدبلية بالمحلية ، بتحدق ةردأ الك اية ا اإلنشا،ا لتمطي ةش ال  
ةاياد  إلنشا،خصيصا   إبراةهابعرفت ةن قرل ة لس المعايير المحاسرية الدبلية بتل  العداد التي 

تعتمد عل  خعساها الابع  ةان ناحياة التصاميم  أب يبعسهاة ماعة ةن المايادا  التي ترتبط  أب
 ها  ااستمداج النها ي ل أبالير   أبالاظا    أبالتدنية  أب

بتيطاااي العدااااد النماذيياااة التاااي أ ااادهها ال يااادي  كافاااة العالقاااا  التعاقدياااة الممتل اااة باااين األطاااراف 
 المهند  ااستشاه ( -المداب  –الممتل ة في عداد التشييد ) هب العمل 
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بالدااعاد التاي تسام  للمهندساين خالح اا  علاي  األساسبكان الهدف ةان تأسايس ال يادي  تنظايم بناا، 
ةدابا  الهندسة المدنية بالمي اني ية بالكهرما ية بنظم الراب  بتطاير  أعما بيادة  سلاألف األدا،

 (Antony, J.I. 2004, pp.1006-1013 هه  المهن )
" حداق بالتقاةا  أطرافها ، بالتا يع العاد  للمماطر، بأباةر التييير FIDICبتنظم عداد ال يدي  " 

فتاارة  ةنيااة طايلااة لتن يااهها ، قااد تتيياار  إلاايلرنااا، بالتشااييد الرنااا، ، حيااث تحتاااج ةشااربعا  ا ألعماا 
فيها الظاربف التاي تحايط خالعداد بقات إبراةاه عان الظاربف التاي تسات د أيناا، تن ياه  ،  ةماا يتطلا  

اقتاااراح ةااان  أبطلااا   ااااح  العمااال  أببناااا، علاااي ةباااادهة ةااان المهناااد   –إ اااداه أباةااار التيييااار 
ةتدلباة  اإلنشاا يةبف بالمست دا  ، ا سيما بان المشاربعا  تتاا،ج ةع تطاه الظر  حت  –المداب  

يدا ، بتتعر  لكثير ةن المماطر ةثل : الداة  الداهرة بالصاعاما  المادياة غيار المتاقعاة   بقاد ا 
، حيث يم ن خمايرها تالفي  األباةرخالل ا، لهه   إاالرنا، خطريدة  حيحة بةرضية  أعما تكتمل 

هاادف ةاان تييياار  ، أبر ةتطلباتااه الماليااة يااتيي أبج خراارة  اااح  العماال، أخطااا، التصااميم ، أب عااد
 ، خما يش ل ةربنة اي ابية لتن يه المشرب    األعما تسلسل  أبالمشرب  ، 

 -أهمية عقود الفيديك : -2
التشاييد الممتل اة ، يتنااب   ألعماا تكتس  عداد ال يدي  أهميتها ةان كانهاا عداادام نماذيياة نمطياة  

التعاقااد بييلاا  علااي نماااذج عداااد التشااييد بالمعرفااة خال ياادي  الطاااخع  أطاارافشاارب  كافااة  فااي ةااااد 
شااياعا فااي تنظاايم ةدااابا  الرنااا،  األكثاارالاادبلي ،حيااث تاام اعتمااادا ةاان قراال ةنظمااة عالميااة ، بهااي 

 -بالتشييد في يميع دب  العالم بيم ن تلميت أهميتها ييما يلي :
 -الدبلية بالمحلية : اإلنشا،ا مطي ةش ال  أبا  : بضع إطاه تعاقد  ةسرق لت
الدبليااة بالمشااربعا  المحليااة خإدخااا  تعااديال  ط ي ااة  اإلنشااا،ا تسااتمدج عداااد ال ياادي  فااي تنظاايم 

علااي شااربطها   بهااي تهاادف للتم ياا  ةاان المماااطر التااي يتعاار  لهااا أ ااحاب العماال بالمدااابلان 
أسااس تعاقدياة ةشاتركة بةسابدة تحاااب   بري ااد بالمهندساان إيناا، تن ياه ةشااهيع الرنااا، عرار الحادبد ،

تمطااي المشاا ال  التااي تعتاار  تن يااه تلاا  العداااد فااي يميااع دب  العااالم   بت ناا  اخااتالف الدااعااد 
الدبليااة  اإلنشاا،ا فااي العداد، ا ساايما بان أطاراف عداااد  أينرايالدانانياة المطبداة عنااد بيااد طاارف 

ا تشاتري دا ماا فاي  إنهالمحلية في العمل ، برغم تحرص علي استمداج بيا دها الما ة بالتعاقدية ا
 ن س الثدافة التعاقدية بال نية باللية، بالنظم الدانانية 

 -يانيا : تحديق ةردأ الك اية الهاتية لعداد الرنا، بالتشييد:
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تتميااق خحساان  ألنهاااتعتراار عداااد ال ياادي  النماذييااة ةاان الاسااا ل ال عالااة فااي تنظاايم أعمااا  الرنااا، ، 
حياااث ، اطر، بالتنظااايم الت صااايلي المتكاةااال لعدااااد الرناااا، بالتشاااييد مااا، بالتا ياااع العااااد  للم داإلعااادا

ة صاالة لليايااة، تتعلااق بتحديااد التقاةااا  بحداااق أطااراف العدااد بكي يااة تن يااه  ،  أح اااجتشااتمل علااي 
 إهااداهالمشاااهكة فااي المشاارب ، بتت ناا   األطاارافبتلعاا  دبهام ةهمااا فااي تنظاايم العالقااة بااين يميااع 

ت سير نصاص غاةسة فاي  أبلاقت في حل المش ال  التعاقدية النايمة عن بيا ق غير ة هاةة ا
بتااافير بنيااة للعدااد يسااهل فهمهااا فااي المسااتدرل ، ةمااا يااافر  األطاارافالعدااد ، بتهاادف لتسااهيل ةهمااة 

لساممة ال نياة لتن ياه المشاربعا  ا اإلة انياا الداناني للمدابلين الدبليين الهين تتاافر لاديهم  األةان
 الداانين الاطنية عند تن يه تل  العداد  أح اجفي الدب  الناةية ، بي نرهم التماف ةن تطريق 

 -يالثا  : اعتماد عداد ال يدي  ةن الرن  الدبلي بالمدرضين الدبليين:
تناعاا بدقاة ةان عدااد المداابا  التدلياد  ،  أكثارالهندساة المدنياة خصااهة أعما  تنظم عداد ال يدي  

  اااياغة العدااااد الدبلياااة خشاااأن تن ياااه بتاهياااد بتركيااا  المنشااان  الصاااناعية ، بتشاااييد المبااااني بتيسااار
 ، الهندسااة المدنيااة ، بالتاااي تشاا ل عنصاارام ةهمااام ةااان عنا اار التعااابن ااقتصاااد  بالتدناااي بأعمااا 

  بلهل  اعتمد الرن  الدبلي الشرب  العاةة الااهدة في عداد ال يدي  النماذيية لتكان ضمن ةستندا
المساال  الااه  ساالكه العديااد  ةشااربعا  الرنااا، التااي يمالهااا الرناا  فااي يميااع أنحااا، العااالم ، بهااا ذا 

 ةن المدرضين الدبليين بغرفة الت اهة الدبلية 
اهتماااج الم ااا  المحاسااري فااي الاادب  العرميااة ،  إلاايت تداار  إنهااا إاعداااد ال ياادي   أهميااةرغم ةاان البماا

بة عايقة عن ةساايرة خعا  التطااها  الحديثاة بالمسات دا  فاي بأ بحت الدااعد العاةة في المحاس
السااممة ،  اإلنشااا يةقطااا  الرنااا، بالتشااييد ، با تااتال،ج ةااع الطريعااة المركبااة بالمعداادة للمشااربعا  

 عداد ال يدي  ةن  اه ةمتل ة في ةنطدها بنظاةها المحاسري  أفر تهبةا 
 -:ين االستشاريين(للمهندس ي)االتحاد الدولعقود الفيديك  نماذج -3
عد ااتحاد الدبلي للمهندسين ااستشاهيين بالمعربف خال يدي  شرب  نماذيية نمطية لعداد التشييد أ 

المدنيااااة بالمي اني يااااة  الهندسااااة أعمااااا ةدااااابا   أطاااارافالممتل ااااة تيطااااي العالقااااا  الممتل ااااة بااااين 
، بالكتاااب  األحماارالكتااب عداااد ال يادي  هااي :  أنااا باهاام BOT,BOOTبالكهرما ياة بنظاام الرااب  

 -، بذل  علي النحا التالي: األخسر، بالكتاب ال سي ، بالكتاب  األ  ر
  "Le livre rouge" األحمرأواًل : الكتاب 
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لل ياادي  باحاادام ةان أكثاار العداااد اساتمداةام فااي الااقااع العملاي ، بيتساامن نماااذج  األحماريعاد الكتاااب 
 يتاابةان  ، أبة المدنياة المصاممة ةان قرال  ااح  العمال الهندسا أعماا الشرب  العددية لمدابا  

 ةهندسة   ، أبعنه 
ًم لت ا ايل التصاميما  المددةاة ةان أعماا  الرناا، بفداا  المداب  في هها النا  ةن العداد بتن يه  جبيدا 

 أنالتدااديرا    بةااع ذلاا  يم اان  برعااداد اإلشااراف اااح  العماال ، بي ااان دبه المهنااد  فيهااا هااا 
 إذاالرناا،   أةاا  أبالمدنية بالمي اني ياة بالكهرما ياة  األعما   تصميم يق، فدط ةن يطل  ةن المداب 

، فإنااه ي ااان ةاان المال اام اسااتمداج الشاارب  التعاقديااة الااااهدة فااي  األعمااا طلاا  ةنااه تصااميم ةعظاام 
  األ  رالكتاب 

 -" Le livre jaune ":   األصفرثانيُا : الكتاب 
رب  عدااااد ةدااااابا  أعمااااا  الهندسااااة المي اني يااااة بالكهرما يااااة لل ياااادي  شاااا األ اااا ريتساااامن الكتاااااب 

 بتن يهها بفدام لمتطلبا   اح  العمل  التاهيد، ةيلمباله  يتالي فيها ع المداب ،ةن المصممة 
نشر ااتحاد الدبلي للمهندسين ااستشاهيين الكتااب الاههري بالاه  يعاد اةتادادا   2008بفي سرتمرر 

بمعا  الدااعاد الاااهدة فاي  المشااهيع،شارب  تصاميم بمناا، بتشاييل  يتسامن األ  ر، حيثللكتاب 
 الكت  ااخر  

الدبليااة بيركااق  اإلنشااا يةتااافير نماااذج للعداااد الدبليااة خشااأن تصااميم بتشااييل المشاااهيع  إلاايبيهاادف 
المسئالية علي المداب  في يميع ةراحال تن ياه العداد   كماا يانظم الممااطر التاي يتحملهاا كال طارف 

العدد  باستمداج فكرة " الداة الداهرة " بدا ةن فكرة " المماطر التي ا يم ن التنرؤ بها "  ةن أطراف
 بالتي يتحملها المداب  

 -:"Le livre argent"الكتاب الفضي  : ثالثًا:
، بتسااليم  برنشااا،، بشاارا،  )هندسااةيساامن الكتاااب ال سااي لل ياادي  شاارب  عدااد المشاااهيع المتكاةلااة 

بييااه يتااالي  "Contrats clés en main"عداااد ةشااربعا  تسااليم الم تاااح ة تاااح( ، بتساامي خ
، بفدااا  للا اا  الاادقيق المداادج ةاان  اااح  العماال خشااأن  باإلنشااا،التصااميم بالتاهيااد  إعاادادالمداااب  

ااختباها  عند اانتها، ةن المشرب  الهندسي، بتسليمه ة هقا   إيرا،المشرب  بالير  ةنه ، بكها 
 لعمل ت هيقا  كاةال  ل

بيسمن المداب  خمدتسي العدد سالةة المشرب  ةن أية ةماطر في عمليتي التصميم بالتن يه   بلام 
بهااا يشاا ل تطاااها  للعداااد سااال ة الااهكر ة تمعااة ، بيال اام ةشااربعا   للمهنااد ،ياارد ييااه دبه باضاا  
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الميااااا  ، ، بةنشاااان  ةعال اااة بالرتااار بكيميا ياااةةحطاااا  تاليااااد الطاقاااة ، بالمنشااان  الرتربليااااة  إنشاااا،
 بشب ا  ااتصاا  السلكية بالالسلكية ، بالمطاها  ، بالمااني البحرية 

 -: "Le livre vert":  األخضررابعًا : الكتاب 
الهندساية ذا  ال يماة المالياة الصاييرة  األعماا  أبنمااذج لعدااد الرناا،  لل يدي  هاا األخسرالكتاب 
ي هااها النااا  ةاان العداااد بتن يااه فاا" بيداااج المداااب   قصاايرة الماادة ، بيساامي"العدد المااايق أبنسااريا  ، 
المدنيااة بالمي اني يااة بالكهرما يااة بفدااا  للتصااميم الااه  يااتم خمعرفااة  اااح   األعمااا  أبالرنااا،  أعمااا 
 خااشتراي ييما بينهم   أبالمداب   أب -بيد إن –ةن يناب عنه  أبالعمل 

 -: مميزات تطبي  عقود الفيديك -
ةاع التطااها  التكنالايياة الساممة فاي ة اا  الرناا، بالتشاييد ، بمارغم تتاا،ج عداد ال يادي   -1

ةااادة طايلاااة ، ةماااا يعرضاااها لكثيااار ةااان المشااا ال   إلااايتن ياااهها يحتااااج  إن إاكانهاااا عداااادا  فاهياااة 
 إبااراجتمتلاا  عاان الظااربف التااي باكراات ب التااي تاايااه المشاارب  أينااا، تن يااه  ، ، المعداادة بالمتشاااخ ة 
 ،طل   اح  العمال أببنا، علي ةبادهة ةن المهند   –أباةر التييير   داهإالعدد ، ةما يتطل  

تتاااا،ج ةااع تطاااه الظااربف بالمساات دا  ، ا ساايما بان المشااربعا   حتاا  ،اقتااراح ةاان المداااب   أب
ةتدلبة يدا  ، بتتعر  لكثير ةن المماطر ةثل : الصاعاما  المادياة غيار المتاقعاة بالدااة  اإلنشا ية
 الداهرة 

يع في العدد ي ان عادا بةتاا نا للمماطر بالمسؤبليا  بين أطراف العدد, إضاافة إلا  التا   -2
إا ، أب أن يسعر بناد العدد ، أنه ةن المباد  األساسية في العدد أا يم ن أن ي ان المداب  ةلقةا 

أن  إذا كانت الظربف ةعربفة له أب ةتاقعاة ةناه عناد إعاداد  للعطاا،, كاهل  أن عدااد فيادي  تحااب 
الاقاات الااه  يم اان أن يتاقعااا  لحصااالهم علاا  فااي المدااابلين خشاارب  الاادفع، خا ااة إحاطااة  ضاامان

 ةستحداتهم بالتعاي  عن التأخير في تسلم الدفعا  
يمتا  عدد ال يدي  خأسلاب ةميق لحال النقاعاا  ةان أب  ظهااه لهاا, بأيساا حدااق المدااب   -3

لاياد ة لس ف  المنا عا  اله  ينظر في  بذل ، تكان باضحة دبن الحاية لل ا، إل  الدسا، 
  فأبا  المطالبا  أبا 
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 الثالثالقسم 
 الدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة

 -هما : ينة ماعت إليبيم ن تدسيم الدهاسا  الساخدة 
 خدة التي تنابلت  حاكمة الشركا  دهاسا  عر  باستدرا، الدهاسا  السا -: األوليالمجموعة 
  Six Sigmaعر  باستدرا، الدهاسا  الساخدة التي تنابلت ةنه ية  -: لثانيةالمجموعة ا
: عةةةر  واسةةةتقراا الدراسةةةات السةةةابقة المتعلقةةةة دراسةةةات تناولةةة   حوكمةةةة  األولةةةيالمجموعةةةة 
 -الشركات:

 الدهاساا  هماط بتام الساربهة اقتسات إذا أا التااهيمي، لتسلسالها بفداا الساخدة الدهاسا  تناب  سيتم
 البحث تنابله بةا دهاسة كل هدف تناب  سيتم كما التاهيمي، ت اب  التسلسل حينها سيتمف يبعسها

 .ة ماعة الدهاسا  نهاية في الباحثة بهأ  إليه انتهت بةا
 ( فيما يلي بيان الجدول الملخص الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة1جدول رقم )

الباحث وسنة 
 االستفادة من الدراسات نتائ  الدراسة سةأهدا  الدرا عنوان الدراسة الدراسة

بلواضةةةب وبةةةرا   
  م2019

 كآليةة المؤسسةات حوكمةة
 المحاسةبي اإلفااح لتعزيز
 الماليةةة التقةةارير وجةةودة
- المخةةاطر إدارة لغةةر 
 أ سةي ان تجربةة دراسةة
 حوكمةة مجةال فةي رويبةة

 -المؤسسات

البحةةةث فةةةي هةةةدف  الدراسةةةة إلةةة  
مدى تطبية  مبةادئ الحكةةم الراشةد 

فةةي الجزائةةر وأثرهةةا علةةي  مؤسسةةةل
فعاليةةة اإلفاةةاح المحاسةةبي وجةةود 
التقةةةةةةةارير الماليةةةةةةةة لغةةةةةةةر  إدارة 

مةةنه   إتبةةاعالمخةةاطر  مةةن خةةالل 
 وصفي/ تحليلي

وجةةود  عةةنوأظهةرت نتةةائ  الدراسةة 
عالقةةةة ارتبةةةا  قويةةةة بةةةين مبةةةادئ 
الحكةةةم الراشةةةد للمؤسسةةةة وفعاليةةةة 
اإلفاةةةةةةةةاح المحاسةةةةةةةةبي وجةةةةةةةةودة 

فة إلة  وجةود التقارير المالية  إضةا
دليةل ميةداني مةن واقة  المؤسسةةات 
الجزائريةةةة يثبةةة  أن التةةةأثيرات فةةةي 
فعاليةة اإلفاةةاح المحاسةبي وجةةودة 
التقةةةةةارير الماليةةةةةة  يرجةةةةة  سةةةةةببها 
بشةةةةكل كبيةةةةر إلةةةة  مةةةةدى تجسةةةةيد 

 مفهوم حوكمة المؤسسات.

