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 امللدمت:

بَخم ؤلاُخصادًىن في الِسن اإلااضخي بسؤض اإلاا٘ اإلاادي بةكخباٍز ؤطاض الىمى والخىمُت ؤلاُخصادًت، ومم جؼىز 

الدزاطاث واإلاٌاَُم ؤلاُخصادًت ؿهسث ؤَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي بلد اإلاٌخاح السئِسخي املخدد للخىمُت لٖىهه 

س اإلاظُؼس كلى زؤض ا ص حل بَخماماتها كلى جؼٍى إلاا٘ اإلاادي، وؤصبدذ اإلااطظاث اإلالاصسة بٖاًت ؤػٖالها جٓس

م الخوحر، وذلٗ مً زال٘ ؤلاَخمام به بؼتى الىطائل والٌُُٕاث، مىت  بطتراججُاث جظمً لها مظاًسة مدُؼها طَس

ا مً ؤلاَخماماث، وبالخالي ؤصبذ ب، زكاًت صخُت وجإمحن بحخماعي وهحَر زؤض اإلاا٘ البؼسي ؤٓثر  حللُم وجدٍز

مىحىداث اإلااطظت ؤَمُت خُث ًِم كلى كاجِه جدُِّ الخمحز والىصى٘ بلى هخائج جظمً له الِدزة كلى الخىاًع 

 والبِاء في الظىَ.

بن زؤض اإلاا٘ البؼسي البد ؤن ًٖىن في مِدمت الِظاًا التي حلجي بها اإلااطظاث ؤلاُخصادًت كلى بزخالًها، خُث 

ٔإخد كىاصس ؤلاهخاج، وبالخالي ًهى مصدز اإلاحزة الخىاًظُت واإلاظخدامت جبث ؤن اللىصس ا لبؼسي ٌلخبر ؤصال مهما و

في اإلااطظت ؤلاُخصادًت، بل َى اإلاازس السئِسخي في حمُم مٖىهاث الخىمُت، بدُث ؤصبذ في مِدمت اإلادازُل لثروة 

ت بإًظل الظ ا حدوي مٖاهتها كلى بكخباز ؤن ألامم، ومً زم  ؤزدث ُظُت اللىاًت بدىمُت اإلاىازد البؼٍس بل وؤٓثَر

ؤلاهٌاَ في الخىمُت ٌلد مً ؤَم وؤكلى دزحاث ؤلاطدثماز وماشالذ َرٍ ألاَمُت في جصاًد مظخمس وجإزر مجساَا في 

ٔاًت ألاصلدة املخلُت وؤلاُلُمُت والدولُت، زصىصا وؤن  الدزاطاث والٌلالُاث التي جىـم وبؼٖل مخىاصل كلى 

ا بلد ًىم حوحراث مخالخِت هدُجت للخؼىزاث الخِىُت التي جددر بٌلل ؤلاوظان وجخلٕع كلُه في اللاإلات ٌؼهد ًىم

ت بٖل ؤػٖالها ًمثل كىصسا ؤطاطُا في جسػُد بطخسدامها لخدُِّ  ذ، ٓما ؤن جُُِم ؤداء اإلاىازد البؼٍس ذاث الُى

ٍس َرا الخُُِم مً بُاهاث كً ؤداء جلٗ اإلا ىازد في اإلااضخي والخاطس وألاداء ؤَداي مىـماث ألاكما٘، إلاا ًًى

حز كليها في اإلاسخلت  لخبر جُُِم ألاداء مً اإلاىطىكاث ألاطاطُت التي البد مً التٓر م منها في اإلاظخِبل، َو اإلاخُى

ُم بجٌاَ الؼسآت مم ؤلاجداد  الساَىت، زاصت وؤن الجصائس حظخلد لإلهدماج في ؤلاُخصاد اللالمي مً زال٘ جُى

 اإلاسجِب بلى اإلاىـمت اللاإلاُت للخجازة.ألاوزوبي وؤلاهظمام 

س ًُه الخصائص التي جمًٕ    ٔاًت ؤػٖا٘ اإلااطظاث بمخالْ زؤض ما٘ بؼسي جخًى جٌسض الخوحراث اإلالاصسة كلى 

اإلااطظت مً الخىاًع وؤلاطخجابت للخوحراث الخاصلت وبالؼٖل الري ًظمً لها البِاء وؤلاطخمساز وطمان 

دزاث ومهازاث مىزدَا البؼسي حظخؼُم اإلااطظت جدُِّ الخمحز وجدظحن  يالصدازة، ًمً زال٘ جىؿٍُ ملاز  ُو

ُدزتها في اإلاىاًظت، زصىصا ؤن ؤطىاَ َرا الصمً جِم باإلاىاًظحن في حمُم املجاالث، خُث هجد ؤن في مجا٘ 

ا كً هـحراتها، طمً َرا ؤلاػاز جمد ٔاث حلمل للىصى٘ بلى مظخىي جىاًسخي ًمحَز ىزث الخإمُىاث جخىاحد كدة ػس

 بػٖالُت الدزاطت التي هؼسخها في الظاا٘ الخالي:
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 :إلاشكالُت 

ت الىػىُت للخإمحن  ؟SAAما مدي جإزحر جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي في جدظحن ؤداء اللاملحن بالؼٓس

 :ألاطئلت الفسعُت 

 إلكؼاء صىزة ؤٓثر وطىخا لإلػٖالُت ًمًٕ جِظُمها بلى مجمىكت مً ألاطئلت الٌسكُت الخالُت:

ت الىػىُت  : ما ػبُلت اللالُت بحن جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي بإداء اللاملحن في الؼٓس الظاا٘ ألا٘و

 ؟ SAAللخإمُىاث 

ت الىػىُت للخإمُىاث الظاا٘ الثاوي:  ٔالت كحن جادلع؟ SAAٍُٓ ًخم جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي بالؼٓس  و

 

 الفسطُاث:

حر وبُامت  ً، الخُُِم، وجدٌحز اللاملحن.الٌسطُت ألاولى: اللالُت جٖىن بخًى  مدىز الخٍٖى

ب، السكاًت والخدماث الصخُت. ّ الخللُم، الخدٍز  الٌسطُت الثاهُت: جخم الخىمُت كً ػٍس

 

 :أهمُت البحث 

 ٓما ًمًٕ خصس ؤَمُت البدث في الىِاغ الخالُت:

ا٘و مٌهىمحن مهمحن جٕمً ؤَمُت البدث الخالي في ؤنها حلد مً اإلاىطىكاث اإلاهمت في مُدان ؤلادازة بذ جى -

 َما زؤض اإلاا٘ البؼسي وؤداء اللاملحن.

ُد ٌظاَم َرا البدث في الخىصل بلى ًهم ػبُلت اللالُت بحن زؤض اإلاا٘ البؼسي في اإلااطظت مدل  -

 الدزاطت وؤدائها.

ص ًهم ؤلادازة ؤو اإلااطظت ألَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي وألاداء. -  حلٍص

 :أهداف البحث 

 إلاخللِت بسؤض اإلاا٘ البؼسي وؤداء اللاملحن.جددًد مسخلٍ اإلاٌاَُم ا -

 مداولت ببساش ؤَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي باإلااطظت. -

 بُان دوز جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي في جدظحن ؤداء اللاملحن باإلااطظت. -

 الخلسي كلى دزحت اللالُت بحن زؤض اإلاا٘ البؼسي وؤداء اللاملحن. -

ٌاءاث ز  - ت ماَالث ٓو ت الىػىُت للخإمُىاث ؤض املًس  .SAAإلاا٘ البؼسي اإلاخىاحدة بالؼٓس

ت الىػىُت للخإمُىاث  - ٔالت كحن جادلع. SAAالخلسي كلى مظخىي ؤداء اللاملحن بالؼٓس  بى

ت الىػىُت  - بمٖاهُت الخىصل بلى هخائج ًمًٕ مً زاللها صُاهت بلع اإلاِترخاث التي حظاكد الؼٓس

 بؼسي وذلٗ لخدُِّ ألاداء اإلاخمحز.للخإمُىاث كلى جدظحن مظخىي زؤض اإلاا٘ ال
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  :أطباب إخخُاز املىطىع 

 ٌلد زؤض اإلاا٘ البؼسي مً اإلاىاطُم -

 وحىد زؤض اإلاا٘ البؼسي في اإلااطظاث التي ًىِص ؤلاَخمام به وؤلاطخٌادة مً ػاُاجه الٖامىت. -

ً خى٘ ؤلالخٌاث بلى زؤض اإلاا٘ البؼسي مً زال٘  - ت آزاء اإلاظحًر  ؤلاَخمام به.السهبت في ملًس

ت له وطبل البدث والخؼىز ًُه.  - س حمُم اإلاساحم الظسوٍز  جًى

 :صعىباث البحث 

 في َرا املجا٘ وهِص اإلاساحم.هِص الدزاطاث الظابِت  -

ٔادًمي خُث لم هجد  - ٔاالث الخإمحن ال جخٌهم اللمل ألا صلىبت ؤداء الجاهب الخؼبُِي بذ ٓثر مً و

 مظاكداث حصجلىا كلى البدث.

ٔاالث الخإمحن بالىطائل ؤلاجصا٘ الخدًثت.صلىبت  -  الخلامل مم و

 :املىهج املخبع 

مً ؤحل الدزاطت الؼاملت ملخخلٍ كىاصس َرا البدث و لإلحابت كلى ؤلاػٖالُت اإلاؼسوخت، بكخمدها كلى 

اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي الري ٌظمذ بىصٍ مخوحراث وؤبلاد َرٍ الدزاطت، خُث ًمٕىىا جدلُل البُاهاث 

اطُت اإلاخد صل كليها مً ؤلاطخبُان كىد جىا٘و الجصء الخؼبُِي مً البدث، وباإلكخماد كلى ألادواث الٍس

 وؤلاخصائُت في ملالجتها.