 مةةدى تطبيةة  اختبةةار تةةم -
 خةالل مةن المؤسسةات حوكمةة
 الحكةم مبةادئ تجسةيد مةدى
 وذلةك مؤسسةةال فةي الراشةد

 عل  موزع باستبيان باالستعانة
 ذات األطةرا  مةن مجموعةة

 المؤسسة  الالة بحوكمة
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 علة  الشةركات حوكمةة أثةر 2018األلمعي
 الشةركات فةي المةالي األداا

 -السةةعودية المسةةاهمة
 قطةاع علة  تطبيقية دراسة
 العربية المملكة في التأمين
 السعودية

 علة  الشةركات حوكمةة أثر تحديد
 أثر دراسة تم حيث المالي  األداا
 وتركيبةةة اإلدارة مجلةة  حجةةم

 اجتماعةات وعةدد مجلة  اإلدارة 
 لجنة أعضاا وعدد المراجعة لجنة

 المةةالي األداا علةة  المراجعةةة
  األصةول علة  بالعائةد المتمثةل
 الملكية حقو   عل  والعائد

 :وقد أظيرت النتائ 
 اإلدارة مجلة  لحجةم أثةر يوجد -
 شةركات يفة المةالي األداا علة 
   األصةول علة  العائةد (التةأمين
 .)الملكية حقو   عل  والعائد

 أعضةةاا لوجةةود أثةةر يوجةةد -
 علة  اإلدارة مجلة  فةي تنفيةييين
 (التأمين شركات في المالي األداا
 عل  والعائد   األصول عل  العائد
 . )الملكية حقو  

 غيةر أعضةاا لوجةود أثةر يوجةد -
 علة  اإلدارة مجلة  فةي تنفيةييين
 التةأمين شةركات فةي المالي اااألد

 والعائةد   األصةول علة  العائةد(
 .)الملكية حقو   عل 

انةةة  يسةةةتفاد مةةةن هةةةي  الدراسةةةة 
 إدارات تقةوم أن ضةرورةمةن ال
 االلتةزام بزيةادة التةأمين شركات
 الشةةركات حوكمةة بمتطلبةات
 أفضةل إلة  الوصةول بهةد 
قواعةةد  لتطبيةة  مثلةة  نسةةبة
 لضةمان وذلةك الشركات حوكمة
 لقواعةةد اإليجةةابي التةةأثير
 .المالي ألداا ا عل  الحوكمة

 بة  تقةوم مةا دعةم ضةرورة -
 بالحوكمةة العالقة ذات اإلدارات
 المراجعةة كةددارة الشةركة داخةل

 أثةر مةنلةيلك  وغيرهةا الداخليةة
 .المالي تحسين أدائها عل 
 مةن المزيةد إجةراا ضةرورة -

 لشةةركات العلميةةة البحةةو 
 العربيةة المملكةة فةي التةأمين
 .الحوكمة مجال في وديةالسع

 بنةةة  فهةةةد 
 سةةةةةةةلطان

(2018), 

 الداخلية المراجعة إدارة دور
 :الشةركات حوكمة تفعيل في
 بالتطبي  استكشافية ةدراس
فةةي  التةةأمين قطةةاع علةة 
 السعودية العربية المملكة

دراسةة دور  إلةياستهدف  الدراسة 
إدارة المراجعةة الداخليةة فةي تفعيةةل 
الحوكمةةةةةة فةةةةةي شةةةةةركات التةةةةةأمين 
السعودية   وذلك من خالل النظةر 

مةةةد  ارتبةةةا  تطبيةةة  أنظمةةةة  إلةةةي
الحوكمةةة بةةددارة المراجعةةة الداخليةةة 
ومةةةةةةد  تةةةةةةأثير تقريةةةةةةر المراجةةةةةة  
الةةةةداخلي وتوصةةةةيات  فةةةةي تطبيةةةة  
أنظمةةةةة الحوكمةةةةة والةةةةي أ  مةةةةد  
يةةؤثر وعةةي اإلدارات المختلفةةة فةةي 
شةةةةركات التةةةةامين بأهميةةةةة أنظمةةةةة 
الحوكمةةةة علةةةي دور المراجةةة  فةةةي 

 هاتطبيق

أهميةةةةة وضةةةةرورة النتةةةةائ   أظهةةةرت
علةةةةةي عمليةةةةةات  اإلشةةةةةرا زيةةةةةادة 

 أوالتقاةةةةي ذات العالقةةةةة بةةةةالغ  
األخطةةاا مةة  الحةةرز علةةي زيةةادة 

المختلفة وذلك مةن  لإلداراتالوعي 
فةةةي تطبيةةة  خطةةةة  إشةةةراكهمخةةةالل 

 إدارة المراجعة.

 يسةةةةةةةةةةةةةتفاد مةةةةةةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةةةةةةة
مجموعةةةة مةةةن النتةةةائ  تةةةتلخص 
بدظهةةةةار االرتبةةةةا  الوثيةةةة  بةةةةين 

يةة  أنظمةةة الحوكمةةة الجيةةدة تطب
وبةةين إدارة المراجعةةة الداخليةةة   
ومد  قةوة تةأثير تقريةر المراجة  
الةةداخلي وتوصةةيات  فةةي تطبيةة  

فةةةةةةي  وأثةةةةةةر أنظمةةةةةةة الحوكمةةةةةةة 
تحسةةةةةةةةين المسةةةةةةةةتو  المةةةةةةةةالي 
واإلدار  للشةةةةةةةةةةركات  وتبةةةةةةةةةةين 
األهميةةةةةةة الكبةةةةةةرى فةةةةةةي وعةةةةةةي 
اإلدارات المختلفةةةة فةةةي شةةةركات 
التأمين في المملكة الي  يةؤد  

قةةدرة ايةام المراجةة  الةةداخلي  إلةي
 وج . أكملبأداا عمل  علي 

 سامية  واخةرون 
(2017) 

 الحكومةةةةة متطلبةةةةات
 تعزيةةز فةةي اإللكترونيةةة
 بالمنظمة التنظيمي التغيير

اسةةةتهدف  الدراسةةةة التعةةةر  علةةةي 
مسةةتوى مسةةاهمة معةةايير حوكمةةة 
الشةةةةركات فةةةةي تحسةةةةين مسةةةةتوى 
الرقابةةةةةة علةةةةة  أنشةةةةةطة التةةةةةأمين 

ل المخةةةةاطر التةةةةي التكةةةةافلي وتقليةةةة

وكشةةةةةف  نتةةةةةائ  ايةةةةةاس معةةةةةايير 
الحوكمةةةةةةةةةةةةة)وف  مؤشةةةةةةةةةةةةركوفمان 
الاةةةادر عةةةن البنةةةك الةةةدولي( أنةةة  
كلمةةةةةا كانةةةةة  مؤشةةةةةرات الحوكمةةةةةة 
السةةةةةتة مرتفعةةةةةة فةةةةةي البلةةةةةد كان  

 أنيسةةةةتفاد مةةةةن هةةةةي  الدراسةةةةة 
 الحكومةةةة مشةةروع نجةةاح

 تةوفير ضةمان فةي االلكترونيةة
 و تنظيمية شرو  و مستلزمات
 اإلدارات تقةود  والتةزام تقنيةة 
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تمثةةةةةل  تعةةةةةو  تحقيةةةةة  أهةةةةةدافها.
حوكمةةةةة الشةةةةركات نظامةةةةا رقابيةةةةًا 
فّعةةةااًل إلحكةةةام السةةةيطرة علةةة  أداا 
شةةةةةركات التةةةةةأمين التكةةةةةافلي مةةةةةن 
خةةةةالل اإلفاةةةةاح والشةةةةفافية فةةةةي 

ن حةةةرز أالقةةةوائم الماليةةةة   كمةةةا 
الهيئةةةةةةةةة الشةةةةةةةةرعية بمؤسسةةةةةةةةات 
التةةةةأمين التكةةةةافلي علةةةة  المبةةةةادئ 

ة مةةن األساسةةية للحوكمةةة الشةةرعي
شمولية  ُيبعةد و إلزامية و استقاللية 

شةركات التةةأمين التكةافلي عةةن أيةةة 
تاةةةةةةةةةةةرفات مريبةةةةةةةةةةةة  فتكةةةةةةةةةةةون 

 قدوةُ يحتيى بها

ل خةةةةةدمات التةةةةةةأمين المقدمةةةةةةة أقةةةةةة
 مخاطرة.

 العمةل أسةالي  و نظةم لتغييةر
 شاملة باورة التقليد  اإلدار  
 إعةادة ذلةك فةي بمةا جيريةة و

 الثقافةةة التنظيميةةة هندسةةة
 يكتة  حت  تبالمنظما السائدة
 .بنجاح االستمرار و البقاا لها

 حمةةةةةد  معمةةةةةر 
(2015) 

 مبةةادئ إرسةةاا متطلبةةات
 شةةركات فةةي الحوكمةةة
 التعاوني التأمين

اسةةةةتهدف  الدراسةةةةة إلةةةة  التعةةةةر  
علةةةةةي متطلبةةةةةات إرسةةةةةاا وتعزيةةةةةز 
مبةةةةةادئ ومعةةةةةايير الحوكمةةةةةة فةةةةةي 
شةركات التةأمين التعةاوني الاةادرة 
عةةةةن المنظمةةةةات الدوليةةةةة  والتةةةةي 

ل مةةةن مجلةةة  الخةةةدمات أكةةةدها كةةة
الماليةةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةةالمية وهيئةةةةةةةةةةةة 
المحاسةةةبة والمراجعةةةة للمؤسسةةةات 
المالية اإلسةالمية  ومةدى التزامهةا 
بتطبيقهةةةةةا لكةةةةةي تضةةةةةمن حمايةةةةةة 
متوازنةة لططةرا  ذات العالقةة مةةن 

نشةةةةا  التةةةةأميني الجهةةةةة وزيةةةةادة 
 لهي  الشركات من جهة أخر  

 -:إليوتوصل  الدراسة -
 بمفهوم االهتمام تعاظم -1

 من العديد في الحوكمة وآليات
 والناشئة  المتقدمة االقتااديات

 االنهيارات أعقاب في خاصة
  االقتاادية  واألزمات المالية

 مباشرة كنتيجة والتي جاات
 الشفافية آليات في للقاور
 المؤسسات من ببعض والحوكمة
 العالمية؛ المالية
 بمبادئها الحوكمة تعتبر 2-

 شفافية من تفترض  وما ومعاييرها
 للمؤسسات األمان صمام ونزاهة
 منها واإلسالمية عموًما المالية
 .الخاوز وج  عل 

يسةةةةةةتفاد مةةةةةةن هةةةةةةي  الدراسةةةةةةة 
 التةأمين شةركات التةزام ضةرورة
 وتعزيةةز بدرسةةاا التعةةاوني
 وحمايةة والشةفافية اإلفاةاح
 عل  والعمل الماالب  أصحاب
 علة  الحوكمةة لةوائب إصةدار

اإلسةةةالمية   غةةةرار الماةةةار 
باالعتبةةةةارات  وكةةةيلك االلتةةةزام

 الشريعة قررتها التي األخالاية
 األنشطة ممارسة في اإلسالمية
 أهةم أحةد باعتبارهةا التأمينيةة
 شةركات فةي الحوكمةة أسة 
 التعاوني التأمين

Hafez 
,2015 

The Integration of 
Six Sigma and 
Balanced 
Scorecard in 
Internal Auditing 

ل بةين سةيجما االستفادة من التكام
سةةّتة وبطاقةةة األداا المتةةوازن فةةي 
التةةةةةدقي  الةةةةةداخلي ليكةةةةةون أكثةةةةةر 
كفااًة وفاعليًة في إدارة المخةاطر  
والمتمثلةةةةةة بالمةةةةةدّققين الةةةةةداخليين 
وأعضةةةةاا لجنةةةةة التةةةةدقي  وكبةةةةةار 
مدير  شركات التأمين فةي ماةر  
والتعةةر  علةةي مسةةتو  مسةةاهمات 
معةةةةةايير حوكمةةةةةة الشةةةةةركات فةةةةةي 

صةةةةةناعة  تحسةةةةةين الرقابةةةةةة علةةةةةي

وتوّصةةل  الدراسةةة إلةة  أّن سةةيجما 
سّتة ل  تأثير إيجةابّي علة  فاعليةة 
التةةةةةدقي  الةةةةةداخلي وكفااتةةةةة   وأّن 
بطاقةةةة األداا المتةةةوازن لهةةةا تةةةأثير 
إيجةةةةةابّي علةةةةة  فاعليةةةةةة التةةةةةدقي  
الداخلي وكفاات   وأّن التكامل بين 
سةةةةةةةةةيجما سةةةةةةةةةّتة وبطاقةةةةةةةةةة األداا 
المتوازن سيكون لة  تةأثير إيجةابّي 
كبير عل  فاعلية التةدقي  الةداخلي 

 وكفاات .

 كةةةةةةون يسةةةةةةتفاد مةةةةةةن الدراسةةةةةةة 
عالي الخطةورة    التأمين نشاًطا

خاصةةةةةة فيمةةةةةا يتعلةةةةة  بنشةةةةةا  
ضةةةةل الشةةةةركة   وذلةةةةك وفًقةةةةا ألف

 الممارسات الدولية
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المخةةاطر  التةةأمين التكةةافلي وتقليةةل
التةةي تعةةو  تحقيةة  أهةةدافها وذلةةك 
إلحيةةاا التمويةةل اإلسةةالمي والةةنظم 
الماليةةةةةةة وتنفيةةةةةةي  فةةةةةةي العاةةةةةةر 

 الحديث
فةةةةةةال  صةةةةةةليحة 

(2014) 
دور آليةةةةةات الحوكمةةةةة فةةةةةي 
تفعيةةل أداا شةةركات التةةأمين 

 التكافلي

دور  إلةةةةةةةةياسةةةةةةةةتهدف  الدراسةةةةةةةةة 
تطبي  مبادئ الحوكمةة فةي تفعيةل 
أداا شةةةةركات التةةةةةأمين التكةةةةةافلي  

  مةةن أهميةةة فةةي بنًظةةرا لمةةا تكتسةة
تنميةةةةة قطةةةةاع التةةةةأمين التكةةةةافلي  
ة وتخفةةةةةةةةةيض درجةةةةةةةةةة المخةةةةةةةةةاطر 
المتعلقةةة بالفسةةاد اإلدار  والمةةالي 

 عل  مستوى هي  الشركات

 مبةةادئ تطبيةة  أجةةل مةةن .1
 التةأمين شةركات فةي الحوكمةة

 .تعزيزها عل  التكافلي والعمل
 هةام دور الشةرعية للهيئةات .2
التكةافلي   التةأمين نشةا  دعةم فةي
 التي األساسية الركيزة تعتبر حيث
 فةي سةالمة الجمهةور ثقةة تقةو  
 ممةا التكةافلي  التةأميني العمةل

 تطبية  أسة  ضةرورة يسةتوج 
 حتة  الشةرعي االلتةزام حوكمةة
 نشةةا  الهيئةةات فعاليةةة تتحقةة 
 .الشرعية

 المحاسةةبة هيئةةة سةةاهم  .3
 الماليةةة للمؤسسةةات والمراجعةةة
 مبةةادئ تعزيةةز فةةي اإلسةةالمية
 التةأمين شةركات فةي الحوكمةة
 التكافلي؛

 شةةركات التةةزام ضةةرورة .1
 بمبةةادئ التكةةافلي التةةأمين
 مجلة  عةن الاةادرة الحوكمةة
 اإلسالمية. المالية الخدمات

 إرسةاا علة  العمةل ضةرورة .2
 الشةةريعة وضةةواب  مبةةادئ

 أخالايةةات اإلسالمية ونشةةر
 .التكافلي التأميني العمل

 البشةرية بةالموارد االهتمةام .3
 التةةأمين قطةةاع فةةي العاملةة
 تةدري  عةةن طرية  التكةافلي
 بقواعةةد وتعةةريفهم اإلطةةارات
 إلة  الحوكمةة  إضةافة ومبةادئ
 المسةةتجدات بكةةل تزويةةدهم
 مجال في العلمية والمعلومات

 تقة  التةي المغالطةات كشف .4
 التةةأمين عمليةةة أداا أثنةةاا
 .التكافلي

 

  Six Sigmaعر  باستدرا، الدهاسا  الساخدة التي تنابلت ةنه ية  -: المجموعة الثانية
الباحث وسنة 
 الستفادة من الدراساتا نتائ  الدراسة أهدا  الدراسة عنوان الدراسة الدراسة

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 
)الكببجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

(  )مزهةةةر 2018
 2019) 

 Six منه  تطبي  مدى -
 Sigma  كمةةةةدخل 
 الجةودة تكةالي   لتخفةيض

 الشةةركات الاةةناعية فةةي
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةةةةةةةةةاهمة
 الفلسطينية

أدوات  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام -
 فةةةةةةيالمحاسةةةةةةبة الرشةةةةةةيقة 

عةةةةةةر  قائمةةةةةةةة التةةةةةةةدفقات 
 النقدية

التعةر  علة  إلة   راساتالدهدف  
فر مقومةات تطبية  مةنه   مدى توا

Sigma Six فةةةةةي الشةةةةةركات
الاةةةةةةةناعية المسةةةةةةةاهمة العامةةةةةةةة 
الفلسةةةةةةةةةةطينية  وبيةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةدى 
مسةةةاهمتها فةةةي تخفةةةيض تكةةةالي  
الجةةودة باإلضةةافة إلةة  ايةةاس أثةةر 
حجم الشركة وربحها علة  تطبية  

 هيا المنه .

أنةةة  يتةةةوافر لةةةدى وأظهةةةرت نتةةةائ  
الشةةةةةةةركات الاةةةةةةةناعية مقومةةةةةةةات 

ة كليةةةة تطبيةةة  هةةةيا المةةةنه  بدرجةةة
جيةةدة  وأن هةةي  الشةةركات تسةةتخدم 
هةةةيا المةةةنه  فةةةي ترشةةةيد تكةةةالي  
الجودة  كما تبين عدم وجود تةأثير 
لحجةةةةةم الشةةةةةركة وربحيتهةةةةةا علةةةةة  

 . Sigma Sixتطبي  منه  

 ضةرورةيستفاد من الدراسة أن 
مةنه   بتطبية  الشةركات ايةام
 Six Sigma سةتة سةيجما
 التةزام بدرجةة مقوماتة  بجمية 
 الفوائةد جنةي وبالتةالي عاليةة

 .المنه  تطبي  من المتحققة
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دراسةةةةةة سةةةةةلطان 
 الةةةديحانيغالةةة  

(2018) 

 منهجيةة معةايير تطبي  أثر
 ومعةةايير سةةتة سةةيجما
 جامعة الداخلي في التدقي 
 عمليةات جودة عل  الكوي 
 الداخلي التدقي 

 أثةر التعةر  إلة  الدراسةة هةدف 
 )سةتة سةيجما( معةايير تطبية 
 علة  الةداخلي التةدقي  ومعةايير
 الةداخلي التةدقي  عمليةات جةودة

 الكوي  في جامعة

 -كاآلتي: النتائ  أهم وجاات
 داللةةة ذات فةةرو   وجةةود -1

 العلميةة الكليةات لاةالب إحاةائية
 محةاور حةول الكوية  جامعةة فةي

 (2) الدراسة
 لنمةوذج الدراسةة يمكةن إنة  -2

 التةدقي  عمليةات بجةودة التنبةؤ
 معايير)سةيجما علة  بناا الداخلي
 الداخلي التدقي  ومعايير ستة(

 معةايير بوضة  قامة  الدراسةة
 لعمليةات وموضةوعية واضةحة
 للكليةةات الةةداخلي التةةدقي 
 ومتابعةةة الكويةة   بجامعةةة
 .مستمر ودائم بشكل تطبيقها

 دراسة
 2017علي 

بعنوان "مد  تأثير اسةتخدام 
 Sigma Sixمعايير تقنيةة 

فةةي تحسةةين جةةودة التةةدقي  
 الداخلي"

 ىمعرفةةةة مةةةد يإلةةةهةةدف  الدراسةةةة 
six sigma  فةةي تحسةةين جةةودة

التةةةةدقي  الةةةةداخلي فةةةةي الوحةةةةدات 
  الحكومية في محافظة النجف 

نتةةائ  الدراسةةة انةة  يةةؤثر  أهةةمومةةن 
 sixاسةةةةتخدام معةةةةايير تقنيةةةةة 

sigma  ممثلةةةةة ب)دعةةةةم القيةةةةادة
العليا  التغيية العكسية والقيةاس   

العمليةةات   و والتحسةةين المسةةتمر   
لبشةرية( بشةةكل  المةةوارد ا واألنظمةة

ايجةةةةةةابي علةةةةةةي تحسةةةةةةين جةةةةةةودة 
 التدقي  الداخلي في الحكومة

االسةةةةةةتفادة منهةةةةةةا فةةةةةةي تقليةةةةةةل 
وتحقيةةةةةةة   واألخطةةةةةةةااالعيةةةةةةوب 

الجةةودة   والتميةةز فةةي الخةةدمات 
 المقدمة.

قةةةةةةةةام الجةةةةةةةةوهر  
(2017) 

ر استخدام معةاير  يمدى تأث
ي فةة sigma  six تقنيةةة
  ن جةةةةةةةودة التةةةةةةةدقييسةةةةةةةحت

تطبيقيةةة دراسةةة ( الةةداخلي
 الحكوميةةة فةةيالوحةةدات  يفةة

 )األشر النجف  محافظة

 Sixمدى تأثير استخدام معايير  
Sigma فةةةةةةةةي تحسةةةةةةةةين جةةةةةةةةودة

التةةةةدقي  الةةةةداخلي فةةةةي الوحةةةةدات 
 الحكومية

ومن أهم النتةائ  التةي تةم التوصةل 
إليهةةةةةةا أن أجهةةةةةةزة التةةةةةةدقي  فةةةةةةي 
الوحةةدات تحقةة  درجةةة عاليةةة مةةن 

 Sixباسةةةةةةةتخدام الجةةةةةةةودة 
Sigmaوأن هةةةي  الوحةةةدات تلتةةةزم 

بتطبيةةةةة  معةةةةةايير جةةةةةودة التةةةةةدقي  
  إال أن هةةةيا االلتةةةزام كةةةان الةةداخلي
 ضعيفا.

يسةةةةتفاد مةةةةن الدراسةةةةة اهتمةةةةام 
العليةةةةةةا بتبنةةةةةةي معةةةةةةايير  اإلدارة
مةن خةالل  six sigmaتقنيةة 

تشةةةةةكيل فريةةةةة  لتطبيةةةةة  هةةةةةي  
التقنية حسة  الهيكةل التنظيمةي 
لهةةةةةا وتةةةةةوفير كافةةةةةة العناصةةةةةر 
والمقومات المتعلقة بها لضةمان 

 االستفادة منها.نجاحها و 
دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Chauhan & 

Belokar,  
2015) 

Six Sigma in 
Project 
Management for 
Software 
Companies 

تطبيةة  سةةيجما سةةتة فةةي  إمكانيةةة
مشةةاري  شةةركات البرمجيةةات   إدارة

ومحاولةةة الوصةةول عبةةر التحسةةين 
عيةةة   3.4نسةةةبة   إلةةة المسةةةتمر 

لكل مليون فرصة عمةل  وتحسةين 
ضةةةةةةا عةةةةةةالي الجةةةةةةودة وتحقيةةةةةة  ر 

للعمةةالا  وقةةد اسةةتخدم  الدراسةةة 
إلدارة DMAICمنهجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .المشاري  في شركة البرمجة

وقةةةةةد أظهةةةةةرت النتةةةةةائ  المتحققةةةةةة 
الشةةةركة ألكثةةةر  إيةةةراداتالنمةةةو فةةةي 

من ناف مليةون دوالر فةي السةنة 
التي طب  فيها منه  سيجما  وقةد 

 0.65ارتف  مسةتوى سةيجما مةن  
خالل سةتة أشةهر مةن  2.15  إل 
 .  سيجماتطبي

 إنهةةةةةةايسةةةةةةتفاد مةةةةةةن الدراسةةةةةةة 
انعكسةةة  علةةة  تحسةةةين معةةةدل 

 العائد عل  االستثمار.

دراسةةةةةةة عبةةةةةةد  
(2012  )

ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري  

مةةةةةةد  االلتةةةةةةزام بمةةةةةةنه   -
  Six Sigmaسيجما ستة 

فةةةةي ضةةةةب  جةةةةودة التةةةةدقي  
الداخلي دراسةة تطبيقيةة فةي 

إيضةةةاح  إلةةةياسةةةتهدف  الدراسةةةات 
دور منهجيةةةةة سةةةةتة سةةةةيجما  إلةةةةي

Six Sigma  فةةي ضةةب  جةةودة
التدقي  الةداخلي فةي تحسةين أداا 

إلةة  أّن تطبيةةة   وتوصةةل  الدراسةةةة
مةةنه  سةةيجما سةةتة لةة  مزايةةا علةة  
جميةةةةةةةةةة  أبعةةةةةةةةةةةاد بطاقةةةةةةةةةةةة األداا 

وأنةةة  يوجةةد عالقةةةة ذات  المتةةوازن 

يساهم بالتخطي  لكافةة عمليةات 
التدقي  وتقييم المخاطر. تةوفير 
بيئةةةةةةة تتةةةةةةوافر فيهةةةةةةا العوامةةةةةةل 
األساسةةةةةةةية الالزمةةةةةةةة لتطبيةةةةةةة  
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( 2013 )
 دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

Nayeri, 
2016)) 

الماار  العاملة فةي قطةاع 
 غزة
 

زام داللةةةةةةةة إحاةةةةةةةائية بةةةةةةةين التةةةةةةة البنوك العاملة
 Sixمةةنه  الماةةار  بمعةةايير 

Sigma  وبين ضب  جةودة التةدقي
 الداخلي.

ومحاولةة   Six Sigma مةنه 
إزالةةةةةة الحةةةةةواجز التةةةةةي تواجةةةةة  

  Six Sigma. تطبي  منه 

 حاولةة  دراسةةة
Ravichandr

an. 
,2006 

Six Sigma 
Milestone: An 
Overall Sigma 
Level of an 
Organization),Total 

Quality 
Management 

  يانت هدف  الدراسات إل  
درجة  إل  وفقا المنظمات
sigma  ثال  المطبقة إل 

 األول مستويات  المستوى 
 word" للمنظمات العالمية 

class" تطب  التيsigma  
 أكثر(   المستوى  -(5 ةبدرج
 تطب  التي للمنظمات الثاني
 Industry "الاناعي  المعدل

average"   3 sigma) 5- )
في حين كان المستو  الثالث 
 "للمنظمات غير المنافسة  

Non- competitive"   التي
)اقل من   sigmaتطب  درجة 

3 ( . 

إل  أّن سةيجما  رت النتائ هوقد أظ
 علة  فاعليةة سّتة ل  تأثير إيجةابيّ 

التةةةةةدقي  الةةةةةداخلي وكفااتةةةةة   وأّن 
بطاقةةةة األداا المتةةةوازن لهةةةا تةةةأثير 
إيجةةةةةابّي علةةةةة  فاعليةةةةةة التةةةةةدقي  
الداخلي وكفاات   وأّن التكامل بين 
سةةةةةةةةةيجما سةةةةةةةةةّتة وبطاقةةةةةةةةةة األداا 
المتوازن سيكون لة  تةأثير إيجةابّي 
كبير عل  فاعلية التةدقي  الةداخلي 

يعةةد التةةأمين ومةة  ذلةةك   وكفااتةة . 
عةةةةالي الخطةةةةورة   خاصةةةةة  نشةةةةاًطا

فيما يتعل  بنشةا  الشةركة   وذلةك 
 وفًقا ألفضل الممارسات الدولية

انةةة  يسةةةتفاد مةةةن هةةةي  الدراسةةةة 
 إدارات تقةوم أن   ضةرور ال مةن

 االلتةزام بزيةادة التةأمين شركات
 الشةةركات حوكمةة بمتطلبةات
 أفضةل إلة  الوصةول بهةد 
قواعةةد  لتطبيةة  مثلةة  نسةةبة
 لضةمان وذلةك لشركاتا حوكمة
 لقواعةةد اإليجةةابي التةةأثير
 .المالي ألداا ا عل  الحوكمة

 بة  تقةوم مةا دعةم ضةرورة -
 بالحوكمةة العالقة ذات اإلدارات
 المراجعةة كةددارة الشةركة داخةل

 ذلةك مةن لمةا وغيرهةا الداخليةة
 تحسةين أدائهةا علة  أثةر مةن
 .المالي

 مةن المزيةد إجرااات ضرورة -
 تلشةةركا العلميةةة البحةةو 
 العربيةة المملكةة فةي التةأمين
 .الحوكمة مجال في السعودية
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دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
Shroeder, 
etal.,2007  )

 Kwakودراسةة 
& Anabari 

,2007) )
Hekmatpan

ah,et al., 
2008)   )
 Antonyدراسة 

& Bhaiji, 
2003)) 

Key Ingredients For 
A Successful Six 
Sigma Program, 

Partnering 
Intelligence 
Newsletter 

تعةةةةةةةةويض الةةةةةةةةنقص واالخةةةةةةةةتال  
 sixالواضةب فةي تحديةد مةا  يةة 

sigma   والةةةةةةةي  تسةةةةةةةبب  فيةةةةةةة
 Sixالكتابةةةةات التةةةةي تناولةةةة  

Sigma  مةةةةةةةةةةن وجهةةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةةر
ممارسةةةةةةةين ومهنيةةةةةةةين مختلفةةةةةةةين 

 المهمةةةةةوكةةةةيلك تقيةةةةيم العناصةةةةر 
والضرورية إلنجاح عمليةة تطبية  

المنشةةةةةةةآت سةةةةةةةيجما سةةةةةةةتة فةةةةةةةي 
يةةة فةةي المملكةةة الاةةناعية والخدم

وركةةةةزت الدارسةةةةة علةةةة   المتحةةةةدة
المتغيةةةرات المسةةةتقلة مثةةةل   دعةةةم 

 -التةةدري   –العليةةا  اإلدارةوالتةةزام 
نظةةةةةةةم إدارة  -المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية

التغيةةةةةةةةر بثقافةةةةةةةةة  -المعلومةةةةةةةةات 
التنظيميةةةةةة    وإن التقاةةةةةير فةةةةةي 

مشةةاكل  إلةة هةةي  العناصةةر يةةؤد  
 مستقبلية في  سيجما ستة

البعةد  إن إلةيالدراسات  أشارتوقد 
ظيفت  هي التكامل مة  و  اإلحاائي
لمسةةاعدة المنظمةةةات  اإلدار  البعةةد 

 Six Sigmaفةةي تنفيةةي مشةةاري  
فةةةةةةي  األداافةةةةةةي عمليةةةةةةة تقةةةةةةويم 

دمجهةةةةا مةةةة   وإلمكانيةةةةةالمنظمةةةةات 
مثةةةةةةةل حوكمةةةةةةةة  أخةةةةةةةر   أسةةةةةةةالي 

تسةةاعد  أنالشةةركات والتةةي يمكنهةةا 
فةةةي مواجهةةةة القاةةةور والمعوقةةةات 

مثةةةةل مشةةةةاكل  باألسةةةةلوبالخاصةةةةة 
 .اإلستراتيجية

  هةةي  هةةي  الدراسةةات وقةةد نجحةة
فةةةةي تقةةةةديم دراسةةةةة مبسةةةةطة ل 

Six Sigma  بعيةةةةةدا عةةةةةن
 واإلحاائيةالتعقيدات الرياضية 

 :ما يميز هي  الدراسة عن الدراسات السابقة
&  Six Sigmaةناقشاة ةاضاا   علا  هكاق  أنهاا السااخدة الدهاساا  عار  خاال  ةان يتراين

تطرياق ةبااد  الحاكماة  عملياا  أهمياة تثابمح ، هندساتها إعاادة بكي ياةةاضاا  حاكماة الشاركا  
خمااا يااتال،ج بشااركا  التااأةين خعيااة الرفااع ةاان ةسااتاى األدا، اإلداه  بالمااالي لهااه  الشااركا  بتداادةها 

 بةنهاا اإلداهياة المحاسابة أساالي  خعا  باين تارمط التاي الدهاساا  خعا  بياداناه  إا  باساتمراهها
 الدهاساا  ةعظام أغ لات بقد  الشركا  ةبحاكم Scorecard Balancedالم يا  المتاا ن لألدا،

كي ياة  –في حدبد علم الباحثاة  –ن تل  الدهاسا  لم تتناب  أ، إا  Six Sigma  &GC ن اح أن
بهةةد  إعةةادة   SOXوحوكمةةة الشةةركات Six Sigmaإطةةار مقتةةرح للتكامةةل بةةين مبةةادئ بضاع 

  ، بةن يم تبدالهندسي  بالتطبي  علي شركات التامين FIDICهندسة العمليات لعقود المقاوالت 
  ةش لة الدهاسة ة اا خصبا للبحث ، ةما كان حافقا للباحثة لل ياج بهه  الدهاسة 
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 راب القسم ال
 FIDICإعادة هندسة العمليات لعقود المقاوالت  المقترح ودور  في اإلطار

 Sixا  بةن خال  ةاا تام تنابلاه ييماا سارق تعتداد الباحثاة اناه هغام ةقاياا كال ةان حاكماة الشارك
Sigma التحسااين المناطااة  ألهاادافلكاال ةنهمااا ندااا  قاااة بندااا  ضااع  أياار  علااي تح يدهااا  إن إا

بها ، بةن هنا كان التكاةل بينهما لسد هه  ال  اا  بتحديق أعلاي دهياا  ااسات ادة ةان ةميقاتهماا 
ليااا  لعداااد إعااادة هندساة العم فاايللمنشااأة بالمتمثال  األساساايتعقيااق الهادف ةعاا ، ةمااا يسااعد علااي 

( دبافااع التكاةاال بااين 6بيداادج ال اادب  التااالي )   بهاادف البدااا، بالنمااا بااسااتمراه FIDICالمدااابا  
المنه ين بذل  بتناب  ة ماعة ةن أبيه المداهنة بينهما بذلا  لتاضاي  ةاااطن الدااة بالساع  فاي 

 التكاةل سيساعد علي التيل  عليها  أنكل ةنهما بالتي تدترح الباحثة 
 ( دواف  التكامل بين المنهجين2رقم ) جدول

 SOXحاكمة الشركا  Six Sigma بيه المداهنة

 الهدف

هي ةنه ية بنظاج لل ادة بهي تركق علاي تحدياق 
عاا د ةالية يم ن قياسها فعليا ةن أ  ةشرب  ةن 
ةشاااهيعها بهااي تداادج بفاااها  فااي التكااالي  بنظاااج 

 قيا  ةالي لتدييم العمليا  

ا  ييما بين الدا مين عل  إداهة ة ماعة ةن العالق
الشركة بة لس اإلداهة بحملة األسهم بغيرهم ةن 

 بذل  بهدف تحديق التاا ن في المصال   المساهمين

دبهها في 
تحسين 
 األدا،

ةاااداخل ةنظماااة بخطااااا   Six Sigmaقااادةت 
عمليااااااة بةنه يااااااا  ةتطاااااااهة لتحسااااااين العمليااااااا  

 DMAIC بةشااهيع التطااير فاي المنظماة بةنهاا 
    DFSSب 

ةحااددة بقااعاد ب  بضاعت عدياد ةان المؤسسااا  ةعاايير 
بةاااان هااااه  المؤسسااااا :  لتطريااااق حاكمااااة الشااااركا    