 :هُكل البحث 

مًٕ ػسح ما جظمىه ٔل ًصل ًُما ًلي: صل جؼبُِي ٍو  جظمً َُٖل البدث ًصلحن، ًصل هـسي ًو

: جدذ كىىان ؤلاػاز الىـسي لسؤض اإلاا٘ الب صلىاٍ بلى زمظت مباخث،ألا٘و هبرش الٌصل ألا٘و ؼسي، ًو

خه، واإلابدث  ًُه ماَُت زؤض اإلاا٘ البؼسي، اإلابدث الثاوي زصائص زؤض اإلاا٘ البؼسي ومٖىهاجه وهـٍس

الثالث ؤبلاد زؤض اإلاا٘ البؼسي وػَس ُُاطه وماػساجه، اإلابدث السابم مظاَمت زؤض اإلاا٘ البؼسي في 

ُما ًسص اإلا  بدث الخامع ماَُت ُُاض ؤداء اللاملحن.جدظحن اإلااطظت وجؼىزَا ًو

ت الىػىُت للخإمُىاث  ٔالت كحن جادلع والري  SAAالٌصل الثاوي: حللّ بالدزاطت الخؼبُُِت بالؼٓس و

ُظمىاٍ بلى زمظت مباخث، اإلابدث ألا٘و جم طمىه جِدًم اإلااطظت مدل الدزاطت حؼمل بصٌت كامت 

ٔالت كحن جادلع ) ( مٖان التربص، اإلابدث الثالث اإلاهام وألاَداي وهِاغ 2209ؤما اإلابدث الثاوي جِدًم و

ت والؼسوغ الخاصت  ت، اإلابدث السابم مظخىي ؤداء اللاملحن بالؼٓس الِىة والظلٍ وبخصائُاث الؼٓس

ٔالت الىػىُت للخإمحن. ٔالت وؤلاهجاشاث املخِِت بها، اإلابدث الخامع ػمل جُُِم الى  بالى
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 جمهُد: 

الاَخمام مً الصساق خى٘ ألاص٘ى هـسا للخؼىزاث التي حؼهدَا بِئت ألاكما٘ واػخداد اإلاىاًظت، اهخِل 

اإلاادًت)ألاصى٘ اإلالمىطت( الى الصساق خى٘ ألاص٘ى هحر اإلاادًت)هحر اإلالمىطت( وؤَمها اللىصس البؼسي َرا ألازحر 

ٔان ٌلد مجسد مىزد مً مىازد ؤلاهخاج وؤطخى زؤطا مً زئوض ألامىا٘ الِابلت لالطدثماز بلدما ؤًًِ الجمُم  الري 

ِدم َى ؤلاوظان وما ًمخلٕه مً ُدزاث كِلُت وحظدًت،وؤن ألاصى٘ اإلاادًت ال ًائدة منها ؤن طبل النهظت والخ

ادة. ِت ًلالت هسلّ محزة جىاًظُت وحظاَم في بلىن الٍص ا بؼٍس ظحَر  دون وحىد مً ٌظخولها اطخوالال ؤمثال َو

ت وبرلٗ الخٌذ ألاهـاز هدى ؤَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي ودوزٍ في جدظحن ؤداء اللاملحن ز اصت في ؿل اُخصاد اإلالًس

ت مما دًم اإلااطظاث بلى الخىحه هدى اطخِؼاب زؤض اإلاا٘  الري ٌلخمد كلى وؿائٍ جسجٕص ؤٓثر كلى اإلالًس

ٍس والاخخٌاؾ به، وكلُه طىدا٘و ؤلاخاػت بمىطىق زؤض اإلاا٘ البؼسي وجىمُخه، مً  البؼسي واللمل كلى جؼٍى

 لِت به والتي ؤدزحىاَا في اللىاصس الخالُت:زال٘ الخؼَس الى بلع الجىاهب اإلاهمت واإلاخل

 .ماَُت زؤض اإلاا٘ البؼسي 

 .خه  زصائص زؤض اإلاا٘ البؼسي ومٖىهاجه وهـٍس

 .ػَس ُُاض زؤض اإلاا٘ البؼسي وماػساجه 

 .ُاطه  ماَُت ألاداء ُو
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 املبحث ألاول: ماهُت زأض املال البشسي 

لسي كلى ؤطاض ؤهه ُُاض للُِمت الاُخصادًت ملجمىكت ؿهس مصؼلح زؤض اإلاا٘ البؼسي مىر كدة طىىاث  َو

حن ولِع ٔل اإلاىؿٌحن ًمًٕ  ِدز مٌهىم زؤض اإلاا٘ البؼسي ؤن اإلاىؿٌحن لِظىا مدظاٍو مهازاث اإلاىؿٌحن، ٍو

دزاث اإلاىؿٌحن لها ُُمتها  جدظحن ٌٓاءتهم وحىدة ؤدائهم مً زال٘ الاطدثماز ًيهم ًخللُم والخبراث ُو

ت والاُخصاد ٖٓل. الاُخصادًت باليظبت  للؼٓس

 املؼلب ألاول: مفهىم وأهمُت زأض املال البشسي 

ت واإلاهازاث، ولٕىىا ُد وظخسدمها دون الدزاًت الخامت بمٌهىمها  ٓثحرا ما هخلامل مم مصؼلح الٌٕاءاث واإلالًس

ا، ًهي جمخلٗ زؤض ما٘ مً هىق آزس زؤض م َس ا٘ ًٖىن الدُُّ وؤن اإلااطظت كىدما تهخم بٕظبها وحملها وجؼٍى

لدي ؤًسادَا ًِد بُيذ اللدًد مً الدزاطاث التي ُدمها بلع الباخثحن ؤَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي مِازهت بسؤض 

بل جىطُذ ذلٗ ًخم ؤوال الخلسي كلى مٌهىمه.  اإلاا٘ اإلاادي ُو

 مفهىم زأض املال البشسي:أوال: 

ىاْ بلع  دي صاخبها َو الباخثحن الرًً ٌلُدون بداًاث حلددث مٌاَُم زؤض اإلاا٘ البؼسي جبلا لسئٍت َو

ُما ًلي طيخؼَس لبلظها:  الاَخمام بسؤض اإلاا٘ البؼسي بلى آدم طمُث في الِسن الثامً كؼس ًو

ف ألاول:  1ٌلسي زؤض اإلاا٘ البؼسي بإهه:" اإلالازي، اإلاهازاث والِدزاث الجماكُت إلاىؿٌي اإلااطظت". الخعٍس

ف الثاوي:  باليظبت:ٌلسي زؤض اإلاا٘ البؼسي  الخعٍس

ف الاكخصادي: -1 ُاض زؤض اإلاا٘ البؼسي واطخوالله  الخعٍس ٍ ُو َى في الخللُم والخبرة بذ ؤصبذ حلٍس

الاطخوال٘ ألامثل مهما في اإلاظخِبل لخدُِّ الىجاح في اإلاىاًظت اللاإلاُت في ؿل الاُخصاد اإلالسفي، ًةن 

ا طخٖىن ه ٔاث والد٘و التي جدًس زؤطمالها البؼسي ؤًظل مً هحَر ي ألآثر هجاخا، بِىما طخسلٍ كً الؼس

ب اإلاىاًظت جلٗ التي جدِّ في بدازة زؤطمالها البؼسي.    2ٓز

ف املحاطبين لسأض املال البشسي: -2 ىاْ اللدًد مً الؼَس  حعٍس ت َو َى كبازة كً ؤصى٘ هحر ملمىطت للؼٓس

طبحن ًِازهىن بحن الُِمت املخاطبُت التي ًخم مً زاللها جثمحن ُُمت ألاص٘ى هحر اإلالمىطت، والٕثحر مً املخا

ت ت للؼٓس ُمت ألاصى٘ هحر اإلاادًت <<الدًتًر ُمت ألاصى٘ اإلاادًت ، ُو  .>>بىاءا كلى اإلاٖاطب ُو

ت -3 ف اخخصاصحي إدازة املىازد البشٍس : َى كملُت تهدي الى جددًد مهام الىؿائٍ التي ًاديها اإلاىؿٌىن حعٍس

إلاهام بىجاح، وهمرحت الٌٕاءاث ،الجدازاث وهي مثا٘ لىخاج واإلالازي واإلاهازاث التي ًدخاحىن بليها ألداء جلٗ ا

 كملُت الخدلُل الىؿٌُي وفي ملـم ألاخُان وملخخلٍ ألاكساض.

                                                             
الخىمُت اإلاظخدامت)دزاطت خالت حاملت اإلاظُلت(، مرٓسة جسسج مِدمت طمً مخؼلباث هادًت ابساَُمي، دوز الجاملت في جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي لخدُِّ   1

 .03، ص2013هُل ػهادة اإلااحظخحر في الللىم الاُخصادًت جسصص ادازة ؤكما٘، حاملت ًسخاث كباض طؼٍُ، 
ت،  2 ت ، ، 2، غ لليؼس والخىشَمالداز الجاملُت  د. ؤخمد ماَس، بدازة اإلاىازد البؼٍس  .221، ص 2014ؤلاطٕىدٍز



 إلاػاز الىظسي لسأض املال البشسي                                                                                                  الفصل ألاول:   

 

6 
 

ف مسكص إلابداع في الخدمت العامت -4 كُت حعٍس َى الخوحراث الخِىُت و الاحخماكُت و  :بالىالًاث املخحدة ألامٍس

لت و الظاهؼت و اإلاِترهت بتزاًد  الاخخُاحاث ألامىُت الىػىُت و اللاإلاُت. الاُخصادًت الظَس

م الباحثين -5 ف فٍس زؤض اإلاا٘ البؼسي حؼحر الى كملُاث صُاهت الاطتراجُجُت و الظُاطُت و الاجصاالث  :حعٍس

)والاػساي كليهم(  نالتي جىحه جيظُّ و ادازة حهىد اإلاىؿٌحن و الاػساي كليهم،و َى الاطدثماز في اإلاىؿٌح

م ؤًظل اطتراجُجُت لخدظحن ألاداء.  1باكخباَز

ى٘ طعى بلى جددًد الُِمت الاحخماكُت لإلوظان في ًسوظا:  و َىاْ مداطب آخىازي طسشخي آزس ًدعى اًه باٍز

ِت ًاز في خظاب الُِمت الخالُت للمٖاطب اإلاظخِبلُت للصخص. و لًٕ دون ػسح  خُث اطخسدام ػٍس

ت.الاطتهالْ، خُث   2احسي جلٗ الخظاباث بىاء كلى الٌئت اللمٍس

ُٕت للخإمحن كلى الخُاة في حاملت بدظلٌاهُا في كام  بىحز ماطع الٖلُت ألامٍس م ؤن 1914و ؤوضح طلُمان ٍَى

ُُمت خُاة الاوظان ًجب ؤن جسظم لىٌع اإلالالجت الللمُت التي ًخم جؼبُِها كلى زؤض اإلاا٘ الخِلُدي و الى 

ل )سخي ا٘ ًى( كلى ؤن اإلاظخٌُد زبحر في ُُمت الخإمحن كلى ًىمىا َرا جىص ػها دة اإلاخلهد اإلالخمد الخُاة اإلاَا

ت.  الخُاة البؼٍس

ت زؤض اإلاا٘ البؼسي إلالالجت اللدًد مً الِظاًا الظُاطُت  و كلى مس الِسون جم جؼبُّ ما ٌظمى الُىم بىـٍس

 3اللامت.

ف الثالث:  ٖي ػىلتز" الخعٍس ( بإهه:مجمىكت 1961"زؤض اإلاا٘ البؼسي) SHULTZٌلسي الاُخصادي ألامٍس

ؼمل املجمىق الٕلي  ت التي ًمًٕ اطخسدامها في اطخوال٘ مجمل اإلاىازد الاُخصادًت، َو اللالُاث البؼٍس

اث الخللُمُت  ت اإلاخاخت في املجخمم، بذ ٌؼمل الٌٕاءاث الرَىُت واإلاظخٍى والٕمي والىىعي مً الِىي البؼٍس

خم جددًدٍ مً ز ت للمجخمم ٖٓل.للظٖان ٍو  ال٘ اإلاظخىي الخللُمي اإلاسجبؽ بالخبرة واإلالًس

فاث زأض املال البشسي  I- 1الجدول زكم)   (: حعٍس

ٍ الاُخصادًحن   - 1 ٍ املخاطبُحن - 2 حلٍس  حلٍس

ت - 3 ٍ ؤزصائحي بدازة اإلاىازد البؼٍس ٍ ٓباز اإلاظاولُحن الخىٌُرًحن - 4 حلٍس  حلٍس

 

ص الخبراث اإلاهىُت لإلدازة ، مً بكداد الؼالبت املصدز:  باالكخماد كلى اإلاسحم الخالي: خاجم بً صالح ابى الجدائل، زؤض اإلاا٘ البؼسي الىاػس: مٓس

 .220، ص2012الِاَسة، 

 

 

                                                             
 .65، ص: هٌع اإلاسحم الظابّؤخمد ماَس،  1
ت في اطدثمازاث زؤض اإلاا٘ البؼسي لخدُِّ ألاداء الاطتراجُجي، دزاطت جؼبُُِت بململ الا 2 ت خآم ؤخظىوي، مٕسوداإلاُالي، دوز ادازة اإلالًس طمىذ الًٖى

ت، اللدد مجلت اللسبي للللىم الا ت، ا، ح21ُخصادًت و الاداٍز  .149 : صملت الًٖى
، الِاَسة  3  .221: ، ص2012خاجم بً صالح طىىسخي ؤبى الجدائل، زؤض اإلاا٘ البؼسي ادازجه و ُُاطه و اطدثماٍز
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 زاهُا: أهمُت زأـع املال البشسي 

َىاْ كالُت  ان زؤض اإلاا٘ البؼسي َى ؤَم زئوض ألامىا٘. ًهى الظبُل الى اًجاد مىـمت زابدت في ؿل اإلاىاًظت، و

ادة خدة اإلاىاًظت و اخخدامها في ؿل الاُخصاد اإلالسفي لرلٗ ًجب  ت و جؼىزَا و ٍش ادة ٓثاًت اإلالًس ازجباػُت بحن ٍش

 1كلى اإلاىـماث اإلالاصسة الخسص كلى:

 .جددًد اإلالازي و اإلاهازاث و الِدزاث و الخبراث و اإلااَالث الللمُت 

  ُدزتها كلى الابداق و الابخٖاز.خظً اطخوال٘ مىاَب الِىي اللاملت و 

  س و اطدبِاء اإلاىاَب كالُت ألاداء لِد ؤٓد الاُخصادًىن كلى ازخالي اطخِؼاب و اهخِاء و جؼٍى

جىحهاتهم كلى ؤَمُت دوز الاوظان و جإزحٍر الٌاكل و الاًجابي في كملُت الخىمُت الاُخصادًت وفي ًاكلُت 

 ىن لها جلٗ الٌاكلُت بدون اوظان.كىاصس الاهخاج اإلاادًت، ًهرٍ اللىاصس ال جٖ

 .ل اإلادي للمىـمت في ألاداء الخىـُمي  زؤض اإلاا٘ البؼسي طسوزي للىجاح ػٍى

 .ت و طببا الزٌاُها ت مٌخاخا لىجاح اإلاىـمت/ الؼٓس  ٌلد زؤض اإلاا٘ البؼسي/ اإلاىازد البؼٍس

  م ألا ادة ُدزاث و زحراث زؤض اإلاا٘ البؼسي في اإلااطظت مً ػإنها ؤن جًس داء و جمحٍز و جسلّ الخٌاَم ان ٍش

اث الثِت بحن الادازة و اللاملحن. م مظخٍى ابت و جًس  بحن اللاملحن و جِلل هؼاَ الُس

  ٌ٘لخبر زؤض اإلاا٘ ؤخد ألاوحه التي جدًم اإلااطظت لألمام، للىزب للمظخِبل و مىآبت للخِدم،مً زال

 لى ألاَداي اإلاظؼسة.وطم اطتراجُجُت جددد مً زاللها وطلها الخالي و ٌُُٓت الىصى٘ ا

  .2ان زؤض اإلاا٘ البؼسي َى ؤَم زئوض ألامىا٘ ًهى طبُل الى اًجاد ماطظت زابدت 

 

خي لسأض املال البشسي   املؼلب الثاوي: الخؼىز الخاٍز

ت زؤض اإلاا٘ البؼسي الخدًثت ؿهسث وجؼىزث زال٘ هصٍ الِسن اإلااضخي، بال ؤن مٌهىم زؤض اإلاا٘  زهم ؤن هـٍس

 لظابم كؼسة اإلاُالديٌلىد بلى الِسن ا

  لُام بُتي1691ًٌي كام ُُمت لللما٘ بذا ُدزث ُُمت زؤض اإلاا٘   sir willam pettyم خدد الظحر ٍو

 البؼسي للخدلُل كلى ُىة بهجلترا وجِدًس جٖلٌت مً ًِدوا في الخسب.

  ها بإنها حظاوي 1853و في كام لُام ًاز ُُمت صافي مٖاطب الصخص اإلاظخِبلُت بذ كًس م بُترح ٍو

                                               الدزل اإلاصسوًاث اإلالِؼُت، و ػبه الثروة باإلالُٕت اإلاادًت.                                                                     

ألآثر بطخسداما الُىم و اإلاظمى ؤلاُخصادًىن اللدلُىن ًِىم كلى ؤطاض مً الصُوت جاٍ بن ؤلاج

دؼخاًً في كام   م.193م و مً ُبل دوبلً و لىجٖا في كام 1867اإلاِترخت مً ُبل ٍو

                                                             
 . 235 :خاجم بً صالح الظىىسخي ؤبى الجدائل، هٌع اإلاسحم الظابّ ، ص 1
ت 2  .82: ،ص2007ألازدن، ، كمان، 1حداز الٕخاب اللالمي لليؼس والخىشَم، غ ،زلُج خظً زلّ، اُخصاد اإلالًس
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ً ألدب بُخصاداث زؤض اإلاا٘ البؼسي في بُتراح اللدًد مً ػَس ؤلاطدثماز  و َىاْ اللدًد مً اإلاظاَمحن اإلابٍٕس

ٔاث و مً ؤبسش َاالء اإلاظاَمحن آدم طمُث و ححن باًخِظذ و حىن ف ي ؤلاوظان مً ؤحل جدُِّ اللائد كلى الؼس

لُام زوش حؼحر.  طدُىازث مُل و ٍو

  في كام  1878و في كام ٗ  م.1901م و َجري سجٍى

  ُىج ًِؼس لسؤض اإلاا٘، و ؤدْز 1897و في كام ٍ ًز ٍ الٖائً البؼسي طمً حلٍس الٕثحر مً م ؤدزج حلٍس

ظىا بكخباٍز طللت مادًت ألطباب كاػٌُت. ً ؤَمُت اإلاٌهىم ، و لٕنهم ًز  الباخثحن آلازٍس

  ِت التي 1900و في كام ُل جِدًس مسصون زؤض اإلاا٘ في ًسوظا و ُد ؤػلّ الؼٍس د ًُى م خا٘و ؤلٌٍس

 1بُترخها بُتي في الظابم كؼس اإلاُالدي و ػسح ؤلاطتهالْ مىه.

 الحاحت لسأض املال البشسي و وطائل جىمُخه املؼلب الثالث: أطباب

اث )ؤلاُخصادًت و ؤلاحخماكُت و الخٕىىلىحُت(  حؼهد الٌترة الخالُت جِدما َائال و حوحرا مدظسكا كلى حمُم اإلاظخٍى

و َرا ما ؤدي بلى بخدار ًجىة بحن مخؼلباث الخوحر مما ؤٓد كلى طسوزة ؤلاججاٍ هدى ؤلاطدثماز في السؤض ما٘ 

ٌخاح للمىآبت والخؼىز، هحر ؤهه َىاْ ؤطباب ؤزسي طسكذ مً وطىح صىزة الخاحت بلى السؤض اإلاا٘ البؼسي ٓم

 2البؼسي و هرٓس منها ما ًلي:

خُت:  (1 سُت كلى مسخلٍ ألاصلدة و التي هرٓس منها: أطباب جاٍز  َرٍ ألاطباب هي طلُلت الخوحراث الخاٍز

  ٘اإلاادي في جدُِّ الخىمُت.ًؼل الىمىذج ؤلاُخصادي اإلالخمد كلى زؤض اإلاا 

  حوحر اإلاٌاَُم خى٘ اللىصس البؼسي مً بكخباٍز ٓمجسد كامل زم ؿهىز بدازة ألاًساد لخخؼىز بلد

ت التي حلخبر اللىصس البؼسي ؤصل مً ؤصى٘ اإلااطظت.  ذلٗ بدازة اإلاىازد البؼٍس

 ت مثل:كلم ب  ُخصادًاث الخللُم.ؿهىز كلىم حدًدة جبدث في ؤَمُت ؤلاطخوال٘ ألامثل للمىازد البؼٍس

 .ت ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي لؼىلتر في الظخِىاث و ما جبلها مً ؤبدار و جؼبُِاث  ؿهىز هـٍس

  ت لدؼمل مٌاَُم حدًدة منها مٌهىم دوزة خُاة اللاملحن جؼىز ؤطالُب و وطائل بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت. ؼت ؤلاخال٘ و مٌهىم جدلُل مدٌـت اإلاىازد البؼٍس  مٌهىم زٍس

حلخبر ألاطباب ؤلاُخصادًت و ؤلاحخماكُت ألآثر جإزحرا في بلىزة الخاحت بلى أطباب إكخصادًت و إحخماعُت: (2

 زؤض اإلاا٘ البؼسي و التي مً ؤَمها هجد:

                                                             
ت حاملت هصة، ٔلُت التربُت،  مىحر خظً ؤبى شكتر،  1 ت بمداًـاث كصة للمهازاث الُِادًت و طبل جسبٍى دزحت ممازطت مدًسي اإلادازض الثاهٍى

 .82: ص ، 2009ًلظؼحن،
       مرٓسة جسسج مِدمت طمً مخؼلباث ، الت حاملت اإلاظُلت( هادًت ببساَُمي، دوز الجاملت في جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي لخدُِّ الخىمُت اإلاظخدامت)دزاطت خ  2

 .04: ص ، 2013 ، طؼٍُ ، هُل ػهادة اإلااحظخحر في الللىم ؤلاُخصادًت جسصص: ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت لخىمُت اإلاظخدامت ،حاملت ًسخاث كباض
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ادة خدة اإلاىاًظت -  .ٍش

 ًِدان الاطخِساز في الىـام الاُخصادي. -

حز كلى املجاال  -  ث الاهخاحُت والخدمُت.بهٌخاح الىـام الاُخصادي في اللالم الخازجي وبالتٓر

 جٌاُم اإلاؼأل اإلاسجبؼت باإلاىازد منها مؼأل الؼاُت والىرزة وجِلباث ألاطلاز. -

 بَتزاش الُِم والخوحر في بججاَاث ألاًساد. -

اث الهجسة, - ادة مظخٍى  ٍش

ها اللالم أطباب جكىىلىحُت:  (3 حلخبر َرٍ ألاطباب هخاج الثىزة الللمُت والخاًصة الخٕىىلىحُت التي كًس

 خاصت بلد الخسب اللاإلاُت الثاهُت ومً ؤَم ألاطباب هجد:و 

ت.الخدى٘ مً املجخمم الصىا -  عي بلى مجخمم اإلاللىماث واإلالًس

ت مثل:بوؼاء بىٗ  - الاطخلما٘ اإلإثٍ للخىاطب ؤلالٕتروهُت في كملُاث بدازة اإلاىازد البؼٍس

الِسازاث و زبؼها بؼبٕت اإلاللىماث اإلاللىماث لللاملحن في ؤطىاَ اللمل ألهساض الخسؼُؽ و بجساذ 

 جسدم ؤطىاَ دولُت.

ٔالصىاكاث ؤلالٕتروهُت و  - ؤلاهٌجاز الللمي و الخٕىىلىجي مما ؤدي بلى ؿهىز صىاكاث حدًدة )

 صىاكت الخاماث....(.