ةنظماااة التعاااابن ااقتصااااد  بالتنمياااة، بمنااا  التساااايا  
ةمااثال فااي ل نااة خااا  ، بةؤسسااة التماياال  BISالدبليااة 

 إلايبذل  بهدف الا اا   الدبلية التاخعة للرن  الدبلي 
 المماهسا  الصحيحة  السلاي ال يد ب 

دبهها في 
المستا  
 التنظيمي

تركق ن احها عند التطرياق فاي المساتا  التشاييلي 
 المستايا  العليا  تركق ن احها عند التطريق في  بعلي ةستا  ةشربعا  التحسين 

تاظي ها 
للمداييس 
 المالية

ةال،ةاااة اختيااااه المدااااييس المالياااة بهمطهاااا  أكثااار
العمليااااا   ى علااااي ةسااااتا  خالمداااااييس غياااار الماليااااة

 التشييلية  

 إداهةقااعاااد الحاكماااة ييماااا يتعلاااق بااادبه ة لاااس  أكاااد 
الشركة خسربهة اات ا  نحا فحت بدهاسة المعلاةاا  
غيااااار المالياااااة خشااااا ل ةتكاةااااال ةاااااع تحليااااال المعلاةاااااا  

  المالية
كا  خشاااا ل باضاااا  علااااي هكااااق  قااعااااد حاكمااااة الشاااار تعتماااد علاااي دةاااا العنصااار البشااار  فاااي التطرياااق عالقتها 
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 خاألطراف
ذا  الصلة 
 خالمنظمة

هة كرياااارة لااااها يحصاااال العاااااةلين فااااي ةمتلاااا  خصااااا 
 سااااتايا  التنظيميااااة ةاااان خااااال  نظاااااج األحقةااااةالم

الدتالية بيحصال العااةلين خاال  ذلا  علاي تادهي  
 Sixة ثااا  علاااي كي ياااة التعاةااال ةاااع ةشااااهيع 

sigma  بالداياة ةاع  األيلكما تعد العالقة طايلة
  Six Sigmaالماهدين هي احد هكا ق 

 إداهةبضاااع نظااااج ةساااتدل للرقاخاااة الداخلياااة ةااان خاااال  
تساع  ةستدلة ةهنية ببظي ية بةالية خش ل كرير ، كما 

الحاكمااة إلاا  ضاامان اانساابا  الساالاكي بالتاااا ن فااي 
تحديااق ةصااال  يميااع األطااراف بكي يااة الرقاخااة ال عالااة 

 برداهة المماطر 

 --: Six Sigmaحوكمة الشركات  لتطبي  األعداد:  األوليالمرحلة  
 -بيتم فيها : األسلامينلكال  اله  يرني عليه التطريق السليم األسا تعد هه  المرحلة هي 

كم ةن يهاد قاد تراه  باال طا ال  -العليا : اإلدارةدعم الحاول علي )االتفا  علي الهد ( أوال : 
حيث تت ق قااعد ،  األدا،بعا  تحسين العليا بدعمها لمشر  اإلداهةبةااهد تهده نتي ة غياب دبه ، 

 أ احاب ب العااةلينب الماديرين  –التعاه  في المصال  بين )المسااهمين  إل الةالحاكمة  بريرا،ا 
المصاااال  ااخااار  ةااان العماااال، بالمااااهدين بغيااارهم    ( ةماااا يسااااعد علاااي تحدياااق ال ياااا  بالرقاخاااة 

ايية بالرغباااة فاااي التيييااار هماااا العااااةالن غيااااب الشااا  أنالباحثاااة  ى بتااار الشاااركة،  أدا،ال اعلاااة علاااي 
 في المنظما  العرمية الياج  األدا،العليا لمشربعا  تحسين  اإلداهةالر يسان بها، غياب دعم 

إن تااافر الماااهد المالياة بالمادياة -:) االستثمارات البشةرية (توفير الكوادر البشرية المدربة ثانيًا : 
ا  العرمية بندات الماااهد البشارية الال ةاة لهاها التطرياق ، في المنظم Six Sigmaالال ةة لتطريق 

حيث يناده بيااد المنظماا  التدهيرياة التاي تدادج تادهيبا ةهنياا ةتمصصاا لم ااييم بأدبا  بةنه ياا   
Six Sigma ة اااييم بآليااا  تطريااق      بتعااد ناادهة الكااااده البشاارية المدهمااة علااSix Sigma 

 يق هه  المنه يا  في المنظما  العرمية ةعاقا  تطر أهمبحاكمة الشركا  ةن 
 Sixبها الدبه اله  ستددةه الكااده المهنياة المدهماة علاي أساالي    -ثالثًا : نشر ثقافة الجودة :

Sigma   بةسااااتاياتهم  أدباههاااامبي اااا  ااهتماااااج بترساااايخ هااااه  الثدافااااة بااااين العاااااةلين علااااي ةمتلاااا
بذلاا  لساامان ، ساالطة تن يهيااة فااي المنظمااة  التنظيميااة   بيااتم تشاا يل ة لااس ال ااادة بيرأسااه أعلااي

 اإلداها با، باهتمااااج يمياااع العااااةلين ، بيتكاااان الم لاااس أساساااا ةااان ةااادير    حياااا ة المشااارب  علااا
بهاها  Six sigma  ب خرارة بتطرياق حاكماة الشاركا  األكثاربةدير ال ادة بها الشامت   الاسط

بكي يااة التعاةاال ةااع  Six Sigma فااةلنشاار يدا، الشاامت ساايداج خاختياااه بتاادهي  كااااده العاااةلين 
 حاكمة الشركا  في ةمتل  المستايا  التنظيمية 

يااتم تم ااين العاااةلين ةاان  أنخعااد تااافير الكااااده المهنيااة المدهمااة ي اا    -تمكةةين العةةاملين :: رابعةةًا 
بيدااااج ةااادير ال اااادة خاختيااااه بتأهيااال حااااةلي اتمااااذ الداااراها  الال ةاااة لحااال المشااا ال  بتحليلهاااا ، 
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لحااةلي الحاقاج  بةستشااهين: بهام خمثاخاة ةادهمين Master black beltالساادا، الر يساية  قةاةاألح
بحا االين علااي  Six Sigmaالتحليليااة    األدبا ي انااان خراارا، فااي  األحيااانبفااي اغلاا   األساااد

: فهام ةان يداةااان  Black belt األساادحملاة الحاقاج  أةاا  األعماا  إداهةدهياا  علمياة عالياة فاي 
بيداةاان بر اساة بتادهي  ال ارق بنشار يدافاة  ،في المنظماة  Six Sigmaالر يس في تطريق  خالدبه

Six Sigma تكان لهم الددهة علي تدييم بحال  أنبي    يرأسانهاال رق التي  أعسا،بين  بأساليرها
 بالبحث الدا م عن فرص بسرل التطاير ، بتصميم العمليا  ، المش ال  
العمياال هاااا أساااا  بيادهاااا ، بان  أنتااادهي المنظماااة  أني ااا  -الا:: التركيةةةز علةةةي العمةةةخامسةةةًا 

 باقتراحا  ى ت اهل ش اب الحيد عنه ، كما أنه ا يم ن الدرا  بهضاؤ  يعد هدفا استراتي يا ا يم ن 
بعند اإلسااتراتي ية،عنااد بنااا،  أساسااية أح اااهاتكااان هااه  الشاا اب  بالمدترحااا   أنالعمااال، ، بي اا  

لكل ةنهم عميال داخليا يسات يد  إن أن يدهي العاةلان التحسين   كما ي   ب التطاير  أهداف ياغة 
العميااال  إلااايه بماااهل  تنسااااب ال اااادة خاااال  العملياااا  الداخلياااة لتصااال أدا اااةااان عملاااه بةااان ياااادة 
 الماهيي في النهاية 

 هكق  قااعد الحاكمة عليالحوكمة:  إليسادسَا : حاجة شركات التأمين كمؤسسات مالية 
 احد هه  التأةين ةن غيرها ةن الشركا  ، بتعترر شركا  اكرر لمؤسسا  المالية بدهيةالشركا  با

 إليهي خحاية فأكرر، بةن يم  تطريق قااعد الحاكمة خش ل إليفحايتها  المؤسسا    بةن يم
  أفسلذل  خش ل  لتحديقسريل الي التطريق ب  أسلاب علمي لههااستمداج 
هي المااهد المالية الال ةة لتطريق ةشربعا  التطااير فاي المنظماة ب  : االستثمارات المالية : سابعاً 

العملياااا   إليااارا،الماااااهد الال ةاااة بكاااهل   ،المشااااهيع النايحاااة أعساااا، بة افاااأةبتااادهي  العااااةلين ، 
العمليااا  التصااحيحية قااد تتطلاا  فااي خعاا   أنبيالحاا  ، التصااحيحية حيثمااا ظهاار  الحايااة لهااا 

هااها التييياار  إلياارا،ك اال ةمااا يسااتلقج تاااافر المااااهد الماليااة الال ةااة عمليااة الهندسااة  إعااادة األحيااان
يداج الدا م علاي ، أ  تييرا   إليرا،الدا  انه قرل اعتماد المااهد المالية لتحسين أ  عملية  بي ده

أ  ةااااهد ةاليااة ييمااا ا يسااي   إهااداهبذلاا  لت ناا  ، تحلياال التكل ااة بالعا ااد  خااإيرا،فريااق التحسااين 
 ظمة قيمة للمن
 عمليا  التطاير    إليرا،: بهي المااهد المادية الال ةة  : االستثمارات المادية ثامناً 
علاااي البحااااث بالتطااااير يعاااد  اإلن ااااقأن -علةةةي البحةةةو  والتطةةةوير : باإلنفةةةا االهتمةةةام :  تاسةةةعاً 

اسااتثماها لمسااتدرل المنظمااة با يم اان تصاااه ن اااح يهاااد التطاااير دبن تمصاايت المااااهد الال ةااة 
الااه  سااترني عليااه يهاااد التحسااين المسااتمر الااه   األسااا علااي البحاااث بالتطاااير ، فهااي  لإلن اااق
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اةتالكهاا فاي سااق اليااج المتسامة خاالتيير المساتمر  إلاييددج الميقة التنافساية التاي تساعي المنظماا  
 بالمنافسة الساهمة 

ةاا  اليدبيااة بالتدليدياة فااي علاي نظاام المعلا  ااعتمااادا يم ان  -تطةةوير نظةةم المعلومةةات ::  عاشةراً 
يااتم تطاااير هااه  الاانظم لااتال م  أنلااها ي اا   ، ب حاكمااة الشااركا Six Sigmaبيئااة التكاةاال بااين 

أهميااة تاادهي  العاااةلين علااي كي يااة التعاةاال ةااع  إلااي اإلشاااهةطريعااة عماال هااه  المنه يااا  ، بي ااده 
أب فا اادة ، نالاييااا بااال قيمااة تكنالاييااا المعلاةااا  الحديثااة ، فراادبن هااها التاادهي  ستصااب  هااه  التك

 ةنه  الدصاى لتحديق ااست ادة  ،دبن ةستمدج ةدهب للنظاج
 تلرياة)ةادى قادهة العملياة علا    Process Capabilityيتم في هه  المرحلة قيا  ةددهة العمليةب   

 احتيايا  العمال،( بذل  ةن خال  ةؤشرين هاةين:
 :  Cpمؤشر  -أ

، تمراج ال اارق بااين الحاادين األعلاا   باألدناا  للماا اا ا  يم اان حساااب هااها المؤشاار ةاان خااال  اساا
 ( كما يلي :  6أب اانحراف المظياه  ةسربما في الرقم )  ،بقسمة الناتا عل  سي ما 

 Cp   =  الحد األدن  للماا  ا  –الحد األعل  للماا  ا 
6 X      اانحراف المظياه 

ان العمليااة أكثاار عرضااا  ةاان حاادبد أقاال ةاان باحااد ، فااان ذلاا  يعنااي   Cpب كلمااا كاناات قيمااة 
احتياياااا  العماااال، بي اااان الاضاااع خالتاااالي غيااار  تلرياااةالماا ااا ا  بمالتاااالي فهاااي غيااار قاااادهة علااا  

أعل  ةن باحاد، فالاضاع ةرغااب يياه إيمااا ، إا إذا لام ي ان  Cpةرغاب ييه   أةا إذا كانت قيمة 
 ا ، حينئاااه قاااد ياااتم تداااديم خااادةا  ةركاااق العملياااة فاااي الاساااط باااين الحااادين األعلااا  باألدنااا  للماا ااا

 خمستاى أقل ةن ةتطلبا  العمال، 
 : Cpkمؤشر  -ب

ي اايس هااها المؤشاار ةاادى الداارب ةاان الهاادف بدهيااة اانساا اج حااا  ةتاسااط األدا،، فالمنظمااة 
بلكنهاا بان س الاقات قاد تكاان خعيادة عان الهادف  ااختالفاا ،يم ن أن تؤد  خدةاتها خأقل حاد ةان 

ةمااا يشااير إلاا  أن تكااان قيمااة هااها المؤشاار أقاال، بينمااا تكااان قيمااة  ا ،الماا اا خات ااا  أحااد حااد  
عان ال ارق باين الاساط الحساابي بأقارب حاد  يعرار Cpk أعل   بمناا، علياه، فاإن ةؤشار  Cpةؤشر 

 سي ما، كما يلي: 6للماا  ا  ةدساةا  عل  
Cpk الاسط الحسابي –الحد األعل  للماا  ا   [= ال يمة األقل[ 

6 X سيجما 
 

 ]الحد األدن  للماا  ا   -الاسط الحسابي  [أب   
6 X سيجما 
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 6التالي تداج خاختياه المسافة األقل بين حد  الماا  ا  بالاسط الحسابي خعد الدسمة عل  بم
عن باحد فهل  يعني   Cpkحت  نحصل عل  قيمة المؤشر  بكلما قلت قيمة  ،انحرافا  ةظياهية

 أقل  ل أكرر بأن ةددهة العملية تكان أن هناي خدةا  غير ةطاخدة خش
ال علياة لعملياا  المنظماة فياتم ةان خاال   أو مسةتوى سةيجما باحتسةاب ايمةةأةا ييما يتعلاق 

 المطاا  التالية: 
العيااااب فاااي العملياااة  أب األخطاااا،حساااب ةعاااد  المطاااأ فاااي العملياااة ةااان خاااال  قسااامة عااادد  -1

 خال  فترة ةحددة عل  عدد الاحدا  في العينة الممتاهة  
 في العملية    أخطا،تحدث فيها   أنيمع عدد ال رص التي يم ن  -2
،  األخطااا،تحاادث فيهااا  أنساامة ةعااد  المطااأ فااي العمليااة علاا  عاادد ال اارص التااي يم اان ق -3

 لينتا ةعد  المطأ لما ية ةعينة ةن خصا ت ال ادة   
فيناااتا ةعاااد  المطاااأ لكااال  1,000,000ضااارب ةعاااد  المطاااأ لما اااية ال اااادة فاااي الااارقم   -4

    Defect Per Million Opportunities(  DPMO)  األخطا،ةليان فر ة ةن 
تحاياال ةعااد  المطااأ لكاال ةليااان فر ااة الاا  قيمااة سااي ما بذلاا  خاسااتمداج ياادب  التحاياال  -5

 باله  يظهر كما يلي :    Sigma Conversion Tableالمتعلق خسي ما  
 Cpkإل   DPMO  إل  Sigmaيدب  تحايل  (  3ال دب  هقم  )  

Cpk DPMO Sigma 
1.00 ≤ 66,800 3.0 

1.33 6,210 4.0 
1.67 230 5.0 
2.00 3.4 6.0 

ياضاااا  ال اااادب  أعااااال  عمليااااة التحاياااال ةاااان سااااي ما إلاااا  ةعااااد  المطااااأ خااااالمليان فر ااااة ةاااان 
 يم إل  ةؤشر ةددهة العملية  األخطا،،
 : ة : التطبي نيالمرحلة الثا

بهااي الطريااق للمنافسااة العالميااة فااي ظاال تطريااق  Six Sigmaةنه يااة ةاان خااال  اسااتمداج  
المصاااال  خالشاااركة  أ اااحابلاااي حماياااة حدااااق المسااااهمين بحدااااق آلياااا  الحاكماااة،بالتي تعمااال ع

الحاكماة للتنظايم  اإليارا،ا آليا  كالدا نين بالمدرضين بالعاةلين ، كما تعمل علي ت عيل  اإلنتايية
 خأساالابالاادقيق  باإلفصاااحكااي تحدااق الشاا ايية ، ال عااا  فااي ياانبااه الممتل ااة فااي الشااركا   اإلداه  
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 األساساي ،اسرية ، حياث لام يعاد هادف تحدياق همحياة ةرت عاة هاا الهادف يت ق بةعايير ال ادة المح
، فااالتركيق  األياالبهااا تحديااق ال ااادة الشاااةلة كهاادف طاياال  ،باال حاال ةحلااه هاادف اسااتراتي ي آخاار

 الطرق لتحسين الرمحية بكس  ةقايا تنافسية  أفسلااستراتي ي علي ال ادة ها 
بحاكمة ،  Six Sigmaتبادلية بتكاةلية بين ةباد  بيداج هها اإلطاه عل  بيان أن هناي عالقا  

تنااتا  التايكال نظااج بالنداا   فاييتسامن تحدياد ياانا  التركياق بة ااا  ااهتمااج  بالاه  الشاركا 
هندسة  إعادة فيتحديق الهدف العاج للمنشأة بالمتمثل  فيتمثل ةنافع تؤير  بالتيةن التكاةل بينهما 

تتسمن ة ماعة  Six Sigmaاستمراه، عل  أسا  أن بين ةباد  با، بالنما ،بالبدا، ، العمليا  
بتحداق للمنشاأة ةياقة تنافساية علا   Six Sigma فايتسااعد  التايةان النظرياا  بالطارق باألساالي  

تح اام  التاايحساااب ةنافساايها، بحاكمااة الشااركا  تنبااع ةاان ة ماعااة ةاان الداااانين بالدااعااد بالمعااايير 
بأ ااحاب المصااال  األخاارى، برياارا، تكاةاال بينهمااا ، للمااالي عماال الشااركا  بتحدااق الصااال  العاااج 