تو الخدُُّ اإلاؼازق للمللىماث. - ٍص  الخىحه هدى الىـام الؼبٖي الري ًىاطب كصس الالمٓس

ت.ؤلابخٖاز و اإلاسوهت في  -  1جؼبُّ ألاطالُب ؤلاداٍز

 :وطائل جىمُت زأض املال البشسي 

ٌلد اللىصس البؼسي ؤَم اللىاصس ؤلاهخاحُت اإلاظاَمت في جدُِّ الخىمُت، خُث ال ًمًٕ الخدًث كً الخىمُت 

ذ.  دون الخدًث كً زؤض اإلاا٘ البؼسي، ًهى َدي الخىمُت و وطُلتها في هٌع الُى

ٍ املجلع ؤلاُخصادي و ؤلاحخماعي لألمم اإلاخددة  ت هي كبازة  كلى ؤن جىمُت ecsocoو لِد هص حلٍس اإلاىازد البؼٍس

ت و ؤلاحخماكُت ًكً جىمُت مهازاث و ملازي و ُدزاث ؤًساد الجيع البؼسي، الرًً ٌظاَمىن في الخىمُت ؤلاُخصاد

ب و ًُما ًلي طِخم كسض جلٗ  لبلد ما خُث جخلدد وطائل جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي و للل ؤبسشَا الخللُم و الخدٍز

 الىطائل:

ٔاًت ؤهىاق الخللُم، بداًت مً الخللُم ؤلابخدائي ًالثاهىي ًاللالي  الخعلُم: -1 و ٌؼخمل َرا املجا٘ كلى 

باإلطاًت بلى بسامج حللُم الٕباز و مدى ألامُت، و الخللُم الري ًخم بالجهىد الراجُت ٓرلٗ ًمًٕ ؤن 

امج الخىكُت اللامت و الخثٍُِ و ٌظاَم الخللُم بدوز ًلا٘ في جدُِّ ٔل ألاَداي اإلاباػسة و ٌؼمل بس 

 هحر اإلاباػسة لإلطدثماز في اللىصس البؼسي.

                                                             
سح، اللىاصس و اإلاٖىهاث ألاطاطُت لسؤض اإلاا٘ الٌٕسي،   1 ت، املجلد الثالث ؤًمً طلُمان ؤبى طٍى مجلت الجاملت ؤلاطالمُت للدزاطاث ؤلاُخصادًت و ؤلاداٍز

،  .223، 222: ص  ،ًىاًس و اللؼسون، اللدد ألا٘و
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ب: -2 اث املخددة مظبِا، و َى جؼبُّ  الخدٍز ب كملُت حللم مجمىكت مخخابلت مً الخصًس ٌلخبر الخدٍز

ت و ًمًٕ ألاًساد مً ؤلاإلاام و الىعي  هم، و ًللب اإلالًس بالِىاكد و ؤلاحساءاث اإلاىحهت و اإلاسػدة لظلٓى

ب دوزا ًلاال في اإلاظاَمت في بخدار الخِدم للماطظت،و ٓرلٗ بخدار الخوُحر الٌٕسي و  الخدٍز

 ؤلاحخماعي الالشم للملُت الخىمُت.

خورًت حؼمل جدظحن البرامج الؼبُت و بسامج الصخت اللامت و جدظحن ال السعاًت و الخدماث الصحُت: -3

لاث الخُاة  ادة جُى و حظاَم ؤلاطدثمازاث في َرا املجا٘ في جدظحن اإلاظخىي الصخي ألًساد املجخمم و ٍش

ادة ؤلاهخاج و ؤلاهخاحُت.  1ألامس الري ٌظاكد كلى ٍش

خه  املبحث الثاوي: خصائص زأض املال البشسي ومكىهاجه وهظٍس

 املؼلب ألاول: خصائص زأض املال البشسي 

ت بلع  ىي كلى البِئت الالشمت لإلطدثماز ًُه بن ملًس س ألازطُت اإلاىاطبت للُى زصائص زؤض اإلاا٘ البؼسي ًًى

 ومدي مالئمخه وؤلاإلاام باملخدداث التي جٍِ بشاء ُُاض كىائدٍ، ومً ؤَم جلٗ الخصائص:

 بن زؤض اإلاا٘ البؼسي هحر مىـىز وهحر ملمىض؛ 

 مً الصلىبت ُُاطه بدُت؛ 

 باإلطخلما٘؛ بن زؤض اإلاا٘ البؼسي ًتزاًد 

 ذ واخد؛  ًمًٕ ؤلاطخٌادة مىه في مساخل مخلددة وكملُاث مسخلٌت في ُو

 س ؤلاطخلداد اخماله؛  طهىلت خملت وجًى

 ادجه وطسكت ًِداهه جبلا للصخص اإلاخجظد ًُه؛  طسكت ٍش

 2له آزاز اًجابُت ٓبحرة كلى اإلااطظاث؛ 

 املؼلب الثاوي: مكىهاث زأض املال البشسي 

بت  بن زؤض اإلاا٘ البؼسي لِع كُاها حامدا مً اللىاصس اإلاىِىلت لًٕ بلٕع ذلٗ في خُِِخه َى كالُت مٓس

اث وهي: دة مً اإلاٖىهاث اإلاخلددة والتي ًمًٕ جٌُٕٕها بلى زالزت مظخٍى  لخىلٌُت ًٍس

 الكفاءاث: (1

ت إلاادة ؤوة خِ ٍس ل ملحن في اإلاىاٍُ جسمص الٌٕاءاث بلى الِابلُت كلى جؼبُّ اإلاباديء والخِىُاث الجَى

را مهازاث  ُاث احخماكُت وحداهُت، ٓو ع دًىى بلى ؤن الٌٕاءاث : مجمىكت طلٓى ؼحر لَى اللملُت، َو

ُت، حظمذ بممازطت دوز ما ؤو وؿٌُت، ؤو وؼاغ بؼٖل ًلا٘ باالطاًت بلى ذلٗ،  هٌظُت، خظُت، خٓس

ى الخٖامل بحن مسخلٍ الِدزاث، جخظمً الٌٕاءاث الخيظُّ بحن اإلاهازاث الاهخاحُت اإلاخلددة، وجدٌص كل

ا بالخٌاكل  َص مًٕ حلٍص ٓما ؤنها هدُجت للملُاث الىـام الجماعي في دازل اإلاىـمت ومدُؼها اإلاباػس ، ٍو

                                                             
ت،غهاصس دمحم 1  .242 :ص ،2011،  ألازدن ، كمان ،، داز بزساء لليؼس و الخىشَم 1 طلىد،و آزسون بدازة اإلالًس
2

 .245-244: حساداث هاصس دمحم طلىد، مسحم طابّ، ص 
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د اإلاٌاَُم املخخلٌت للٌٕاءاث كلى ؤنها لِظذ ُٓاها واخدا، وبهما هي كالُت ؤو  والاطخسدام اإلاؼتْر جٓا

ت، مجمىكت مً اإلاٖىهاث اإلاخٌاكلت مم بلظه ا ،جثبث كالُت ؤو ُدزة مخٖاملت حؼمل مٌسداث: اإلالًس

لالُت.  اإلاهازاث، الِدزاث والاججاَاث الالشمت ألداء مهمت ما ؤو كملُت مترابؼت مً اإلاهام املخددة بىجاح ًو

 املىاهب إلابداعُت: (2

لامت كلى جصىٍ اإلاىَبت بلى زاصت وكامت، ًاإلاىَبت اللامت جمثل مظخىي كا٘ مً ؤلاطخلداد، ًالِدزة ال

ٔان كلمُا ؤو مهىُا ؤو  الخٌٕحر اإلاخجدد الخالَ وألاداء الٌائّ في مجا٘ مً مجاالث اليؼاغ الاوظاوي طىاءا 

ٔاء، ؤما اإلاىَبت الخاصت جمثل اطخلداد كا٘ ؤو ُدزة زاصت كلى  ت في ؤصلها جسجبؽ بالر احخماكُا وهي ًؼٍس

ٔاء.ألاداء اإلاخمحز في مجا٘ ملحن ؤو ؤٓثر مً مجاالث اليؼا جي ال جسجبؽ بالر  غ ؤلاوظاوي، وهي ذاث ؤصل جٍٖى

ً زؤض اإلاا٘ البؼسي، وذلٗ ألنها حلٕع الخبراث الخخصصُت:  (3 حلخبر الخبرة كىصسا ؤطاطُا في جٍٖى

ّ كمل مً زال٘ اإلامازطت الللمُت لىؿٌُت  زصُدا متزاًد مً اإلالازي واإلاهازاث اإلاترآمت، لدي ًسد ؤو ًٍس

خلصش مً زال٘ الخجمُم والىِل ؤو ؤٓثر في هٌع مجا٘ الل مل  لٌترة مً الصمً، ًدؼٖل زصُد الخبرة ٍو

ب، ًالخبرة الٌللُت  مً مسخلٍ مىازد الخبراث الللمُت واللملُت الىاحمت كً الخللم مً زال٘ الخدٍز

ت بل هي ُدزة مٕدظبت.  لِظذ مىَبت ًؼٍس

اث زأض املال البشسي   املؼلب الثالث: هظٍس

اث هرٓس:لسؤض اإلاا٘ البؼسي مجمى   كت مً الىـٍس

 ت ألاولى: أبحار شىلتز ٌلد مٌهىم ػىلتز لإلطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي (: theader shultz)1961الىظٍس

د بكخمد مٌهىمه كلى زالر ًسطُاث:  بالى ألاَمُت في مجا٘ ؤلاُخصاد والادازة ُو

ادة في اإلادزالث اإلاادًت،  - ادة جسآم زؤض اإلاا٘ الىمى الاُخصادي الري الًمًٕ جٌظحٍر بالٍص ًسحم بلى ٍش

البؼسي ) والري ٌلسي بٌلل اللىصس اإلاخبِي زم صاز مسادًا لخوُحر الاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي 

ت منها:  ًخظمً اللدًد مً اليؼاػاث التي جدظً الِدزاث البؼٍس

 .الخللُم الىـامي في اإلاظخىي الابىدائي والثاهىي اللالي 

 .ب ؤزىاء اللمل  الخدٍز

  ب الٕباز.بس  امج جدٍز

 .الدظهُالث الصخُت والخدماث 

 .اهخِا٘ ألاًساد مً ؤحل حظهُل ًسص اللمل 

 (ت الثاهُت: أبحار بُكس ٔاهذ ؤبدازه في مجا٘ الاطدثماز في ( : bacherالىظٍس ػهسث حهىد بُٕس الري 

ب مً ؤَم الاطهاماث في مجا٘ الاطدثماز البؼسي، التي بىاءا كليها خصل كلى حائصة ، 1993"هىبل" كام  الخدٍز

س مٌاَُم الاطدثماز  صة كلى جؼٍى ٔاهذ مٓس س مٌاَُم الاطدثماز البؼسي،خُث  صة كلى جؼٍى ٔاهذ مٓس خُث 

ٔإداة للخدلُل في اُخصادًاث  ت  ِت كلمُت ٌُُٓت اطخسدام َرٍ اإلاٌاَُم الىـٍس البؼسي، خُث ؤوضح بؼٍس

ص في ذلٗ كلى وحه َام مً ؤ ب )هدُجت الاطدثماز في اإلاىزد البؼسي مٓس ى الخدٍز وحه الاطدثماز البؼسي َو
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د في اهخاحُت الٌسد الخدًت في  ب اللام الري ًٍص الطهاماجه في مجا٘ الاطدثماز البؼسي( ، خظث محز بحن الخدٍز

رلٗ ؤي ماطظت ؤزسي. ب ٓو  اإلااطظت التي جِدم له الخدٍز

 ت الثالثت: أبحار مُيظس ٘ اطخسدام مٌهىم زؤض اإلاا٘ ؤػاز مُيظس في ؤبدازه مً زال: (menser)الىظٍس

را بزخالي جىشَم  ب َو البؼسي بلى ؤن ازخالي الاًساداث بحن الىؿائٍ ٌلىد الى الازخالي في مدة الخدٍز

الدزل بحن الىؿائٍ والري ٌلىد بالدزحت ألاولى بلى مِداز اهخاحُت ٔل وؿٌُت، ٓما ؤن ألاُدمُت والخبرة 

م م ً اهخاحُت اللامل ًاالطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي يهدي بلى خظب "مُيظس" حلخبر مً اللىامل التي جًس

ب في جٌظحر بلع زصائص الظلْى لدي اللاملحن ، التي  ببساش ؤَمُخه وجددًد الخٖلٌت واللائد مً الخدٍز

ب، ؤحىز اإلادزبحن  ب والتي ُظمىاَا بلى جٖالٍُ مباػسة) جٖلٌت ملداث الخدٍز جخددد بخددًد جٖلٌت الخدٍز

، والخٖلٌت هحر اإلاباػسة التي حؼٖل جٖلٌت الٌسصت الظائلت باليظبت للمدزب ؤو اإلاخدزب، ؤًـا واإلاخدزبحن(

ب ، ب والري ٌؼٖل اًساداث ألاًساد بلد الخدٍز  1جددًد اللائد مً الخدٍز

ب كلى دزل وطلْى ألاًساد اللاملحن ومً  ؤي ص في ؤبدازه كلى دزاطت ؤزس الاطدثماز في الخدٍز ؤهه ٔلما ٓز

 ؤَم اطخيخاحاجه:

  ب د مً الخدٍز اث الٌسد الخللُمُت ٔلما شادث اخخماالث خصىله كلى مٍص ؤهه ٔلما شادث مظخٍى

. لما شاد ؤحٍس  في اللمل ٔو

 ب.ٔلما شاد ملد٘ دوزان اللامل ٔلما شادث ج  ٖلٌت الاطدثماز في الخدٍز

  ب اإلاخسصص ٔلما اشاد الاخخما٘ في بِاء واطخِساز الٌسد في ٔلما شاد الاطدثماز في الخدٍز

 2اإلااطظت.

 املبحث الثالث: أبعاد زأض املال البشسي وػسق كُاطه ومؤشساجه

 املؼلب ألاول: أبعاد زأض املال البشسي 

 اإلاا٘ البؼسي ًمنهم مً خدد بثالر مٖىهاث وهي: ازخلٍ الٕخاب والباخثىن في جددًد ؤبلاد زؤض

(، في خحن خددٍ آزسون بثالر مٖىهاث (haroche morette2005مهازة الابداق، مهازة الخمحز، ومهازة الخللم،

( ًِد ؤػاز بلُه wyman.2010(، ؤما )LOPEZ(،)cabrales et al 2010مسخلٌت: ألاًٖاز، الخبراث، والِدزاث)

( ًِد خدد مٖىهاث زؤض اإلاا٘ البؼسي بالِدزاث، chang chen.2010بمٖىهاث الابخٖاز، واإلاهازة والخبرة، ؤما ) 

ت، الابداق، واإلاهازاث، ) ت، beneven cortini.2010اإلالًس ( ًِد خدد مٖىهاث زؤض اإلاا٘ البؼسي بالِدزاث، اإلالًس

 الابداق واإلاهازاث.

(beneven cortini.2010(و )chaudhry.roni.2010 :ًِد اجٌِخا كلى جددًد ؤَم مٖىهاث زؤض اإلاا٘ البؼسي )

ت ،الِدزة،اإلاهازة والخبرة وطىي ًجسي اكخماد َرا الىمىذج لُِاض زؤض اإلاا٘ البؼسي ألهساض الدزاطت  باإلالًس

                                                             
 .74: ص ، 2009،  ألازدن، كمان ، ماطظت الىزاَ لليؼس والخىشَم، 1غ، اإلالٖاوي ، ابساَُم الخلىي، ادازة ألاداء باطخسدام بؼاُت الاداء اإلاخىاشن   1  
 .232 : ص،  2000، الازدن، كمان  ًالح خظً كدلي الخظحن، الادازة الاطتراججُت، الؼبلت الاولى، داز وائل لليؼس والخىشَم،  2
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إلاظاولُاث والىاحباث التي الخالُت ٔىهه ًخالئم مم الؼبُلت اإلاُداهُت للُىت الدزاطت التي جمخاش بمجمىكت مً ا

َس اللمل.  جخؼلب ممازطت َرٍ ألابلاد ذاث الؼبُلت هحر اإلالمىطت باالطاًت بلى الابخٖاز ًو

ها هىجاها كلى ؤن اإلالسي طمىُت ومً الصلىبت زئٍتها ألنها مخىاحدة في اللِل البؼسي، وجم املعسفت: (1 كًس

الًمًٕ الٕؼٍ كنها وجبادلها بال مً زال٘ الاجصا٘ حؼُٕلها مً الخبرة والخللُم لدي الٌسد، وكلُه ًةهه 

ت في جباد٘ ألاًٖاز والخبراث.  واإلاؼآز

 املهازة واللدزاث: (2

  :اإلاهازة هي الُِام باألكما٘ اإلالِدة بظهىلت ودُت مم الِدزة كلى جٍُُٕ ألاداء للـسوي املهازة

ّ ا ىاْ دزحاث مسخلٌت للمهازة ًمًٕ الخلسي كليها كً ػٍس زخبازاث ممازطت اإلاخوحرة، َو

 ملُىت.

  :هي امٖاهُت ؤداء اللمل ًصسي الىـس كً الظسكت ؤو الدُت في ؤدائه.اللدزاث 

ه حٌُلىزد) الابخكاز:  (3 ( بإن الابخٖاز shtein) ( ؤن الابخٖاز َى جٌٕحر حوحري، ٓما ًرٓس ػخاguilfordًًكًس

 مجمىكت مً الىاض. َى اللملُت التي ًيخج كنها كمل حدًد مِبى٘ ؤو ذو ًائدة ؤو مسضخي لدي

د مً ُدزتهم كلى الآدؼاي واحساء الدزاطاث  الخبرة العلمُت: (4 ٍص هي ٔل ما ًٕدظبه اإلاىزد البؼسي ٍو

م لالوؼؼت البدثُت التي ًِىمىن بها، اإلاخمثلت بمهازاث البدث الللمي وؤَمُخه  الللمُت مً زال٘ اهجاَش

 في الخؼىز والىمى اإلالسفي. في اطخسداماجه، بطاًت بلى ؤزالُُاث البدث الللمي ودوزٍ

ظلٖىن بجهىدَم  فسق العمل: (5 هي مجمىكت مً ألاًساد ذوي اإلاهازاث اإلاخٖاملت ال اإلاخمازلت ٌلملىن ملا َو

ّ وصىال بلى جدُِّ ؤَداي  ٔا حلاوهُا ال جىاًظُا هدى جدُِّ ألاَداي الٌسدًت. وؤَداي الٌٍس طلى

 1اإلااطظت ٖٓل .

 الثاوي: ػسق كُاض زأض املال البشسي  املؼلب

زهم الخِدم الري خصل في َرا املجا٘ بال ؤهه ال شا٘ َىاْ بزىالي بحن املخخصحن ًبما ًخللّ بهاجه اإلاِاًِع، و 

َرا زاحم بلى الالملمىطت لسؤض اإلاا٘ البؼسي، و الصلىبت الٕبحرة في الخصى٘ كلى البُاهاث ؤلاخصائُت اإلاخللِت 

خه)م ( بإهه" كملُت الُِاض هي كملُت ُُاض دًىامُُٕت اللىصس البؼسي في اإلاىـمت 2016دًىوي، به، خُث كًس

س لرالٗ، و بطخسدام َرٍ املخاطبت ًد٘ كلى مسخلٍ اللىامل التي حؼحر بلى ؤَمُت زؤض  بما في ذلٗ بكداد الخِاٍز

ب، حلُحن اللامل و ؤلاطخوىاء كىه، ٓما جسخ ت، الخدٍز ص َرٍ اللملُت بةمداد مخسري اإلاا٘ البؼسي و هي اإلالًس

 2الِساز باإلاللىماث.

 

 
                                                             

ع صبخي دمحم، ؤطاطُاث الاداء وبؼاُت الخِظُم اإلاخىاشن. الؼبلت الاولى، داز وائل لليؼس والخىشَم،  1 الازدن،  ، كمان  الوالي، ػاَس مدظً مىصىز، وادَز

 .39 :، ص2009
د،  2 ت للد ؤزس جيؼُؽ زؤض اإلاا٘ البؼسي كلى جىمُت الِدزاث ؤلابداكُت، زمُلي ًٍس ، 10ددحاملت ؤم البىاقي ك زاطاث اللسبُت والدولُت،مجلت اإلاظدىصٍس

 .343-342: ، ص2009
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 هرٓس ؤَم الىماذج و ؤطالُب الُِاض: ػسق كُاطه:

ص كلى اطخؼالق الىماذج الىصفُت:  (1 و َرٍ الىماذج جصٍ طماث و زصائص زؤض اإلاا٘ البؼسي، و جٓس

ا هحر اإلاباػسة كلى ؤداء كملُاث اإلال ت و جدُِّ هخائجها ألازاء و بججاَاث التي حلخبر مهمت في جإزحَر ًس

 اإلاسهىبت، و مً ؤبسش َرٍ الىماذج: 

  :حاءث ًٕسة بؼاُت الخِظُم اإلاخىاشن بؼاكت الدزحاث املخىاشهت للُاض و إدازة أصىل املعسفت

و ُد وزدث حظمُاث كدة مً ُبل  1992( في طىت KAPLOM AND NOTROMالتي ػىزَا)

اإلاىشوهت، مخىاشهت حسجُل ألاداء، بؼاُت جِظُم الباخثحن في َرا الؼإن منها: بؼاُت الخِدًساث 

 ألاداء اإلاخىاشن.

 :ت ت و امللاًِع و الىماذج املسجبؼت بسأض املال البشسي و امللكُت الفكٍس جخىلى جدىبل اإلالًس

ت، و جظم  ُت هحر اإلالمىطت في ؤُظام اإلاىـمت املخخلٌت بلى ؤػٖا٘ اإلالُٕت الٌٍٕس ألاصى٘ اإلالًس

ي،همىذج جدىبل ألاص٘ى الوحر اإلالمىطت لسؤض ما٘ هحر ملمىض ألاص٘ى همىذج زؤض اإلاا٘ الٌٕس 

ت.  الٌٍٕس

 :َرٍ الىماذج جِىم كلى ؤطاض بخدظاب اللائد كلى  ملاًِع و هماذج العائد على املعسفت

 ألاصى٘.

               (ROA(بت كلى ألاصى٘ اإلالمىطت للماطظت، و ُد خدد  MARC(= اللىائد ُبل الظٍس

DENNERY  ؤزبلت كىاصس زئِظُت للملُت الخُُِم و جخمثل في: جُُِم اإلاخللم، جُُِم الىـام، جُُِم   )

 اللائد كلى ؤلاطدثماز، جُُِم اللملُت.