الساااق ةااادة أطاااا ، بنمااا أكرااار ألهماحهاااا،  فااايساايعاد خاااالن ع علااا  المنشااأة ةااان أيااار : خدااا، المنشاااأة 
 األسااق العالمية  فيانتشر   التيةاايهة المنافسة الحادة  فيباستمراهها 

 -التالي :( 4رقم )يمكن توضيب العالقة في الشكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة   إعدادالمصده : 

 

 عالقة تبادلية 

 كامليةعالقة ت

هي مجموعة من المبادئ 

 واالساليب 

جموعة من المبادئ هي م

والمعاييرواالليات التي تحكم 

 العمل

 العمالء على التركيز

 الحقائق على المبنية القرارات

 والبيانات

 واألنشطة العمليات على التركيز

 الداخلية

 الفعالة اإلدارة

 على المبنية

غير التعاون  المسبق التخطيط

 المحدود

 التحسين المستمر 

بينز القانون االمريكي سار

 اوكسلي

 قانون الشركات

تحقيق 

اهداف 

 المنشأة
 العمليات تصميم إعادة

 اوىــتس

 العمليات هندسة إعادة

 إلى تؤدى

 دورة

 التشغيل

 الكلية اإلنتاجية تحسين

 
Six Sigma 

 

 حوكمة 

 الشركات

الالئحة الداخلية لقانو 

 الشركات

هيئة سوق 

 المال

هل هناك 

تخطيط 

واضح 

مسبق 

 ال؟لألعم

 الملكية
ف ل الملكية 

عن سلطة 

 اإلدارة
 استراتيجية

 الحوكمة
مشاركة 

أصحاب 

الم الح 

شفافية  وحملةاألسه 

اإلجراءات 

 والعدالة

المساءل

تعزيز قيمة  ة

ال غيرات في  رأس المال

هيكل اإلنفاق 

 العام 

 المهمة
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 -: المقترح اإلطار إلنجاحالمقومات الالزمة  -
تااااافر   يتاقااا  علااا،  Six Sgmaب ،المدتااارح للتكاةااال باااين حاكماااة الشاااركا   اإلطااااهن اااح  إن

يرناي علياه المداةا  بالدعا م الر يسة التاي  أنهابالتي تر  الباحثة  األساسيةة ماعة ةن المداةا  
 -بيتم فيها تحديد العنا ر التالية: األسلامينالسليم لكال التطريق 

  -:اإلداريةأوال: العوامل 
  العليا( : اإلدارة) التزام ودعم  اإلدارةوحوكمة الشركات علي فعالية مجل   سيجما ستةتأثير  -1
ح علااي ن ااا األياارالعليااا لااه تااأيير خااال   اإلداهةإن إ ااراه ةنه يااة سااتة سااي ما علااي التااقاج بدعاام  -

يحماي ساتة ساي ما عناد  أنالاه  يم ان ،  األب العليا تمثال خاط الادفا   اإلداهةبذل  ان ، تطريدها 
ذا  العالقااة خااالتطريق  األطارافيميااع  خإقنااا ال يااج  اإلداهةبيااد ةدابةااة للتييياار، لاهل  ي اا  علااي 

التعاةل ةعها ضربهة ابد ةن  برنهالتحسين العمليا  خش ل ةستمر  إستراتي يةخأن ستة سي ما هي 
المستدلين بأعسا، ةن  األعسا،ةن ة ماعتين ةن  أساسافي تطريدها  بيتكان الم لس  بااشتراي
التن يهياااااة ، بةاااادير ال ااااادة ، بهاااااا  اإلداهةةاااان داخاااال  خاألعساااااا،التن يهيااااة بالااااهين يعرفااااان  اإلداهة

، ده العااةلينبهاها الشامت سايداج خاختيااه بتادهي  كااا six sigmaخررة بتطرياق  األكثرالشمت 
  بكي ية التعاةل ةع حاكمة الشركا  في ةمتل  المستايا  التنظيمية  ،  Six Sigmaلنشر يدافة 

اناه قاد  إلاي خاإلضافةضربه  يدا  ةن ايل ن اح عملية التطريق  اإلداهةالدعم ال يد ةن قرل  إن -
فااي المنظمااة بكااهل   يحاادث خعاا  التيياارا  المحتملااة فااي يي ليااة المنظمااة، بكااهل  التييياار الثدااافي

 العليا  اإلداهةنظاج الحاافق في المنظمة لهل  ابد ةن دعم بالتقاج 
بهم ،  Master black beltالسادا، الر يسة  األحقةةيداج ةدير ال ادة خاختياه بتأهيل حاةلي  -

 األدبا ي انااان خراارا، فااي  األحيااانبفااي اغلاا   األسااادخمثاخااة ةاادهمين بةستشاااهين لحاااةلي الحااقاج 
   األعما  إداهةبحا لين علي دهيا  علمية عالية في  Six Sigmaالتحليلية   

 -البنية التحتية التنظيمية : -2
تكااان الرنيااة التحتيااة التنظيميااة  إن إلاايالعليااا ، هناااي حايااة أيسااا  اإلداهةدعاام  إلااي خاإلضااافة     

 لمنا   التي ساف تشيلبا، الممتل ة  األدباهفعالة لدعم ستة سي ما ، حيث هناي قده كرير ةن 
 ، باهباتهما عان طرياق أفاراد فرياق  أعساا،بالتاي سااف تن اه ةان قرال ، لم تكن ةاياادة ةان قرال  ،

ةثاال أدباه ، بياااد بظااا   ةتداخلااة بتيياارا  فااي المنا اا  بالمسااميا  الاظي يااة  إلاايةمااا ساايؤد  
تيااة التنظيميااة قااادهة علااي خمسااتاياتها الممتل ااة ، لااهل  ابااد ةاان أن تكااان الرنيااة التح األحقةااةحملااة 

 الر يسايهام ةان يداةاان خالادبه  Black belt األسااداستيعاب هها التيييار  ، بيعترار حملاة الحاقاج 
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 Six Sigmaبنشر يدافة ، بيداةان بر اسة بتدهي  ال رق ، في المنظمة  Six Sigmaفي تطريق 
لددهة علي تديايم بحال المشا ال  تكان لهم ا أنبي   ،  يرأسانهاال رق التي  أعسا،بين  بأساليرها 
 بالبحث الدا م عن فرص بسرل التطاير  ، بتصميم العمليا، 
 -متلقي الخدمة: أورب  ستة سيجما وحوكمة الشركات بالمستهلك  -3

يراادأ بتحديااد ةتطلبااا  المسااتهل   أنيراادأ خالمسااتهل  ، حيااث ي اا   أنإن برناااةا سااتة سااي ما ي اا  
أخعد ةما يتاقعاه المساتهل  ،  إليبها الا ا  ، خعد ةن ذل  أ إليبل   هضا إليبتنتهي خالا ا  

عميال داخلاي :  إةااالمساتهل  الاه  تاياه لاه العملياة بهاا  أببفي هه  الحالة يتم تحديد نا  العميل 
ةاظ  يست يد ةن ةشرب  التطاير ، بي ا  تحدياد  ،أب إداهة ،أبعملية  أببها في هه  الحالة قسم 
 إةاااان بدقاااة بالحااارص علاااي ةعرفاااة الماا ااا ا  المطلاماااة خشااا ل كااااف ، ةتطلباااا  العماااال، الاااداخليي

العميل الماهيي فها عميل ةن خاهج المنظمة بها ةحل اهتماةها بهضاؤ  هدف بياد المنظمة في 
ةان بيهاة  CTQيية ةتطلباته العااةل الحياياة لل اادة األسا  بإلهضا ه ي   ااستدصا، علي ةا

 -خالمستهل  تتم ةن خال  خطاتين هما :إن عملية همط ستة سي ما نظر    
  تحديد العمليا ، بتحديد الممريا  ، بكهل  تحديد المستهلكين الر يسيين 
   تحديد ةتطلبا  المستهل 
 -التغيير الثقافي : -4
بكاهل  علاي ةاظ يهاا ، تعاديال  علاي يدافاة المنظماة  إدخاا تطريق ساتة ساي ما بن ااح يتطلا   إن

الحاااافق الممتل ااة ت ااا  سااتة سااي ما ةاان خااال  العديااد ةاان ح ااقين إن ي ااان الماظ ااان ةحيااث ي اا  
بالمشاااهكة فااي ترنيهااا بمعااد ذلاا  تطايرهااا بكااهل  ابااد ةاان ، تدراال هااه  المبااادأة  التااي تشاا عهم علاا 

 تطريدها  ية تطريق هه  المبادهة بكي  أسبابلمعرفة ، تافير نظاج اتصاا  لكل الماظ ين 
 -: العوامل البشرية : ثانيا

 -سيجما بالموارد البشرية : رب  -1
تاضاع خشا ل يسامن  أنالمااهد البشارية فاي المنظماة ي ا   بريرا،ا عند بضع بتصميم سياسا  

ةسااتا  ةتداادةا  بهاقيااا ةاان الساالاي بالنتااا ا المرغاااب بهااا ، حيااث أظهاار  خعاا  الدهاسااا  ان أكثاار 
همطهاا ةاع نظااج الحااافق  العليا في المنظما  التي طبدت ستة سي ما تم اإلداهة% ةن أدا، 60ةن 

بهمااط ة افاان  ة سااي ما بنظاااج الحاااافق بالترقيااا  ، داخاال المنظمااة ، لااهل  يتعااين همااط ةشاااهيع ساات
 العليا بن اح تطريق ةشاهيع ستة سي ما  اإلداهة

 التدري  :  -2
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التدهي  ياض ) لماذا ( ب)كي  (  إنيعترر التدهي  عنصرا  هاةا  في تطريق ستة سي ما حيث     
بكااهل  فإنااه يااافر فر ااة للعاااةلين لتطاااير أن سااهم بتحسااين ةسااتااهم ، تطريااق سااتة سااي ما يم اان 

خررا، ةمتصين في ةاضا  تطريق ساتة ساي ما ، حياث ياتم  اظي ي   بتعتمد براةا التدهي  عل ال
بتمسع هه  المساتايا   اإلداه  المستا   أبتطريق براةا تدهيرية لكل ةستا  ةن ةستايا  المررة 

،  األسااادالاار يس ، الحااقاج  األسااادالراعااي ، الحااقج  أبالبطاال  -بالتااي تتكااان ةاان : حقةااةاأللنظاااج 
 ، بغيرها ةن المستايا  التدهيرية األخسرالحقاج 

 -ثالثا : العوامل التقنية :
 -تتطل  ستة سي ما نظاج للمعلاةا  :

 األعماا  أن إذاعلياا ، ال اإلداهةتطريق ستة ساي ما هاا التيييار بهاتاه بالتيييار يتطلا  العمال ةان  إن
الهادفة بالم يدة ا تحدث بدبن نظاج فعا  للرقاخة بالتح م ، بمالتالي فإن تطريق ستة سي ما يتطل  

بالمساااعدة فااي اتماااذ ، بتريمااة المعلاةااا  ، بتنظاايم ، يم اان ةاان اساات با  ،بياااد نظاااج للمعلاةااا  
كاااهل  يتطلااا  بيااااد بنياااة ةعلاةاااا  يتصااا  هاااها النظااااج خالحياياااة ، ب  أنالداااراها  ال عالاااة ، بي ااا  

 لنظاج ةعلاةا  فعا  داخل المنظمة:في المنظمة بييما يلي خع  المهاج الر يسية  أساسية
   نظاج يدعم عملية يمع الريانا 
  نظاج يافر بسا ل اتصا  فعالة بتباد  الريانا  بالمعلاةا  داخل المنظمة 
   رعة ييماا يتعلاق خ مياع النشااطا  ال اهياة خس إليهانظاج يافر المعلاةا  بيسهل عملية الا ا

 بالمن قة في ةشاهيع ستة سي ما 
  ساااتة  بأدبا للماااظ ين ةمااا يم اان المااااظ ين ةاان تعلاام ةنه يااة  تاادهي  فعالاااة أدبا نظاااج يااافر

  األنشطةسي ما ضمن ةنه ية حل المشاكل 
  اآلليبالتاييه  اإلهشادنظاج يافر فر ة  
  المشاهيع  أبلايا اختياه بتحديد نظاج حقج الررة يا  للمساعدة في 

 -رابعًا : العوامل المالية:
الادعم الماالي للتطرياق ، بهاها ةاا ينطراق  إلايإن تطرياق أ  نظااج يدياد فاي المنظماة يحتااج خاالطبع 

تااتم ن  فلكاايالاادعم المااالي  إلاا علااي تطريااق نظاااج سااتة سااي ما ، حيااث يحتاااج تطريااق هااها النظاااج 
المداةاا  المالياة التاي تسااعد علاي  فهي في حاياة إلايستة سي ما المنظمة ةن الددهة علي تطريق 

المشااهيع النايحاة لهاا ، بكاهل  تاافير أدبا   أعساا، ، بة افان تافير ةساتلقةا  لتادهي  العااةلين 
تافير برة يا  خا ة خالنظاج بغيرها العديد ةن العااةل الر يسة التي  إلي خاإلضافةلتطريق النظاج 
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العملياا  التصاحيحية قاد  أنراد، فاي عملياة تطرياق نظااج ساتة ساي ما  بيالحا  ي   تافيرهاا قرال ال
 إليرا، ةة العملية ك ل ةما يستلقج تاافر المااهد المالية الالهندسة  إعادة األحيانتتطل  في خع  

تيييرا   أ  إليرا، أبعملية  أ انه قرل اعتماد المااهد المالية لتحسين  : بي ده الدا  ،هها التييير
ةااهد ةالية ييماا  إ  إهداهتحليل التكل ة بالعا د بذل  لت ن   خإيرا،داج الدا م علي فريق التحسين ي

 -التالي:( 5هقم )ا يسي  قيمة للمنظمة  بيم ن تاضي  عالقة التراخط كما في الش ل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المادر : اعداد الباحثة.

  ماخالقسم ال
 الدراسة الميدانية

 :راسة وحجم العينةع الد: مجتم اولاً 

يتكان ة تمع الدهاسة ةن أعسا، ة لس اإلداهة بكهل  اإلداهة التن يهية الاساط  فاي شاركتي تاأةين 
إحاااداها هاااي شاااركة ةصااار للتاااأةين كممثااال لشاااركا  الملكياااة العاةاااة بااخااار  هاااي شاااركة المهناااد  

تا يااع ا  حيااث تاام للتااأةين كأحااد شااركا  التااأةين ذا  الملكيااة الما ااة لتدياايم اإلطاااه المدتاارح لهماا
( اسااااتبانه خعااااد تح يمهااااا علاااا  اإلداها  بهؤسااااا، األقساااااج المعنيااااة بالتدنيااااين بالمحاساااارين ذب  90)

(%ةان ااساتريانا  الما عاة علا  أفاراد 85(اساتبانه، أ  ةاا نسارته )70ااختصاص، بتام اساترداد )
بعادج إياخاة األفاراد عان العينة، إةا ااستريانا  المساتبعدة فداد كاان سار  اساتبعادها ندات الرياناا  

 االزدواج

 الوظيفى

 

الموارد 

 البشرية
 توثيق

 العملية

 أهداف

 عمليةال

 البشري البُعد

 الوظيفى التكامل

 وتكنولوجيا

 المعلومات

 تكنولوجيا

 فى المعلومات

 التصميم إعادة

 أنشطة

 تكنولوجيا

 المعلومات

 أصول

 تكنولوجيا

 المعلومات

 

 عدبُ ال

 التكنولوجى

 العمليات تصميم إعادة

 تســاوى

 العمليات هندسة إعادة

 إلى تؤدى

 زمن تخفيض

 التشغيل دورة

 الكلية اإلنتاجية تحسين

 التوجه

 بالعمليات

 

 العمليات أنواع
 على الرقابة

 العمليات

 

 إعادة فرق

 الهندسة
 عبر العمل فريق

 اإلدارات

 الوظيفية

 دارياال البُعد

 إلعادة التخطيط

 التصميم
الدعم المالي ا

لعمليات 

التحسين 

 المستمر

تصميم 

وتطوير 

 سيجما ستة 

 العملية توثيق

 التدريب

 ماليال عدالبُ 
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تحدياااد ح ااام العيناااة العشااااا ية للم تماااع المحااادبد طبداااا للمعادلاااة  بتااامةعظااام الظبااااها  الاااااهدة فيهاااا ،
 -:التالية
 العشوائية العينة حجم

                                                                          

=N1

 

 

شاااةل لم تمااع الدهاسااة فدااد تاام ااقتصاااه بنظاارا  ألنااه ا يم اان بنظاارا  ألنااه ا يم اان إياارا، المساا  ال
إيرا، المس  الشاةل لم تمع الدهاسة فدد تم ااقتصاه عل  عينة ةمثلاة لهاها الم تماع  بةان يام فداد 

شااملت اإلداهة اسااتماهة استدصااا، علاا  العاااةلين فااي ةنظمااا  األعمااا  المصاارية  90تاام تا يااع عاادد 
خاعتباااههم  (ة وكةةيلك اإلدارة التنفيييةةة الوسةةط  فةةي شةةركات التةةأمينأعضةةاا مجلةة  اإلدار  (العليااا 

ال ئة المنا  بها البحث ،بهكق  الباحثة في ااختياه علي تل  المناطق خاعتباهها أحد أهم المنااطق 
التي يتم تاييه ااستثماها  إليها بااهتماج بها حاليا، كما هبعاي التناا  فاي األنشاطة التاي تماهساها 

ن  بالتاااي تمثااال  اااناعا  هاةاااة ينبياااي التركياااق عليهاااا ،بياضااا  ال ااادب  التاااالي الدااااا م تلااا  المنشااا
 الما عة بالمستلمة ل ئا  الدهاسة 

 ( يوضح عدد القوائم الموزعة، والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي4جدول رقم )   