  :ًمًٕ الِى٘ ؤن جُُِم ؤداء الجاملاث و ملاًِع أداء الجامعاث وفم الخصيُفاث العاملُت

املت جخمثل ب: الجىدة الجاملُت و مً زال٘ اإلادزل الخٖاملي الؼمىلي َى حصء مً زالزُت مخٖ

ٔادًمي و جُُِم ألاداء، وحلخمد َرٍ ألازحرة كلى مجمىكت مً اإلااػساث و ؤهلبها  ؤلاكخماد ألا

مسجبؼا بُِاض ألاداء زؤض اإلاا٘ البؼسي، و ًخم كلى طىء َرٍ اإلااػساث جصىٍ الجاملاث 

 1خظب هخائج الخُُِم.

 

 

 

 

 

                                                             
اإلاصبذ، كماد الدًً ؤخمد، ُُاض كائد ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي، زطالت ماحِظخحر فى ؤلاُخصاد هحر ميؼىزة، حاملت طىزٍت، ٔلُت   1

 .17-16 : ، ص2011ؤلاُخصاد،طىزٍت،
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 بشسي املؼلب الثالث: مؤشساث زأض املال ال

 جمثل ماػساث زؤض اإلاا٘ البؼسي في:

ٌلخبر ملد٘ ألامُت مً اإلااػساث اإلاظخسدمت في ُُاض زصُد زؤض اإلاا٘ البؼسي ٓمُا، و مؤشس ألامُت:  (1

ادة ملد٘ ألامُت دلى الٕباز حلخبر جسٌُظا ٓمُا وهىكُا في زؤض اإلاا٘ البؼسي، وجمثل  مً البدًهي ؤن ٍش

ًىلٕع بؼٖل ؤُٓد كلى اهخاحُت كىصس اللمل وبؼٖل اًـا كِبت  ًجىة ًخىحب زدمها، واهدؼاز الامُت

 في جدظحن ػسوغ الخىمُت وحهىد الِظاء كلى الٌِس.

ٌؼحر ملد٘ الخمدزض بلى مخىطؽ كدد الظىىاث التي ؤمظاَا الظٖان في الٌئت  مؤشس الخمدزض: (2

ت   طىت ًما ًىَ كلى مِاكد الدزاطت. 15اللمٍس

ت  مؤشس السكم اللُاسخي للخعلُم: (3 ى كبازة كً جىلٌُت مً ملدالث الالخداَ باإلاساخل الابخدائُت والثاهٍى َو

ت الِساءة والٕخابت، ٓما ٌؼمل ؤًـا ملدالث الخإػحر ؤي كدد الؼالب لٖل ؤطخاذ  والجاملُت وملد٘ ملًس

ا ماػسا كلى هىكُت الخللم في ٔل مسخلت مً مساخل الخللُم.  في اإلاساخل الخللُمُت الثالزاء بةكخباَز

هي كبازة كً الىٌِاث التي جصسي كلى اللملُت الخللُمُت بجىاهبها  مؤشس هُكل الاهفاق على الخعلُم: (4

ٍ الاهٌاَ اإلاادًت،  املخخلٌت، وجىحد هـسة ػمىلُت بلى مٌهىم الاهٌاَ كلى الخللُم، وحؼمل حمُم مصاٍز

ت وما جبرله مً حهد حللُمي، وهـسة ازسي جى رلٗ ما ًخللّ بالىىاحي البؼٍس ـس بلى الاهٌاَ مً حاهب ٓو

ؼمل الاهٌاَ  الاهٌاَ الخٖىمي كلى الخللُم اللام دون الازر بلحن الاكخباز ما جىٌِه الاطسة كلى ابىائها َو

 الخٖىمي هٌِاث الابيُت اإلادزطُت واإلاللمحن والاحهصة وهحر ذلٗ مً مخؼلباث اإلااطظاث الخللُمُت.

ت لبرهامج ألامم املخحدة  (5 بت تهدي بلى إلاهمائي: مؤشس الخىمُت البشٍس ت َى ؤداة مٓس ماػس الخىمُت البؼٍس

ّ دزاطت اللالُت بحن  مظخىي الىمى ؤلاُخصادي و مظخىي الخىمُت  ت كً ػٍس ُُاض الخىمُت البؼٍس

ؤلاحخماكُت بةطخسدام طلم ًتراوح ما بحن الُِمخحن الصٌس و الىاخد و ذلٗ مً زال٘ جددًد ؤلامٖاهُاث 

ستها الدولت في ز  الزت حىاهب مهمت هي:التي ًو

 مدة الخُاة و مظخىي الصخت. -

 الخمدزض وجلِي اإلالازي. -

 1هصِب الٌسد مً الىاجج املخلي الخام. -

 

 

 

 

 

                                                             
 . 145، ص: 2006البؼسي في الجاملت بحن آلُاث ؤلاطدثماز ًُه و بػٖالُت ُُاض ؤدائه"،َىدة، "زؤض اإلاا٘  مدًىوي    1
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 املبحث السابع: مظاهمت زأض املال البشسي في جحظين املؤطظت وجؼىزها

را  ٔاهذ هىكُت وؼاػها، َو املخصون ٌوجي اإلاىزد ٌلخبر زؤض اإلاا٘ البؼسي مسصون هىعي جدخاحه اإلااطظت مهما 

ى اللىصس الٌاكل  ت ومصدز للمللىماث والابخٖازاث َو دزة ًٍٕس البؼسي الري ٌلد بالدزحت ألاولى ػاُت ذَىُت ُو

س آلُاث ًخم  ت الاًجابُت مً زال٘ ُدزاجه ومهازاجه، خُث ٌظخدعي الخٌىَ كلى اإلاىاًظحن جًى والِادز كلى اإلاؼآز

را ما ًخم جىطُده بلد جبُحن ؤَم اإلامحزاث مً زاللها جدُِّ محزة جىاًظُت ؤًـا ، وبالخالي جدظحن الخىاًظُت، َو

ِدم ألاًظل. س في زؤض اإلاا٘ البؼسي ختى ًسجِي بلى مظخىي الخىاًع ٍو  التي ًجب ؤن جخًى

 املؼلب ألاول: مميزاث السأض املال البشسي وكُفُت الخعامل معه

س ممحزاث اإلاىزد البؼسي املخِّ للمصاًا لخدظحن اإلااطظت بن بلىن مسآص الخىاًظُت وجدُِّ الخمحز ًخؼلب جًى

ا والتي ًخم كسطها ًُما ًلي: َس  وجؼٍى

 أوال: مميزاث زأض املال البشسي 

س اإلاىزد البؼسي باإلااطظت ال ٌلجي بالظسوزة جدُِّ الخمحز في ؤداء اإلااطظاث، وبهما ٌظدىد بالدزحت ألاولى  بن جًى

حر ٌٓاءا ت لها الِدزة كلى حلـُم الاطخٌادة مً اإلاىازد اإلاادًت اإلاخمثلت في بلى ُدزة اإلااطظت كلى جًى ث بؼٍس

ا مً ممخلٖاث ملمىطت زصىصا مم ُدزة اإلااطظاث كلى جِلُد  اإلالداث، الخجهحزاث، اإلاباوي.... وهحَر

س اإلا ت كبر الخدود، بال ؤن جًى اطظت الخٕىىلىحُا في ؿل كالم جخدْس ًُه اإلاللىماث واإلاىازد الخٕىىلىحُا بدٍس

مظاوال  اكلى ٌٓاءاث ٌلد الٌاصل في زلّ ًجىة وجدُِّ الخىاًظُت، ولٖي ٌلخبر اإلاىزد البؼسي مىزدا اطتراجُجُ

س ًُه اإلامحزاث الخالُت:  1كً جدُِّ الخىاًظُت البد ؤن جخًى

  دة ؤو ممحزة كما ًمخلٕه اإلاىاًظىن الخالُىن ؤو املخخملىن، ؤي ؤنها ٍس هحر ؤن جٖىن الٌٕاءاث هادزة ًو

 مخاخت للمىاًظحن وال ًمٕنهم الخصى٘ كلى مثلها؛

  ًجب ؤن جٖىن َرٍ الٌٕاءاث هحر ُابلت للخِلُد بملجى ؤهه ًصلب كلى اإلاىاًظحن الرًً ال ًمخلٖىنها

ب ؤو الخإَُل؛  جِلُدَا طىاءا بالخدٍز

 خمساز في جدظحن كدم بمٖاهُت بطدبدالها بمىزد ممازل لها في بػاز ؤلاطتراججُت اإلالخمدة بذ ؤهه ًصلب اط

ت التي طاَمذ في زلِها؛ س اإلااطظت في خالت جبدًل الٌٕاءاث البؼٍس  وجؼٍى

دا، وهحر  ٔان مخمحزا بٌٕاءجه ، هادزا، ًٍس مما طبّ ًؼلّ كلى اإلاىزد البؼسي مصؼلح زؤض اإلاا٘ البؼسي بذ 

ُت ومص دزة ملًس ت ُو دز لخلّ الُِمت مً ُابل للخِلُد، ٓرلٗ كدم بمٖاهُت بطدبداله، ؤي ٌلخبر ػاُت ًٍٕس

ت ملخخلٍ مىازد اإلااطظت.  زال٘ ؤلابداق ، ؤلابخٖاز والخجدًد، ؤي ًٖىن صاخب شخىت بًجابُت مدٓس

ٓرلٗ ٌظخىحب ؤن ًٖىن مىخجا للُِمت اإلاظاًت، َرٍ ألازحرة جخددد بدظب بُتراب ؤو ببخلاد اللمل الري 

با م ٔان كمل اإلاىزد البؼسي ٍُس ً اللمالء ومىخجا للمىاًم التي ًسهبىنها ًِىم به كً اللمالء، ؤي ٔلما 

                                                             
ت زئٍت اطتراجُجُ    1  .62:  ، ص2003، ٔلُت الخجازة، حاملت الِاَسة، مصس، تكاد٘ دمحم شاًد، ادازة اإلاىازد البؼٍس
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ٔاهذ الُِمت اإلاظاًت الىاججت مىه كالُت، وباللٕع ًةن ألاكما٘ التي الجصل لللمالء  ومدِِا لسطاَم، ٔلما 

والتي جٖىن الُِمت اإلاظاًت مىسٌظت ، وبالخالي ًةن اإلااطظاث الرُٓت ال جبدز ؤمىالها كلى ألاكما٘ ُلُلت 

ا في ألاكما٘ كالُت الُِمت اإلاظاًت.الُِمت اإلاظاًت التي ال ص اطدثماَز   جٌُد اللمالء وجٓس

وكلُه هجد َىاْ ؤزبم خاالث جددد هىكُت اإلاىزد مً خُث اهخج الُِمت اإلاظاًت وبمٖاهُت الاطدبدا٘ التي 

 هبُنها في الجد٘و الخالي:

 وامكاهُت إلاطدبدال(: حاالث املىزد البشسي مً حُث إهخاج اللُمت املظافت I- 2الجدول زكم)

يخج ُُمت مظاًت  مىزد بؼسي ًصلب بطدبداله ٍو

 (1مىسٌظت )

يخج ُُمت مظاًت  مىزد بؼسي ًصلب بطدبداله ٍو

 (2مسجٌلت )

يخج ُُمت مظاًت  مىزد بؼسي ٌظهل بطدبداله ٍو

 (3مىسٌظت )

يخج ُُمت مظاًت  مىزد بؼسي ٌظهل بطدبداله ٍو

 (4مسجٌلت )

ت، مىطىكت ؤلاُخصاد ًسكىن ؤدمحم، دمحم املصدز:  ت باإلالًس بلٌُي، ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي ٓمدزل خدًث إلدازة اإلاىازد البؼٍس

ل ؤلاطالمي، ص:   .14والخمٍى

مًٕ ػسح اللىاصس اإلاىحىدة في الؼٖل ٓما ًلي:   ٍو

 (م ذ1حلخبر الخلُت ُز  ( كً مىزد بؼسي ًمًٕ اطدبداله ؤي به خالت مً الىدزة، ولٕىه في ذاث الُى

س هلى ؤكداد  مىسٌع الُِمت اإلاظاًت، وجلٗ الخالت جبدو في بلع الصىاكاث واإلاهً اإلاىدزسة التي ال جخًى

ٔاًُت مم املخخصحن ومم ذلٗ ًٖىن مظخىي الٌٕاءة ألًساد َرا اإلاىزد البؼسي مىسٌع هدُجت 

ب والاكداد الللمي اإلاىـم، وفي َرٍ  اطخسدامهم جِىُاث وؤطالُب كمل مسخلٌت، واُخظائهم الخدٍز

الخالت جٖىن ُُمت زؤض اإلاا٘ البؼسي مىسٌظت وظبُا وآً بظبب صلىبت ؤلاخال٘ حلمل الادازة كلى 

ب والخىمُت اإلاظخمسة.  جدظحن ألاداء وزًم الُِمت اإلاظاًت مً زال٘ الخدٍز

 ( م سة 3ًد٘ اإلاىزد البؼسي في الخلُت ُز ت مخًى ( كلى زؤض ما٘ بؼسي مىسٌع، بذ ًصٍ مىازد بؼٍس

ذ ًإًساد َرا اإلاىزد ٌظهل  بخال٘ مدلها واطدبدالها في خالت زسوحها مً اإلااطظت، وفي هٌع الُى

ٔاًُت في اهخاج الثروة، ومىت جم جٖىن  البؼسي ًيخجىن ُُمت مظاًت مىسٌظت ًهم ال ٌظهمىن بدزحت 

ب َ ُت مىسٌظت، وفي مثل َرٍ الخالت ال تهخم الادازة باالطدثماز في جىمُت وجدٍز را اإلاىزد ُُمتهم الظُى

 البؼسي، وحلهد بإمىزٍ بلى ُظم ؤو وخدة جىـُمُت جباػس بزخصاصاث ادازة  ألاًساد الخِلُدًت.

 ( سجه في 4الخالت التي حلبر كنها الخلُت ( هي خالت وطؽ جد٘ كلى مىزد بؼسي ٌظهل اطدبداله هدُجت لًى

ذ الالشم إلكدادٍ وتهُئخه لللمل، ولًٕ في هٌع ا ذ ًدِّ َرا اإلاىزد طىَ اللمل ؤو لِصس الُى لُى

ُُمت مظاًت  مسجٌلت ًهى ًد٘ كلى زؤض ما٘ بؼسي مخىطؽ الُِمت ؤو ًمُل بلى ؤن ًٖىن كالي الُِمت 
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ذ  ػِئا، وفي َرٍ الخالت حلمل الادازة كلى الاخخٌاؾ بهرا اإلاىزد جٌادًا لخٖلٌت الاخال٘ وفي هٌع الُى

 إلطدثماز ُدزجه كلى اهخاج الُِمت اإلاظاًت اإلاسجٌلت.

 م )ب ( ًهي مىزد بؼسي هادز 2ن ؤًظل ؤو ؤكلى زؤض اإلاا٘ البؼسي في اإلاىـىمت الظابِت َى الخلُت ُز

صلب الخصى٘ كلى بدًل له في خالت ًِدٍ، ٓما ؤهه كالي الاهخاحُت ًدِّ ُُمت مظاًت كالُت، مثل  ٍو

اطظت وحلمل كلى َرا اإلاىزد البؼسي ٌلبر كً زؤض اإلاا٘ البؼسي مسجٌم الُِمت البد ؤن جداًف كلُه اإلا

بخاػخه بظُاج ُىي مً السكاًت واملخٌصاث واػالَ الٌسص له لإلبداق والاهخاج وشٍادة الُِمت اإلاظاًت 

 1التي ًدِِها.

 زاهُا: كُفُت الخعامل مع زأض املال البشسي 

ُما ًلي  ثجخسر الادازة مجمىكت مً الاحساءاث التي جؼبّ مً زاللها اطتراجُجُا للخلامل مم زؤض مالها البؼسي ًو

 حد٘و ًىضح ٔل خالت مً خاالث اإلاىزد البؼسي:

 الخعامل مع زأض املال البشسي  ث(: اطتراجُجُاI-3الجدول زكم )

 الخصسف املىاطب له هىع املىزد البشسي 

مٖىن مللىماحي في اللمل لُٖىن ؤٓثر مىٌلت لللمالء،  بدزا٘ ًصلب اطدبداله، مىسٌع الُِمت اإلاظاًت

ادة الُِمت اإلاظاًت  ومً جم ٍش

اللمل وبخال٘ جِىُت الخظاباث واإلاللىماث  automateمٕىت  ٌظهل اطدبداله، مىسٌع الُِمت اإلاظاًت

 والاجصاالث مدل اإلاىزد البؼسي 

حز كلى َرا اإلاىزد ًصلب اطدبداله، مسجٌم الُِمت اإلاظاًت  واطدثماٍز بلى الخد ألاُصخى التٓر

 الخسلص مً َرٍ ألاكما٘ باإلطىاد بلى الوحر ٌظهل اطدبداله، مسجٌم الُِمت اإلاظاًت
، ص: املصدز:   .16ًسكىن  ؤدمحم، دمحم بلٌُي، مسحم طابّ ذٍٓس

 

زؤض مما طبّ وظخيخج ؤن زؤض اإلاا٘ البؼسي الري ًصلب اطدبداله والري ًيخج ُُمت مظاًت مسجٌلت ٌوبر كً 

يخجىن الظلم والخدماث التي ًسهبها  م ألاًساد ًخمخلىن باإلاهازة والخبرة والٌٕاءة، ٍو ما٘ اإلااطظت الخُِِي، َو

م السبدُت  حز كلى َرا اإلاىزد والاطدثماز ًُه بلى ؤُصخى خد لًس ِبلىن كليها، وبالخالي كلى اإلااطظت التٓر اللمالء ٍو

ُت، وجدُِ م الخصت الظُى را ًز ُما ًلي طىدىا٘و دوز زؤض اإلاا٘ البؼسي مً زال٘ وزٌع الخٖلٌت ٓو ّ الجىدة ًو

 2ؤبلادَا.

 

                                                             
1
ت في ؿل اللىإلات ومجخمم اإلاللىماث، غ    ٔادًمي لليؼس والخىشَم، كمان، الازدن، 1بىخىُت ُىي، جىمُت اإلاىازد البؼٍس ص الٕخاب الا  .236:  ، ص2010، مٓس

س الٌٕاءاث في جدُِّ الاداء اإلاخمحز باإلاىـماث، ؤػسوخت دٓخى    2 زاٍ، جسصص حظُحر مىازد طمحرة كبد الصمد، دوز الاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي وجؼٍى

ت،   .18، ص: 2015بؼٍس
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 املؼلب الثاوي: دوز زأض املال البشسي في جحلُم الجىدة وخفع الخكالُف

 أوال: دوز زأض املال البشسي في جحلُم الجىدة

ت هـسا ألن ا للىصس البؼسي َى ؤخد ال ػٗ ؤن مٌهىم الجىدة ًصىم جددًا مً هىق زاص كلى ادازة اإلاىازد البؼٍس

را الالتزام اإلانهي لدي اللاملحن  اإلالاًحر ألاطاطُت للجىدة بٖل اإلالاًحر وحلخمد الجىدة كلى الاججاٍ الٌٕسي، ٓو

س....بلخ. م ملخخلٍ ألاوؼؼت والىزائّ والخِاٍز  باإلااطظت، مً زال٘ الُِام بالخصمُم والخىٌُر واإلاخابلت والخٍِى

لظٌت الجى  دة، ًالهدي ألاطاسخي لخدُِّ الخمُحز الخىاًسخي َى الظعي إلٓدظاب زطا اللمُل، وفي بػاز ؤًٖاز ًو

م  برش دوز زؤض اإلاا٘ البؼسي في جدُِّ ادازة الجىدة مً زال٘ اإلاُى ت واإلاهازاث والخبرة في الاهجاش، ٍو س اإلالًس خًى ٍو

التي ًخم اطخِؼابها مً  الىطؼي الري جللبه اإلااطظت في ٔىنها جسجبؽ بحن ُؼبحن، ألاو٘ مخمثل في اإلادزالث

املخُؽ الخازجي، والِؼب الثاوي اإلاخمثل في املخسحاث اإلاىحهت ؤًـا للمدُؽ الخازجي، ودوز اإلااطظت َى الخلِت 

السابؼت بحن مسخلٍ اللملُاث واإلاهام التي ًِىم بها اللاملحن التي جبدؤ بمجمىكت مً اإلاللىماث وُسازاث جترحم كً 

ّ ؤدائهم بلى مىخجاث وز را الاػباق ال ًمًٕ ؤن ًخدِّ بال ػٍس دماث جادي بلى اػباق خاحاث وزهباث ػالبيها، َو

ٍُ ًخم اهجاٍش مً خُث الجىدة. ً كلى بطدُلاب ما َى ٓمؼلىب، ٓو ت لدي مادي اإلاهام، ألنهم ُادٍز س اإلالًس  بخًى

 زاهُا: دوز زأض املال البشسي في خفع الخكالُف

الخٌىَ الخىاًسخي مً زال٘ الظُؼسة كلى الخٖالٍُ، وجمثل اإلاىازد جسجٕص اإلااطظاث بؼٖل ٓبحر كلى جدُِّ 

ت مدىزا ؤطاطُا في ذلٗ بةكخباز ؤن هٌِاث وؤحىز اإلاظخسدمحن جمثل وظبت ٓبحرة في َُٖل جٖالٍُ  البؼٍس

ُٖل الخٖالٍُ الثابخت  اإلااطظت، ٓما ؤن ؤَمُتها جخددد بالىـس لؼبُلت وؼاغ اإلااطظت، وحجم اليؼاغ، َو

را ما ًدًم اللدًد باليظبت ل ا جىاًظُا بحن اإلااطظاث، َو لخٖالٍُ اإلاخوحرة، ًالخدٕم في َرٍ اللىاصس ٌؼٖل ًاُز

مً اإلااطظاث بلى حوُحر جىػحن مصاولها للبدث كً اللمالت ؤُل جٖلٌت لخدُِّ محزة جىاًظُت َُٖلُت، وباالطاًت 

ت  مً ؤحل بطخوال٘ ؤزس الخبرة والخللم الري ًددد بلى ذلٗ اإلامحزاث الىاججت كً الاطخسدام ألامثل للمىازد البؼٍس

ِت اطخسدام اإلااطظت  اث اإلاهازة املخددة للٌٕاءة الاطتراججُت وهي مً اإلاحزاث الخىاًظُت ؤًـا جازس ػٍس مظخٍى