 البيــــــــــــــــــــــــان
القوائم 
الموزع

 ة

القوائم 
غير 
المست
 ردة

قوائم ال
المستردة 

وغير الصالحة 
للتحليل 
 اإلحصائي

القوائم 
المستردة 
والصالحة 
للتحليل 
 اإلحصائي

نسبة القوائم 
المستردة والصالحة 
للتحليل اإلحصائي 

إلجمالي الموزع لكل 
 الفئات

 % تقريبا80 40 2 8 50 شركة مصر للتامين

 % تقريبا  75 30 3 7 40 شركة المهندس للتأمين

 %77.7 70 5 15 90 اإلجمالي

بف  ضا، ال ادب  الساابق يتسا  أن نسابة الدااا م الصاالحة للتحليال اإلحصاا ي لكال فئاة ةان فئاا  
%، بها ةا يع س إة انياة ااعتمااد علا  النتاا ا التاي 50الدهاسة تمعد نسبة ةدرالة بتقيد كثيرا  عن 

( بحاكماااة Six Sigmaتاام الحصااا  عليهااا فاااي  ااياغة اإلطاااه المدتااارح للتكاةاال بااين ةنه ياااة )
خشااركا  التاااةين  FIDIC( فااي دعاام إعااادة هندسااة العمليااا  عراار عداااد المدااابا  CGالشااركا  )
 الهندسي    

 -: مقياس أداة الدراسة: ثانيا  

 عل  أداة البحث وف  مقياس ليكرت الخماسي كما يلي: اإلجاباتتم تاميم 
 واف  بشدةغير م غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة الموافقة درجة

    90*(0.5(1-0.5)) 

90*(                ) 2 +(0.5(1-0.5)) 0.05 

1.96 

=117ᵙ 70 
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 1 2 3 4 5 الدرجة الرقمية
 بقد تم اعتماد التدسيم التالي لتحديد دهية الماافدة:

 4= 1-5الحد األدن  =  –الحد األعل  
دهياا       3علا   4دهيا  للماافدة )ةاافق، ةحايد، غير ةاافق( فدد تام تدسايم الارقم  3بنظرا لاياد 

3/4 =1 333 
   النحا التالي:بمنا، عليه تم تا يع الدهيا  عل

 تشير إل  عدج الماافدة  333 2إل  اقل ةن  1أ  ةن  333 2=  333+1 1
تشااااير إلاااا  الحياديااااة بااااين  666 3إلاااا  أقاااال ةاااان  333 2إ  ةاااان  666 3=  333 1+  333 2

 الماافدة بعدج الماافدة 
 تشير إل  دهية عالية ةن الماافدة  5إل   666 3أ  ةن  5=  333 1+  666 3
 -داة الدهاسة:ياةنا  : أ

 تم إعداد أسئلة قا مة ااستدصا، خحيث تشمل عل  ةا يلي:
بياناااا  شمصاااية عااان المستدصااا  ةااانهم )الصااا ا  الديمايرايياااة( اساااتمداةها فاااي تحليااال  -1

العالقة بين إياخا  المستدص  ةنهم بخراراتهم العملياة بالعلمياة، بيم ان تاضاي  التا ياع النساري 
 لمي بسناا  المررة كما يلي:ألهم هه  الص ا  به  المؤهل الع
 (: المحاور الدراسة وعدد فقرات كل مجال5الجدول رقم)

 ال درا  عدد المحاه الرقم
 05 (التمصت، المسم  الاظي ي ال ئة العمرية، المستاى التعليمي، سناا  المررة، 1
 07 هندسة العمليا  لعداد ال يدي  برعادةبياد أسا  ةح م ب فعا  لدااعد الحاكمة  2
 07 في اعادة هندسة العمليا  لعداد ال يدي  Six Sigmaتافر ةباد   3
خشركا  العينة التي تطرق  حاكمة   Six Sigmaةداةا  استمداج ةنه ية  4

 06 الشركا  باعادة هندسة العمليا  لعداد ال يدي 
 25 الم ما  

  ة ياا  لب ار  المماسا ، أةا الدسم الثااني ةان اساتماهة ااستدصاا، : أسائلة تام  اياغتها حسا-2
  فدد اشتمل عل  سؤا  المست امين عن العنا ر المتعلدة خاختباه فرب  البحث  

 : محددات الدراسة:ثالثاً 

تكمااان ةحاااددا  الدهاساااة فاااي عااادج تعاااابن خعااا  الشاااركا  فاااي تا ياااع ااساااتبانة , حياااث أن خعااا  
  لكثير ةن الاقت بال هد الشركا  تتمه أسلاب التح   بعدج اإلفصاح بهها بدبه  أدى لره  ا

 : وصف خصائص عينة الدراسة:رابعاً 
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 Sixمنهجيةة ( ةن الماظ ين الممتصين في الشركا  التي تساتمدج 70تكانت عينة الدهاسة ةن )
Sigma  حاكمة الشركا ،(CG)(  ياضا  تا ياع أفاراد 6، تم اختياههم خطريدة عشاا ية، بال دب )

 ظي يةالعينة تبعا للمتييرا  الشمصية بالا 
 (: خاائص عينة الدراسة6الجدول رقم)

 النسبة% العدد المتغير
 7 85 60 ذكر الجن 

 3 14 10 أنث 
 100 70 المجموع

 الفئة العمرية
  

20-25 9 12 9 
26-30 13 18 6 
31-35 29 41 4 
 1 27 19 فما فاق -36

 100 70 المجموع

 المسمي الوظيفي

 9 2 2 ة لس اإلداهة
 7 35 25 ةدير

 6 38 27 ةحاس 
 7 25 18 أخرى 

 100 70 المجموع

 المستو  التعليمي
 72 35 25 دبلاج

 28 64 45 خ الاهيا 
 100 70 المجموع

 مدة الخدمة

 1 17 12 سناا   5اقل ةن 
 6 18 13 سناا  10- 5ةن 
 9 22 16 سنة 15-10ةن 
 4 41 29 فأكثر 15ةن 

 100 70 المجموع
 :ةا يلي( 6) ال دب  هقمبيظهر 

إلاا   31خالنساابة للمتيياار ال ئااة العمريااة : يظهاار إن أفااراد عينااة الدهاسااة التااي تتاارابح أعماااههم ةاان   1
%( ،بهها ةؤشر يياد علا  4 41( بنسبة ةئاية )29سنة هم األكثر تكراها  باله  يرل  )35 اقل 
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ة بييدااة التدنيااا  الحديثااة أن المساات يرين ةؤهلااان لإلياخااة علاا  فداارا  ااسااتبانة، بهاام علااي  اال
ةمااا يعطااي اهتياحااا لاادى الباحثااة خااان المعلاةااا  التااي تاام الحصااا  عليهااا علاا  دهيااة عاليااة ةاان 

 .الش ايية بالدقة
خالنساااابة لمتيياااار المسااااتاى التعليمااااي : يظهاااار أن أفااااراد عينااااة الدهاسااااة الحا اااالين علاااا  شااااهادة   .2

بهاها ةؤشار يياد علا   %(28 64اياة )( بنسبة ةئ45الب الاهيا  هم األكثر تكراه باله  بل  )
أن المست يرين ةؤهلان لإلياخة عل  فدرا  ااستبانة, بهم عل  دهية ةن المستاى التعليمي ةما 

 .يعطي اهتياحا لدى الباحثة خان المعلاةا  التي تم الحصا  عليها عل  دهية عالية ةن الثدة
سناا  15اسة الهين تترابح خررتهم )ةن خالنسبة لمتيير سناا  المررة: يظهر أن أفراد عينة الده   .3

% ( ، بينمااا الااهين ترلاا  خراارتهم 4 41( بنساابة ةئايااة ) 29فااأكثر( هاام األكثاار تكااراها  بالااه  بلاا )
( ، بةن بيهة نظار 6 18( بنسبة ةئاية )13اقل ةن خمس سناا  هم األقل تكراها  باله  بل  )

متا بن خالمررة العملية الطايلة ةما انع س الباحثة يعترر ذل  ةؤشرا  ييدا  حيث إن المست يرين ي
 .إي اخا عل  إياخاتهم, بمالتالي تحدق هدف الدهاسة

خالنساابة لمتيياار المساام  الاااظي ي : يظهاار أن أفااراد عينااة الدهاسااة الااهين كااان ةسااماهم الاااظي ي  .4
%(بينمااا الااهين كااان ةسااماهم 6 38( بنساابة ةئايااة )27)ةحاساا ( هاام األكثاار تكااراها  بالااه  بلاا  )

%( بترى الباحثة أن هاها ةؤشار 7 35( بنسبة )25الاظي ي )ةديرا ( هم األقل تكراها  باله  بل  )
ييااد علاا  أن اإلياخااا  فاااي ااسااتبانة تتصاا  خالااقظيااة بالمصاااداقية ةمااا يعطااي الدهاسااة نتاااا ا 

 ح ي ية 
  -التحليل اإلحصائي واختبار فروض الدراسة: -
 اختبار معامل الثبات: -

 -راسة:صد  أداة الد -أ
( ةان األسااتهة ال ااةعيين 5قاةت الباحثة خعر  أداة الدهاسة )ااستريان( للتحدق ةن  دقها عل  )

بالااهين يتمتعااان خمراارا  بك ااا،ا  لهااا عالقااة خماضااا  الدهاسااة بذلاا  ليح ماااا علاا  ةاادى بضاااح 
ن آها هااام فدااارا  ااساااتريان بةناسااارتها بةااادى ساااالةة الصاااياغة اللياياااة بدقتهاااا، بقاااد تااام ااسااات ادة ةااا

 المددةة ساا، خالتعديل أب الحهف أب اإلضافة 
 -ثبات أداة الدراسة: -ب

فاي  الدهاساة اساتدراه النتاا ا باعتمادهاا بقادهتها علا  تديايم ةادى التاافاق بااتسااق أداة بيدصد بثبا  
 كربنباخ )ةن ةرة في ظربف ةتمايلة، بقد تم استمداج اختباه أكثرنتا ا ااستريان في حا  تطريده 

( حيااث ي اايس ةاادى التناسااق فااي 7ال اادب  هقاام) كمااا هااا ةرااين فااي (Cronbach's Alpha) (ل اااا
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 خأنااه (كربنباااخ ال ااا)المايااادة فااي الم يااا ، بيم اان ت سااير  األساائلةعاان كاال  نإياخااا  المستدصاايي
، بكلمااا اهت عاات قيمتااه كلمااا اهت عات دهيااة الثبااا  حيااث تكااان اإلياخاا الااداخلي بااين  ةعاةال الثبااا 

 إذابةنم ساة  (80%-70%كانات باين ا ) إذابةتاساطة  80%كانت اكرر ةان إذا ةرت عة ال يمة 
 %70).(Gujarati, 2004),)        ةن كانت اقل

 ( معامل كرونباخ ألفا لكل بعد من أبعاد أداة الدراسة7جدول )
 ةعاةل الصدق ةعاةل الثبا  )أل ا( عدد الظباها  المحاه

 0.972 0.944 7 ال ر  األب 
 0.939 0.881 7  ر  الثان ال

 0.981 0.963 6 ال ر  الثالث
 0.966 0.934 20 ة ما  أسئلة ااستبانة

يتساا  ةاان ال اادب  السااابق أن ةعاااةال  الثبااا  بةعاااةال  الصاادق عاليااة ياادا ةمااا يشااير إلاا  أن 
 التناسق الداخلي لعنا ر استماهة ااستدصا، يعد قايا  بةدراا  بدهية كريرة

 لدراسة: عرض نتائج ا -

يتسمن هها المبحاث عرضاا لنتاا ا الدهاساة بفداا للمتاساطا  الحساابية باانحرافاا  المظياهياة بالتاي 
 FIDICعداد المدابا   هندسة العمليا  عرر إعادةلدعم العينة عل  فدرة  أفرادتمثل ةستاى ةاافدة 
التاخع( في شاركا   )المتيير( CGةع ةعايير حاكمة الشركا ) Sigmaا  ر )المتيير المستدل( بفد

   بييما يلي عر  لهه  النتا ا:التاةين الهندسي

 هندسة العمليات لعقود الفيديك. وإعادة كمةو وجود أساس محكم و فعال لقواعد الح -أ
 برعااادة كمااةا تحلياال فداارا  الم ااا  األب  )بياااد أسااا  ةح اام ب فعااا  لدااعااد الح (:8الجةةدول رقةةم)

 (هندسة العمليا  لعداد ال يدي 
 

ه قااااااااااام 
متاسط ال المحاه المحاه

 الحسابي
اانحراف 
 الترتي  المظياه  

نشااااعر باياااااد حايااااة فعليااااة إلعااااادة يي لااااة األطاااار الدانانيااااة  01
 01 378 1 59 2 بالتشريظية في  ناعة التأةين

 02 164 1 47 2 .ال ميع يعرفها بمنليا  خش ايية باإلداهية المالية قراهاتنا نتمه 02
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03 
د فاي  العاةلين الم تمع، قما ن،ال)ب خدةاتنا ةن دينالمست ي نقبر

 الساربهية المعلاةاا  عياخ م( الح اةاة األخارى، المنظماا 
 .عاد  بمش ل   ةعنا بالتقاةاتهم حداقهم عل  للمحافظة

2 19 1 195 04 

 تداديم فاي الادا م شاعاهنا بأخالقياتهاا المهناة خشارف االتاقاج 04
 03 554 1 30 2 المدةا 

 األخطاا، كشا  يم نهاا ةرتكارة ةحاسارية بأدبا  يا تدن لدينا 05
 01 419 1 59 2  .الحسابية

 اتمااذ آلياا  علا  لإلشاراف ةتددةاة إداهياة تدنياا  لادينا 06
 03 554 1 3 2 األعما  برن ا  الدراها 

تافر تشاريعا  باضاحة تحادد المساؤبليا  ةاع ضامان تحدياق  07
 01 419 1 59 2 تاةينةصال  ال مهاه في شركا  ال

أها، أفراد عينة الدهاساة فاي المحااه األب  )بيااد أساا  ةح ام ب فعاا   ( ترين8ةن خال  ال دب  )
( ةرتباة تنا ليااا حسا  ةتاساط حساابي لكاال هندساة العمليااا  لعدااد ال يادي  برعاادة،  كماةا لدااعاد الح

 فدرة كما يلي:
ةمااا يااد  علاا  "  59 حسااابيبلاا  ةتاسااط ، 7بال داارة هقاام، 5 بال داارة هقاام،  1فااي ال داارة هقاام -1

ةحال تاأةين في شاركا  الهندساة العملياا  لعدااد ال يادي   إعادةكمة ةع ا تناس  ةتطلبا  قااعد الح
" ب "تاافر التااةين كماة ألدا، شاركا ا الدهاسة" ب" يتافر إطاه تنظيمي فعا  يسبط كافاة ياانا  الح

تاااأةين ا  التشاااريعا  باضاااحة تحااادد المساااؤبليا  ةاااع ضااامان تحدياااق ةصاااال  ال مهااااه فاااي شااارك
 " الهندسي

تاااةين الهندسااي ةمااا يااد  علاا  " تداااج شااركا  ال 47 حسااابيبلاا  ةتاسااط  2 فااي ال داارة هقاام -2
خماا يم ان ةان الحصاا  علا  ةعلاةاا  هندسة العمليا  لعداد ال يادي   خإعادةبرمطها ةحل الدهاسة 

 خص ة دبهية بةنتظمة " 
مااا يااد  علاا  أن " يتااافر يي اال ة 30 2حسااابيبلاا  ةتاسااط  6 بال داارة هقاام 4 فااي ال داارة هقاام -3

تداديم الماادةا   الرقاخاة علااي تنظيماي بب اا  بظي اي بتحديااد المساؤبليا  بالصااالحيا  يسااهم فااي
باايرهااا خأسااالاب ةهناااي بطريداااة تاااأةين الهندساااي ل" ب" تدااااج الهيئاااا  الرقابياااة فااي شاااركا  اللعمااال، 

 ة" اكمةاضاعية لتن يه ةتطلبا  الح
ياد المسات يدين ةان ةماا ياد  علا  "  19 2سابيبل  ةتاسط ح 3 في ال درة هقم -4 مادةا  التقبر
الح اةاااة( خ ماااع المعلاةاااا  الساااربهية ب العااااةلين فاااي المنظماااا  األخااارى، ب الم تماااع، ب قماااا ن، ال)

 "  للمحافظة عل  حداقهم بالتقاةاتهم بمش ل  عاد 
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 إحصاا يةتاأيير ذب دالاة " ياياد ب احة ال ار  الراديل  األب  احة ال ار  عدج ةما سرق يتس  
 برعاااادةحاكماااة الشاااركا   اساااتمداجن شاااركا  التاااأةين المصااارية ةااان حياااث اخاااتالف ةعناااا  باااي باااين

 هندسة العمليا  لعداد ال يدي   
 -:هندسة العمليات لعقود الفيديك  إعادةفي  Six Sigmaمنه  بادئ توفر م -ب

هندساااة  عااادةإ فااي   Six Sigmaةباااد  )تااافر تحلياال فداارا  الم ااا  الثاااني  (:9)ال اادب  هقاام
 (العمليا  ال يدي  

ه قم 
ةتاسط  المحاه المحاه

 الحسابي
اانحراف 
 الترتي  المظياه  

01 
)  باألنشااطةالعمليااا   ى يايااد نظاااج قيااا  دقيااق علااي ةسااتا 

العمليااااااااة ، قيااااااااا   أبقيااااااااا  المسااااااااتا  الحااااااااالي للنشااااااااا  
 نشا ( أباانحرافا  ) ال اقد( في كل عملية 

2 19 1 195 05 

 01 386 1 07 3 عمال، يدد  لالحصا  ع 02
 02 431 1 84 2 العمال، خمصاص ال ادة ى عدد ش اب  03
 04 336 1 20 2 احتيايا  بش اب  العمال،  أسر است اخة  04

التنظيمياة خاساتمداج اقال تكل اة  األهدافالك ا،ة بهي تحديق  05
 06 191 1 13 2 ةم نة

 03 182 1 23 2  العاةلان يتعلمها التي ي تسرها ب  اإلستراتي يةعدد المهاها   06
 07 351 1 97 1 للمنظمة باإلنتايية يادة الطاقة ااستيعابية  07

أها، أفراد عينة الدهاسة في المحاه الثاني )تافر ةداةا  دبه أ احاب ( ترين 9ةن خال  ال دب  )
فداارة كمااا  المصااال  فااي أسااالي  ةماهسااة قااعااد الح اةااة( ةرتبااة تنا ليااا حساا  ةتاسااط حسااابي لكاال

 يلي:
  يادة الحصا  علي عمال، يدد "ةما يد  عل  "  07 3 بل  ةتاسط حسابي 2 في ال درة هقم -1
انم اااا  عاادد شااا اب  العماااال، ةمااا ياااد  علاا  "  84 2بلااا  ةتاسااط حساااابي 3 فااي ال دااارة هقاام -2

 "  خمصاص ال ادة
ا  ياااااتم  ياااااادة عااااادد المهااااااه ةماااااا ياااااد  علااااا  "  23 2بلااااا  ةتاساااااط حساااااابي 6 فاااااي ال دااااارة هقااااام -3

 "  اإلستراتي ية التي ي تسرها بيتعلمها العاةلان 
احتياياا   أسار است اخة "  ه يايدةما يد  عل  أن 20 2بل  ةتاسط حسابي 4 في ال درة هقم -4

 " بش اب  العمال،
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ياياد نظااج قياا  دقياق علاي "  هةماا ياد  علا  أنا 19 2 بلا  ةتاساط حساابي 1 ي ال درة هقامف -5
العمليااة ، قيااا  اانحرافااا )  أبا  المسااتا  الحااالي للنشااا  ) قياا باألنشااطةةسااتا  العمليااا  

 "  نشا ( أبال اقد( في كل عملية 
 األهاادافالك ااا،ة بهااي تحديااق ةمااا يااد  علاا  أن "  13 2بلاا  ةتاسااط حسااابي 5 فااي ال داارة هقاام -6

 "  التنظيمية خاستمداج اقل تكل ة ةم نة
 يااااادة الطاقااااة ااسااااتيعابية  ةمااااا يااااد  علاااا  أن " 97 1بلاااا  ةتاسااااط حسااااابي 7 فااااي ال داااارة هقاااام -7

 "  للمنظمة باإلنتايية
 إحصاا يةةما سرق يتس  عدج  حة ال ر  الثاني ب حة ال ار  الراديل : ياياد تاأيير ذب دالاة 

هندساة العملياا  لعدااد  برعاادة Six Sigmaبين شركة ةصر بالمهند  للتأةين ةن حيث اساتمداج 
 ال يدي    

حوكمةة الشةركات  بشةركات العينةة التةي تطبة    Six Sigmaمقومةات اسةتخدام منهجيةة  -ج
 هندسة العمليات لعقود الفيديك . وإعادة
خشاركا    Six Sigmaةداةاا  اساتمداج ةنه ياة تحليل فدرا  الم اا  الثالاث ) (:10الجدول رقم)

 (هندسة العمليا  لعداد ال يدي  برعادةالعينة التي تطرق  حاكمة الشركا  
هقم 
 هالمحا

 المحاه
 ةتاسط
 الحسابي

اانحراف 
 الترتي  المظياه  

01 
تتافر قناا  لنشر المعلاةا  الكايية بفاي -العليا: اإلداهةدعم 

التاقيت المناس  بمطريدة تتسم خالعدالة ل مياع األطاراف ذا  
 العالقة

2 11 1 28 05 

02 
 يايد نظاج قياا  دقياق علا  ةساتاى التركيق علي العمليا  : 

 أبالمسااااااتا  الحااااااالي للنشااااااا   ) قيااااااا  باألنشااااااطةالعمليااااااا  
 نشا   أبالعملية، بقيا  اانحرافا  ) ال اقد( في كل عملية 

2 19 1 195 04 

03 
تتاااافر ةعلاةاااا  بمياناااا  ت صااايلية اختبااااه نظااام المعلاةاااا  : 

 عن تكل ة بقيمة كل نشا  بعملية لكل ةنتا علي حدة  
2 59 1 378 01 

04 
التشااييل  إينااا،ح خااه ةسااما  أعطااا هناااي ةعااد  يدافااة ال ااادة : 

 02 164 1 47 2 بالعمليا  

05 
العمال خاالتنظيم ال ياد خماا  أةااكنتتمتاع التركيق علي العماال، :
 إعاقاة أبتعطيل التشييل  إلييؤد   أبا يهده بقت العاةلين 

2 19 1 195 04 
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  األدا،

06 
 األدبا تتاااااافر علااااي البحااااااث بالتطاااااير:  خاإلن ااااااقااهتماااااج 
ةااا قااد يايااد ةاان  أساابابيااة بالمال مااة لتحلياال الكاي باألسااالي 
  األدا،ف اا  

2 31 1 49 03 

أها، أفاراد عيناة الدهاساة فاي المحااه الثالاث )تاافر ةداةاا  اإلفصااح ( تراين 10ةن خاال  ال ادب  )
 بالش ايية ل ميع أ حاب المصال ( ةرتبة تنا ليا حس  ةتاسط حسابي لكل فدرة كما يلي:

اختباه نظم المعلاةا  : "  ه فيةما يد  عل  أن 59 2اسط حسابيبل  ةت 3 في ال درة هقم -1
 " بعملية لكل ةنتا علي حدة ، تتافر ةعلاةا  بميانا  ت صيلية عن تكل ة بقيمة كل نشا  

يدافااة ال ااادة : هناااي " ه فاايةمااا يااد  علاا  أناا 47 2بلاا  ةتاسااط حسااابي 4 فااي ال داارة هقاام -2
 " يا  التشييل بالعمل إينا،ةسماح خه  أعطا ةعد  

التركيااق علااي العمليااا  : ةمااا يااد  علاا  أن "  19 2بلاا  ةتاسااط حسااابي 2 فااي ال داارة هقاام -3
العملياة  أب) قيا  المستا  الحاالي للنشاا   باألنشطةيايد نظاج قيا  دقيق علي ةستا  العمليا  
 "  نشا    أب، بقيا  اانحرافا  ) ال اقد( في كل عملية 

التركياااق علاااي ةماااا ياااد  علااا  أن "  19 2تاساااط حساااابيبلااا  ة 5 بال دااارة 2 فاااي ال دااارة هقااام -4
) قيا  المستا  الحالي للنشا   باألنشطةالعمليا  : يايد نظاج قيا  دقيق علي ةستا  العمليا  

التركياق علاي العماال، :تتمتاع "ب"  نشاا  أبالعملية ، بقياا  اانحرافاا  ) ال اقاد( فاي كال عملياة  أب
 إعاقاااة أبتعطيااال التشاااييل  إلااايياااؤد   أبيهاااده بقااات العااااةلين  العمااال خاااالتنظيم ال ياااد خماااا ا أةاااكن
 "  األدا،

تتافر  -العليا: اإلداهةدعم ه في ةما يد  عل  أن 11 2بل  ةتاسط حسابي 1 في ال درة هقم -5
بمطريدااة تتساام خالعدالااة ل ميااع األطااراف ، بفااي التاقياات المناساا  ، قناااا  لنشاار المعلاةااا  الكاييااة 

 " ذا  العالقة
ا تاياااد عالقااة ذا  دالاااة يتسااا  عاادج  ااحة ال ااار  الثالااث ب اااحة ال اار  الرااديل "  ةمااا ساارق
   "هندسة العمليا  لعداد ال يدي  برعادةبين استمداج حاكمة الشركا  بالستة سي ما  إحصا ية
 اختبار الفرو : -خامسًا :

أةين المصارية اخاتالف ةعناا  باين شاركا  التا باين إحصا يةيايد تأيير ذب دالة  ال رضية األبل :
هندسااة العمليااا  لعداااد ال ياادي  لشااركا  التاااةين ةحاال  برعااادةحاكمااة الشااركا   اسااتمداجةاان حيااث 

 الدهاسة
يادة التداهير المالية لشركا   اإلحصا،ا  المحاه
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 المساهمة ةحل الدهاسة

بياااااد أسااااا  ةح اااام ب فعااااا  لدااعااااد الحاكمااااة 
 هندسة العمليا  لعداد ال يدي  برعادة

 835 0 تبا ةعاةل ااه 
 000 0 ةستاى الدالة
 70 ح م العينة

 كمااا إن 05 ةاانبهااي اقاال  000 0 أن قيمااة ةسااتاى الدالااة تساااب  ( ترااين 11ةاان خااال  ال اادب  )
 بااين إحصااا يةدالااة  تااأيير ذ ةمااا يااد  علاا  بياااد عالقااة  835 0قيمااة ةعاةاال ااهتبااا   تساااب  

هندسة العملياا  لعدااد ال يادي   برعادةالشركا  حاكمة  استمداجشركا  التأةين المصرية ةن حيث 
 الدهاسةلشركا  التاةين ةحل 

بةين شةركة ماةر والمهنةدس للتةأمين مةن حيةث  إحاةائيةيوجةد تةأثير ذو داللةة  لفرضية الثانية:ا
محةل هندسةة العمليةات لعقةود الفيةديك لشةركات التةامين الهندسةي  وإعةادة Six Sigmaاستخدام 
 الدراسة

 ا اإلحصا، المحاه
ياااااااادة التدااااااااهير المالياااااااة لشاااااااركا  

 المساهمة ةحل الدهاسة

هندسااااة  إعاااادةفاااي  Six Sigmaتاااافر ةبااااد  ةااانها 
 العمليا  لعداد ال يدي 

 921 0 ةعاةل ااهتبا 
 000 0 ةستاى الدالة
 70 ح م العينة

 أن اكما 05 0 بهاي اقال ةان 000 0 أن قيمة ةستاى الدالة تساب   ( ترين12ةن خال  ال دب  )
 إحصااا يةيايااد تااأيير ذب دالااة ةمااا يااد  علاا  بياااد عالقااة  921 0قيمااة ةعاةاال ااهتبااا   تساااب  

هندساة العملياا  لعدااد  برعاادة Six Sigmaبين شركة ةصر بالمهند  للتأةين ةن حيث اساتمداج 
 .ال يدي  لشركا  التاةين الهندسي ةحل الدهاسة

بةةين اسةةتخدام حوكمةةة الشةةركات والسةةتة  إحاةةائيةال توجةةد عالقةةة ذات داللةةة  الفرضةةية الثالثةةة:
 محل الدراسةهندسة العمليات لعقود الفيديك لشركات التامين الهندسي  وإعادةسيجما 

 اإلحصا،ا  المحاه
 يااااادة التداااااهير الماليااااة
لشاااااااااااركا  المسااااااااااااهمة 

 ةحل الدهاسة
 885 0 ةعاةل ااهتبا خشاركا  العيناة التاي تطراق    Six Sigmaةداةاا  اساتمداج ةنه ياة 
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 000 0 ةستاى الدالة هندسة العمليا  لعداد ال يدي  برعادة  حاكمة الشركا
 70 ح م العينة

 ا أنكم 05 0 بهي اقل ةن 000 0 أن قيمة ةستاى الدالة تساب  ( ترين 13ةن خال  ال دب  )
حاكمة  بين استمداج إحصا يةعالقة ذا  دالة ةما يد   885 0قيمة ةعاةل ااهتبا   تساب  

هندسة العمليا  لعداد ال يدي  لشركا  التاةين الهندسي ةحل  برعادةالشركا  بالستة سي ما 
.الدهاسة
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 2021 -لثانى عدد اامعات العربية                                المجلة المحاسبة والمراجعة التحاد الج

 خالصة ونتائ  البحث -
 -االستنتاجات والتوصيات: -

 -نتائ  الدراسة: أواًل :

بالدااعد المنصاص عليها عالميا كمتطلبا  لتطريق حاكماة  خاإليرا،ا ا ي  ي االتقاج النصي   1
ركا  لالهتدااا، خااأدا، الشااركا  خشاا ل ةتكاةاال بةتاااا ن فااي قطااا  ةااالي لااه دبه  الحيااا  فااي الشاا

 ااقتصاد الداةي بها قطا  التأةين  
الشااركا  ذا  الاادهيا  المرت عااة للحاكمااة تحصاال علااي أسااعاه أعلااي ةاان قيمتهااا الدفتريااة ،  أن  2

ركا  ذا  الاادهيا  ، ت اااق أدا، أسااهم الشاا 2001فمااال  السااناا  الممااس التااي انتهاات خعاااج 
حاكمااة  أنللاادب  المايااادة بهااا ، بهااها يااد  علااي  المؤشاار الاار يسالمرت عااة فااي الحاكمااة، علااي 

 ة له ميةتميقة بعل إداهة  ترتكق عل أنالشركا  ابد 
لم يصادف الباحثة في الم اا  التطري ياة لحاكماة الشاركا  تطريدهاا فاي شاركا  التاأةين علاي   3

 Six بأاج  Six Sigmaةثال  األدا،كاةال فاي قياا  بتديايم نحاا ةنه اي يساتمدج ةادخل ةت
Sigma ه الااه  يدادنااا نحااا ضااربهة تطريااق هااها الماادخل فااي هااها الدطااا  الحيااا ، ا لساامان

 علي المستا  ااستراتي ي أيسا  أيسان اح شركا  التأةين علي المستا  التشييلي بلكن 
بتطاير المنت ا  بالمدةا  بهاي  اتي يةاإلستر احد أهم نظم تطاير العمليا   Six Sigmaتعد   4

لانظم ال اادة  تطاايراالعملياا  التصاحيحية بهاي تمثال  ، بإليارا، األدا،ةنه ية ةنظمة لتحساين 
 بغيرها  TQMالتي سبدتها ةثل 

ةاان الماادير العليااا بتحدياادا  اإلداهةيراادأ ةاان  أنفااي أ  ةنظمااة ي اا   Six Sigmaإن تطريااق   5
 بالتدهي  اله  تم تدديمه لهم  ألدباههملين المدهمين تبعا العاة إليبيتدهج  CEOالتن يه  

ةمااا ، ال ااادة خالتكل اة تارمط  أنهاايااي ال ةحاددا لكي ياة تحديااق ال اادة كمااا   Six Sigmaتدادج   6
أعلاي ةماا ياؤير  ا  بساعر ، يقيل ةا كان شا عا ةن افترا  خأن ال ادة العالية تتطل  تكل ة عالية 

 الساق المستهدفة بالعمال، الحاليين بالمستدرلين بقطاعا  ،  علي همحية المنظمة
أ  ةشارب  ةان ةشااهيعها ،  فايعلي تحديق عاا د ةالية يم ن قياساها فعلياا  Six Sigmaتركق   7

بخ سا في ال اقد بالمعي  بالمردبدا  بتكالي  ال حت كماا  ، كما قدةت بفاها  في التكالي 
 ألعمااا بذلاا  كنتي ااة ةباشاارة ،  علااي تم ااي  تكااالي  ال ااادة Six Sigmaيساااعد تطريااق 

 التحسين بالتطاير بنشر يدافة ال ادة في المنظمة 
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 أدا، ةثالي إليبها الا ا   ، الي تحديق هدف قا  يمثل تحديا للمنشن  Six Sigmaتهدف   8
 في كل ةليان فر ة  4 3ا تقيد فر ة ظهاه المطأ ييه عن  ،

خ عالياااة فاااي تحدياااق حاكماااة شاااركا   تسااااهم أنيم ااان  Six Sigmaةنه ياااة  أنالباحثاااة  تااارى   9
 -التأةين ةن خال  المحابه التالية :

 اات اق في الهدف   أ
 العلمية  األسالي حاية الحاكمة لتطريق   ب
 الحاكمة  إليحاية شركا  التأةين كمؤسسا  ةالية   ج
 ااستعداد للديد في الراه ة   د

بذلاا  لتحدياااق ، نهمااا التكاةاال بي إيااارا،يااتم  أني اا   األساالامينلتعظاايم ااساات ادة ةاان كاااال   10
 Six Sigmaهندساة العملياا  ، حياث يتسا  ةماا سارق أهمياة الادبه الاه  تلظباه  إعاادةهادف 

بدعاام يهاااد التحسااين المسااتمر ، بحاكمااة الشااركا  فااي الرقاخااة ،  األدا،فااي تصااحي  بتحسااين 
  األدا،بتدييم 

 Six    بأبضحت الدهاساة ااستدصاا ية أهمياة بيااد ةادخل للتكاةال باين حاكماة الشاركا  11
Sigma  كما بفر  دليال علي قراله 

 الحديثة   األسالي ندت في تطريق  ةا  الت المنظما  العرمية تعاني بمشدة ةن  12
 -اآلتية: استنادًا لما توصل  إلي  الدراسة من نتائ  تقترح الباحثة التوصيات  -
اقااف علاي ةاد  بةحابلاة تطريداه ةان قرال المنظماا  لل خالدهاساة،المدترح  اإلطاهضربهة ترني   1

 هندسة العمليا  لعداد المدابا  ال يدي    إعادةفعاليته في 
 Sixتطريااق ةنه يااة  لمهنيااة المدهمااة تاادهيبا ةعتماادا علاا الكااااده ا إعاادادضااربهة التايااه نحااا   2

Sigma  إنكااهل  علااي كي يااة التعاةاال ةااع حاكمااة الشااركا  حيااث اتساا  ةاان خااال  الدهاسااة 
خا اااة ةاااع تااااافر خااااقي المداةاااا  المالياااة ، المااااهج ةرت عاااة تكل اااة اساااتدطاب هاااه  الكاااااده ةااان 

 المدترح  اإلطاهبالمادية الال ةة لتطريق 
هاها  عم بالتسهيال  للشركا  التي تترنا ضربهة نشر فكر ال ادة بين شركا  التأةين بتدديم الد  3

تحساين بذل  تش يعا لبااقي شاركا  التاأةين علاي التاياه نحاا نظام ال اادة بال، ال كر خالتطريق 
 المستمر 

بحاكماة  Six Sigmaالمنه ياا  المتطااهة ةثال  الم افان  فاي المنظماا  التاي تترنا  هماط نظام  4
تدتصار  إابي ا   ،بالتطااير ، ةشااهيع التحساين إن ااحالشركا  خمدداه ةساهمة العااةلين فاي 
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د المشاااااهكة فااااي يهااااا  ألهميااااةتأكياااادا  ، باااال الماديااااة كااااهل  ، الم افاااان  علااااي الم افاااان  العينيااااة
 ال ادة بالتحسين في شركا  التاةين  أفكاهترني  قا للعاةلين عل بتح ي ، التحسين

 Sixخالمنه يا  بالنظم الحديثة ةثل  بهمطهافي كليا  الت اهة  اإلداهيةتحديث ةناها المحاسبة  .5
Sigma  تطريااق هااه  الاانظم بالمنه يااا   كا  بالعماال علااي تاادهي  الطااالب علاا بحاكمااة الشاار

لنظرية خالااقع العملي ت عيال لدبه الكليا  في تحسين بيئة العمل المصرية بنشرا بهمط الدهاسة ا
 بين المري ين  األدا،لم اييم ال ادة بالتحسين المستمر بتدايم 
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 المراج 
 -:العربية: المراجع أوال

عااار  قا ماااة التااادفدا   فااايأدبا  المحاسااابة الرشااايدة  اساااتمداج"  (،2019)أحماااد ةقهااار عراااد،د   1
 – 58 ،ص ص:4 1أبهماا المح ماة للدهاساا  بالبحااث، ةاا , ، ة لاة أكاديمياة شاما النددياة"

76  
أيهاااقة التااادقيق  أدا،تداااايم  ، "( 2017،) هااادى ةحماااد هضاااا أ د  كريماااه علاااي كااااظم ال ااااهر،  2

بااقتصااااااد،  اإلداهةةدتااااارح"، ة لاااااة  أنمااااااذج-الاااااداخلي خاساااااتعما  خطاقاااااة العالةاااااا  المتاا ناااااة 
 pp. :181-204 ،131ال اةعة المستنصرية، 

شركا  التاةين في ضا، المعايير باالتقاج خالم اييم  أدا،" تدييم  (،2000)د فهيم  ال  لاند ،  3
"،  باألهدنيااةالمحاساارية عنااد ةعال ااة الممصصااا  ال نيااة دهاسااة ةداهنااة بااين الشااركا  المصاارية 

الثااااني ،  ص ص:  الم لاااة العلمياااة للت ااااهة بالتمايااال ، كلياااة الت ااااهة ، ياةعاااة طنطاااا، الملحاااق
134:135  

المطار  أساا   " العااةال المحاددة لارأ  الماا  علا،(2009)د  ةحمد عرد المنعم يادة حاقين ،  4
Risk-Based Capital  في شركا  التأةين"، ة لة الدهاسا  المالية بالت اهية ، كلية الت ااهة

   139 ، ياةعة بني ساي ، العدد الثاني،ص
مااالي لااادى الحاكمياااة المؤسسااية بأيرهااا علااا  األدا، ال،"(2009)،العلمااي يماااا  ةحمااد بهياا  د    5

, ص 2,   33ةصاار, ةااا  -الم لااة المصاارية للدهاسااا  الت اهيااة شااركا  التااأةين األهدنيااة"، 
 .361: 337ص 

حاكمااة أدا، شاركا  التااأةين : ،"  (2009،)ةحماادأسااةة حن اا  ، الصااادق عردأسااةة ساعيدد   6
ياةعة طنطا (  -ة لة الت اهة بالتمايل ) كلية الت اهة  .ةدخل ةتكاةل ألدا، إستراتي ي ةتاا ن 

  590:505ص ص  ،,2ةصر,   -
تسااية المطالباا  فاي فار  التاأةين الهندساي خاساتمداج النمااذج " ،(1999،) اابر ةحمد غا   د   7

 - 639, ص ص 1,   23ةصااااار , ةاااااا  -الم لاااااة المصااااارية للدهاساااااا  الت اهياااااة  "،الكمياااااة
687. 

سااتلران نسااتر, التداااهب الاادبلي فااي ة ااا  حاكمااة الشااركا , كتاااب حاكمااة الشااركا  فااي الداارن   8
-www.cipe :47:55 ص ن, صيالحااااااااااااااااااد  بالعشااااااااااااااااار 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1083809
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1083809
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1083809
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance/117-%20overnanceinthe21century2003p1
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arabia.org/index.php/themes/democratic-governance/117- 
overnanceinthe21century2003p1 .  

فؤاد شاكر، الح م ال يد في المصاهف بالمؤسسا  المالية العرمية حس  المعايير العالمية، بهقة   9
" الشااراكة بااين العماال المصاارفي بااسااتثماه  2005العرمااي لعاااج ةددةااة إلاا  المااؤتمر المصاارفي 

 Egyptian Banking Institute, Corporateةااان أيااال التنمياااة "، ةنشااااهة فاااي:
Governance in the Banking Sector Workshop, March 2006  

حاكمااة الشااركا  فااي األسااااق الناشاائة خااالتطريق علاا  "،( 2013،)نا اار عرااد الحميااد علاا   10
التاااأةين التعاااابني بالتكاااافلي دهاساااة عملياااة علااا  السااااق الساااعاد ، أطربحاااة دكتااااها  فاااي   قطاااا

  ةعة األةري ية الم تاحة، الداهرةااقتصاد اإلسالةي، ال ا
التحريااار المصااارفي بةتطلباااا  تطااااير المااادةا  المصاااريية (، "2005)باااريق عراااد الدااااده،  11

ددةااة ضاامن ةتطلبااا  الحصااا  علاا  شااهادة ، ةااهكرة ة"ب يااادة الداادهة التنافسااية للرناااي ال قا ريااة
  216الدكتاها  في العلاج ااقتصادية، ياةعة ال قا ر، ص: 

دهاساااة ةداهناااة ةاااع ةصااار »حساااين الداضاااي بكناااان ناااد ، ةبااااد  حاكماااة الشاااركا  السااااهية   12
، ص:  2010العادد  26، ة لة ياةعة دةشاق للعلااج ااقتصاادية بالدانانية،الم لاد  ،«باألهدن
676 

عراااد الااار اق، االتاااقاج خمتطلباااا  ل ناااة خاااا   كمااادخل إلهساااا، الحاكماااة فاااي الدطاااا  حبااااه د    13
   شما  إفري ياا، العادد السااد ، ة لة اقتصاديا-حالة دب  شما  إفري يا  -المصرفي العرمي 
 1  76الثاني، ص:  

ك ااا،ة  ،" دبه ةعااايير الحاكمااة فااي هفااع(2009)  د  شاااهفي ساااةية، أ د بلعااقب  باان علااي  14
شااما  إفري يااا، ياةعااة حساايبة باان بااا  اقتصاااديا علاا  شااركا  التااأةين التكااافلي" ة لااة  الرقاخااة

  208 – 193ص:  ، ص2017ةمرر العالمة باقتصاديا  شما  إفري يا،  -علي خالشل  
المحاساري  اإلفصااح،"حاكمة المؤسسا  كنلية بتعقياق  (2019)فات  بلااض  ، ةحمد براق  15

المماطر : دهاسة ت رماة ان ساي أ هبمياة فاي ة اا  حاكماة  اهةإدبيادة التداهير المالية لير  
ااقتصااادية بااناادةاج فااي ااقتصاااد العااالمي، المدهسااة العااال  اإل ااالحا المؤسسااا  "، ة لااة 

ااقتصاادية،التنمية باساتراتي يا  اانادةاج فاي ااقتصااد العاالمي،  اإل االحا للت اهة ، ةمرر 
12(25 ،)282-294   

http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance/117-%20overnanceinthe21century2003p1
http://www.cipe-arabia.org/index.php/themes/democratic-governance/117-%20overnanceinthe21century2003p1
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،" دبه آلياااا  الحاكمااة فاااي ت عياال أدا، شااركا  التااأةين التكااافلي"، (2014) االيحة فااالق   16
،  11  ة لااة األكاديميااة للدهاسااا  اايتماعيااة باإلنسااانية، ياةعااة حساايبة باان باااعلي خالشاال ،

  59 – 51ص:  ص
أ حماااد  ةعمااار ، أ د بلعاااقب  بااان علاااي ،" ةتطلباااا  إهساااا، ةبااااد  الحاكماااة فاااي شاااركا     17

 لة األكاديمية للدهاسا  اايتماعية باإلنسانية، ياةعة حسايبة بان بااعلي التأةين التعابني" ، ة
   50-41، ص ص:2015، 14خالشل ،   

،" ةاااادى تطريااااق شااااركا  التااااأةين العاةلااااة خالساااااق (2014)د ساااااة   اااادر احمااااد  اااادر   18
ب OECD المصاار  للحاكمااه المؤسسااية بفدااا لمباااد  ةنظمااة التعااابن ااقتصاااد  بالتنميااة  

"، الم لة العلمية لالقتصاد بالت اهة ،" األدا،عل   بأيرها IAISالمي لمراقري التأةين  ااتحاد الع
  345:409،ص ص:1ياةعة عين شمس ، كلية الت اهة ،  

أهميااة إهسااا، بتعقيااق ةباااد  الحاكمااة فااي شااركا  التااأةين "،(2011)ةحمااد أحمااد  يااداند   19
    739ديسمرر، ص 8-7الريا ، التعابني، خحث ةددج للملتد  الثالث للتأةين التعابني،

،" دبه إداهة المرايعاة  (2018)هللا عثماان بنت سلطان السديد  ، ةايدة بنت عراد فهد د    20
دهاسة استكشايية خالتطريق علا  قطاا  التاأةين فاي المملكاة :الشركا  ت عيل حاكمة فيالداخلية 

، 4،   22لت ااهة، ةاا كلياة ا -ة لة ال كر المحاسري، ياةعة عاين شامس العرمية السعادية"، 
  1206:1228ص:  ص

،" أير حاكمة الشركا  عل  األدا، المالي في الشاركا   (2018)علي فايع المقاح األلمعي  21
دهاسااة تطري يااة علاا  قطااا  التااأةين فااي المملكااة العرميااة السااعادية"، ة لااة  المساااهمة السااعادية

  2:32ص: لم لد الثاني ،نافمرر صالعلاج ااقتصادية باإلداهية بالداناني، لعدد الراخع عشر،ا
، "إهساا، ةبااد  حاكماة الشاركا  فاي شاركا  (2012)عرد الر اق بن القاب  بريمان نعمان   22

التااااأةين التعااااابني"، الملتداااا  الاااااطني حا :"حاكمااااة الشااااركا  كنليااااة للحااااد ةاااان ال ساااااد المااااالي 
   ةا  07-06باإلداه "، خس رة، 

كمااادخل لتم اااي   Six Sigmaةااانها  ، " ةاااد  تطرياااق(2015)ة اااد  با ااال الكرب اااي   23
 إداهةتكاالي  ال اادة فاي الشاركا  الصاناعية المسااهمة العاةاة ال لساطينية، الم لاة األهدنياة فااي 

  األهدن، 1 ،العدد 14 األعما ، ال اةعة األهدنية، الم لد
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كمااادخل  Six Sigma،" اساااتمداج ةااانها ( 2015)هشااااج الحماااا ، عااااد  حساااين يابااات   24
دا، اإلداهة السااريرية، ة لااة البحاااث الماليااة بالسااريرية، ال مظيااة المصاارية اسااتراتي ي لتطاااير أ

  88-61، ص ص: 97  للمالية العاةة بالسرا  ، 
فاي ضابط   Six Sigma،" ةد  االتقاج خمانها ساي ما ساتة (2012)هللا  يبة ةحماد عرد  25

ة لااة ال اةعااة يااادة التاادقيق الااداخلي دهاسااة تطري يااة فااي المصاااهف العاةلااة فااي قطااا  غااقة "، 
  21، الم لد  2اإلسالةية للدهاسا  ااقتصادية باإلداهية ، العدد 

فاي تحساين فعالياة المرايعاة  Six Sigma،" استمداج نمااذج (2013)هاني احمد ةحاهيق   26
الداخلية في الرناي الت اهية، دهاسة تطري ية بةيدانية"، الم لة العلمية للت اهة بالتمايل ، ياةعة 
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 المالح 
 االستبانة نموذج

  .............................................................. /الفاضل األستاذ سعادة
 السالج علي م ب هحمة هللا ب بركاته        ب خعد ,,,

العمليةات  إطةار مقتةرح إطةار مقتةرح لةدعم إعةادة هندسةة " خعنااان علمي خحث خإعداد الباحثة تداج        
 CORPORATEوحوكمةةة الشةةركات  Six Sigmaباسةةتخدام منهجيةةة  FIDICعبةةر عقةةود المقةةاوالت 

GOVERNANCE دراسة تطبيقية علي شركات التامين الهندسي" 
 هاه استكما  يم ن ا بدبن ةساعدتكم أنه حيث ، ااستبانة هه  بيانا  استي ا، في ةشاهكتكم الباحثة تأةل
 .البحث ةاضا  عن ة يدة نتا ا إل  التطري ية للا ا  الدهاسة إتماج ةن باحثةال تتم ن بحت  البحث،

 العلماي، البحاث أغارا  إا في تستمدج بلن تاةة، خسرية تعاةل ساف إياخاتكم أن لسيادتكم الباحثة بيؤكد
 .تعابنكم حسن لكم شاكرين

 بت سلاا خدرا  بافر ااحتراج
                                            

الااباحثة
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 بيانةةةات شخةاية
 -المجموعة األولي : معلومة عامة :

 :التالية العبارات من لكل المناس  البديل حول (√) عالمة وض  الرجاا
 من فضلك استيفاا البيانات التالية:

  ................................................... ااسم ) إذا هغرت ( :    
 ااامي :                                                       المؤهل العلا

 أخر   دكتاها                  ةايستير           خ الاهيا            
                                                           يهة العماااال:   

           الاظي اااااة:                               
 أخر  )يريي الهكر(            ةدير                 ة لس اإلداهة             

 سنوات الخبرة :
  15إلي أقل ةن  10ةن   سناا      10إلي  5ةن  سناا           5أقل ةن  
 سنة 15أكثر ةن  

  -العمر :
 سنه  30إلي  26ن ة سنه         25إلي  20ةن سنة          20أقل ةن  
 سنة  36أكثر ةن  سنه     36إلي  31ةن  

وجةود أسةاس محكةم و فعةال لقواعةد الحوكمةة وإعةادة هندسةة العمليةات  :الثانيةة المجموعةة
 لعقود الفيديك
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 غري قفاوم

 ةدشب

 ريغ

 قفاوم
 قفاوم دياحم

قفاو

 م

 ةدشب

 مقرلا هرقفلا
عد الحوكمة واعادة هندسة المحور االول : وجود أساس محكم و فعال لقوا

      العمليات لعقود الفيديك(
نشععر ووجععود حاجععة فعليعة إلعععادة هيكلععة 

األطععر القانونيععة وال شععريعية فععي صععناعة 

 ال أمين

1- 

 وشعفافية واإلداريعة الماليعة  راراتنعا ن خذ     

 .الجميع يعرفها ووآليات
2- 

     
د  خعدماتناووبوانن  معن المسع فيدين نع ود

 فععي المنامععات العععاملين ع المج معع

 المعلومعات الحكومعة  وجمعع األخعر، 

 حقععو ه  علعع  للمحافاععة الضععرورية

 .عادل ووشكل   معنا وال  اماته 

3- 

 وأخال ياتهععا المهنععة وشععرف االل عع ام     

 الخدمات تقدي  في الدان  شعارنا
4- 

 مب كعرة محاسعبية وأدوات تقنيعات لعدينا     

  .ويةالحسا األخطاء كشف يمكنها
5- 

 لإلشعراف م قدمعة إداريعة تقنيعات لعدينا     

 وإنجعاب القعرارات اتخعا  آليعات علع 

 األعمال

6- 

     
تعععععععوفر تشعععععععريعات واضعععععععحة تحعععععععدد 

المسععلوليات مععع ضععماق تحقيععق م ععالح 

 الجمهور في شركات ال امين

7- 

 الفيديكفي إعادة هندسة العمليات لعقود  Six Sigmaتوفر مبادئ منه   -المحور الثاني :

     
يوجد ناام  ياس د يق علي مس وي 

العمليات واألنشطة و  ياس المس وي 

الحالي للنشاط أو العملية    ياس 

االنحرافات و الفا د  في كل عملية او 

 نشاط 

-1 

 2- الح ول علي عمالء جدد     

 -3 عدد شكاوي العمالء وخ وص الجودة     

اوي اس جاوة أسرع الح ياجات وشك     

 العمالء 
4- 

الكفاءة وهي تحقيق األهداف ال نايمية      

 واس خدام ا ل تكلفة ممكنة
5- 

عدد المهارات اإلس راتيجية ال ي      

  العاملينيك سبها وي علمها 
6- 

بيادة الطا ة االس يعاوية واإلن اجية      

 للمنامة
7- 
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 بشركات العينة التي تطب    Six Sigmaالمحور الثالث : مقومات استخدام منهجية 
 حوكمة الشركات وإعادة هندسة

 
 روحملا عبارلا:العمليات لعقود الفيديك 

تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافية -دعم اإلدارة العليا:     
وفي التوقي  المناس  وبطريقة تتسم بالعدالة لجمي  

 األطرا  ذات العالقة

1 

يوجد نظام اياس دقي  علي  التركيز علي العمليات :     
مستو  العمليات واألنشطة ) اياس المستو  الحالي 

للنشا  أو العملية   واياس االنحرافات ) الفاقد( في كل 
 عملية أو نشا 

2 

اختبار نظم المعلومات : تتوفر معلومات وبيانات تفايلية      
 عن تكلفة وايمة كل نشا  وعملية لكل منت  علي حدة.

3 

قافة الجودة : هناك معدل أعطال مسموح ب  إثناا ث     
 التشغيل والعمليات.

4 
التركيز علي العمالا :تتمت  أماكن العمل بالتنظيم الجيد      

بما ال يهدر وق  العاملين أو يؤد  إلي تعطيل التشغيل أو 
 إعاقة األداا.

5 

االهتمام باإلنفا  علي البحو  والتطوير: تتوفر األدوات      
األسالي  الكافية والمالئمة لتحليل أسباب ما قد يوجد من و 

 فجوات األداا.

6 