لالُت جإزحرا َاما كلى ُدزاث اإلااطظت الخىاًظُت بذ ًمًٕ ألي ماطظت ؤن جخٌَى  ت بٌٕاءة ًو إلاىازدَا البؼٍس

م جىاًظُا بذا  ت  جازس كلى مُى ؤخظيذ اطخسدام مهازاث كامليها وُدزاتهم، ٓما ؤن طُاطاث بدازة اإلاىازد البؼٍس

اإلااطظت الخىاًسخي مً زال٘ جسٌُع الخٖالٍُ، مً خُث جدظحن الىىكُت واملخاًـت كلى الظُىلت الجُدة، 

ظاث كلى همى اإلااطظت بذا اطخسدمذ الٌٕاءاث بؼٖل حُ د وذلٗ بسبؼها بإداء خُث ٌظاَم مثال هـام الخلٍى

ادة الٌٕاءة والاهخاحُت وجسٌُع الخٖالٍُ، وبالخالي ٔل َرٍ  ب املخؼؽ بلى ٍش اللاملحن، ٓما ًادي ؤًظا الخدٍز

ص الخىاًسخي للماطظت. ٍ اإلآس  1اللىاصس الدازلُت حظاَم في حلٍس

 

 

                                                             
ّ، داز الُاشوزي لليؼس والخىشَم، ألازدن،    1  . 201-200:  ، ص2008زامس البٕسي، اطتراججُاث الدظٍى
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 ىكُتاملؼلب الثالث: دوز زأض املال البشسي في جحظين زبحُت املؤطظت وشٍادة الحصت الظ

ُت مً بحن ؤٓثر ألاَداي التي جسهب اإلااطظت في جدُِِها، وال ػٗ  ٌلد ؤمس حلـُم السبدُت وشٍادة الخصت الظُى

لد املخصون الىىعي مً اإلاهازاث، اإلالازي والٌٕاءاث التي  ؤنها حسخس حمُم الامٖاهُاث واإلاىازد الالشمت لرلٗ، َو

را ما طِخم جىطُده في اللىاصس الخالُت: جٕصن زؤض اإلاا٘ البؼسي مً ؤَم اإلاىازد التي حظهم  في ذلٗ، َو

 أوال: دوز زأض املال البشسي في جحظين زبحُت املؤطظت

ٌاءاث في جدُِّ ألازباح، خُث ٌلخبر زؤض اإلاما٘ البؼسي  ت ومهازاث ٓو حظخول اإلااطظاث ما جملٕه مً ملًس

 ة.الِىة الرَىُت التي جمخلٕها والتي جدِّ لها السبذ والخٌىَ والثرو

بل جبُحن دوز زؤض اإلاا٘ البؼسي في جدظحن زبدُت اإلااطظت ججدز الاػازة بلى الِى٘ ؤن َىاْ ًَس بحن السبذ  ُو

 والسبدُت وهىضح ذلٗ ًُما ًلي:

  :ادة ُُمت اإلابُلاث للماطظت كً السبح ى ٍش َىصافي الخدًّ الىِدي الىاجج كً اطدثماز مبلى ملحن، َو

ِها، بذا  الظلم والخدماث كلى جٖالٍُ ىلىامل الاهخاج اإلاظخسدمت في اًجاد الظلم وهِلها وزصنها وحظٍى

 ًالسبذ َى الٌائع مً الخٖالٍُ الري ًخدصل كلُه مً زصم الخٖالٍُ مً الاًساداث.

 :هي كبازة كً اللالُت بحن ألازباح التي جدِِها اإلااطظت والاطدثمازاث التي طاَمذ في جدُِّ  السبحُت

ُت َدًا للماطظت ومُِاطا للخٕم كلى ٌٓاًتها كلى مظخىي الىخدة الٖلُت ؤو َرٍ ألازباح، وحلخبر السبد

 الىخداث الجصئُت.

ؤما الٌَس بحن السبذ والسبدُت ًخمثل في ؤن السبدُت جخددد مً زال٘ اللالُت بحن ألازباح والاطدثمازاث التي 

ؤو ُُمت خِىَ ؤصخاب طاَمذ في جدُِِها، كلما ؤن اإلاِصىد باالطدثمازاث َى بما ُُمت اإلاىحىداث 

 اإلااطظت.

ٔاهذ اإلااطظت حلـم ؤزباخها، ؤي ؤنها ال جىا٘ش كً السبذ ملجسد  ٔاًُا للخىاًظُت بذا  وحؼٖل السبدُت ماػسا 

م خصتها في الظىَ، ولًٕ ًمًٕ ؤن جٖىن جىاًظُت في الظىَ ًخجه ذاجه هدى التراحم، وبرلٗ ًةن  هسض ًز

 اإلاظخِبلُت.  الخىاًظُت الخالُت جٖىن طامىت لسبدُتها

بن جدُِّ السبدُت ٓهدي اطتراجُجي حظعى بلُه حمُم اإلااطظاث ٌلخمد كلى زصائص زؤض اإلاا٘ البؼسي 

ا مثال ؤػازث هخائج  الري جمخلٕه والري ٓثحرا ما ٌلخبر مدددا ؤطاطُا لها، ًٌي دولت الُابان ومملٕت مالحًز

اث ؤداء  َرٍ اإلااطظاث َى ؤلازخالي في مِداز ما الدزاطاث في بلع اإلااطظاث ؤن ما ًٌَس بحن مظخٍى

جملٕه مً ؤصى٘ هحر مادًت، ومً جم بدؤ الخٌٕحر في ٌُُٓت ادازة َرٍ ألاصى٘ ووطم ُىاكد وُسازاث لخدُِّ 

 السبدُت.

د بسشث ؤَمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي في جىلُد ألازباح في مىخصٍ الدظلُىاث خُث ؿهس مظازان مسخلٌان،  ُو

ص كلى جىطُم املجا٘ اإلالسفي للماطظت، ؤما اإلاظاز اإلاظاز ألاو٘ ًخمثل في  ت والِىي الرَىُت والري ًٓس اإلالًس
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ج اإلامحز للمىازد اإلاادًت  الثاوي ًُخمثل في مدزل الاكخماد كلى اإلاىزد ؤي الاَخمام بٌُُٕت زلّ ؤزباح مً اإلاٍص

ُت للماطظت.  1واإلالًس

ادة الحصت الظىكُت  زاهُا: دوز زأض املال في ٍش

س الخص ُت بلى هصِب اإلااطظت ؤو وظبت مبُلاتها بلى اإلابُلاث الاحمالُت للصىاكت، وهي جمًٕ مً جًى ت الظُى

ٍ مبُلاتها باليظبت للمبُلاث الخاصت بالصىاكت ودزحت الخوحر ًيها ًصسي الىـس كً الثباث ؤو  الخلسي كلى مُى

ادة ؤو الىِصان في مبُلاث اإلااطظت، خُث ًمًٕ ؤن جىسٌع اإلابُلاث ولٕ ُت ُد جٖىن زابخت الٍص ً خصتها الظُى

ادة ؤو في اهسٌاض وبؼٖل كام ًمًٕ الِى٘ بذا بزجٌم هصِب اإلااطظت مً الظىَ ًملجى ذلٗ ؤنها جدِّ  ؤو في ٍش

ا ملمىطا في مىاحهت مىاًظيها ؤما بذا بهسٌع هصُبها مً الظىَ ًةن ذلٗ ٌلجي ؤنها جسظس حصءا  مٖاطب وجٌُى

 ظيها.مً هصُبها في الظىَ مِازهت بمىاً

ُت ال حلد ماػسا لدي زبدُت اإلااطظت بملجى ؤنها ال حؼٖل َدًا ًددد ذاجه،  والجدًس بالرٓس بإن الخصت الظُى

بل هي ماػسا ًد٘ كلى مٖاهتها باليظبت بلى مىاًظيها في الظىَ )طللت ؤو زدمت ما (، وباليظبت لُِاض الخصت 

ُت ًمًٕ الىصى٘ بلُه مً زال٘ بلع اللالُاث بةكخبا ت إلحمالي الظُى ُت جمثل اليظبت اإلائٍى ز ؤن الُِمت الظُى

مًٕ خظاب ذلٗ مً زال٘ حجم الىخداث اإلاباكت ؤو مً زال٘ حجم الاًساداث  مبُلاث اإلااطظت بالظىَ ٍو

ُت اللامت واليظبت ٓما َى مىضح ًُما ًلي:  ّ بحن الخصت الظُى  اإلاخدِِت، ٓما ًجب الخٌٍس

 

 

 

 

ُت وجدلُلها، خُث حظخسدم َرا الخدلُل في جدُِّ  وكلُه ًمًٕ الِى٘ ؤن اإلااطظت جِىم بخددًد خصتها الظُى

 حملت مً ألاهساض منها: 

 ت هصِب اإلااطظت ؛ ملًس  مً مبُلاث الِؼاق في الظَى

 الخلسي كلى الىطم الخىاًسخي للماطظت مِازهت بمىاًظيها؛ 

 ُت للمظاكدة في اجساذ الِسازاث؛ ادة الخصت الظُى  جددًد ؤطباب هِص ؤو ٍش

ُت  ُت ًىضح وطم اإلااطظت مِازهت بالظىَ، وبما ؤن الخصت الظُى بن جدلُل الاججاَاث بؼإن الخصت الظُى

ُت مسجبؼت باإلابُلاث  وؤن َرٍ ألازحرة مسجبؼت بجىدة اإلاىخجاث، ًةن اإلااطظت بذا ؤزادث جىطُم خصتها الظُى

را  ت التي ًخمخم بها ٔل واخد، َو طخلخمد بالدزحت ألاولى كلى ما جملٕه مً اإلالازي، الِدزاث، واإلاهازاث البؼٍس

                                                             
ت،    1 ت، الداز الجاملُت لليؼس والخىشَم، الاطٕىدٍز ت خظً، مدزل اطتراجُجي لخسؼُؽ وجىمُت اإلاىازد البؼٍس  .372، ص: 2001زاٍو

 مبُلاث اإلااطظت

ُت = ............   X 100الخصت الظُى

 َ  مبُلاث الظى

 

 مبُلاث اإلااطظت

ُت اليظ  X 100بُت = ............الخصت الظُى

 مبُلاث اإلااطظت السائدة



 إلاػاز الىظسي لسأض املال البشسي                                                                                                  الفصل ألاول:   

 

22 
 

ت بحن كملُت الاهخاج وجدُِّ ألازباح واإلابُلاث وزؤض اإلا ا٘ البؼسي، خُث ًجب ؤن جمخلٗ ٌلجي وحىد كالُت ٍُى

اإلااطظت زؤض ما٘ بؼسي ممحز كما ًملٕه اإلاىاًظىن، ٓما ؤطلٌىا الرٓس في اللىصس الظابّ، ٓما ؤن الٌسوُاث في 

زاض اإلاا٘ البؼسي ُد جازس طلبا ؤو بًجابا كلى ؤداء اإلااطظت وكلى جدُِّ مصاًا جىاًظُت وحلـُم ُدزتها 

ُت ، ًهرٍ الخىاًظُت، وكلُه َىا وظخؼُم جىط ُذ اللالُت بحن زؤض اإلاا٘ البؼسي الخىاًسخي والخصت الظُى

اللالُت هي كالُت ػسدًت، وباليظبت للدوز ُد ًٖىن بًجابي ًدظً مً هصِب اإلااطظت في الظىَ بذا جمخم 

ص ُىة اإلااطظت.  بسصائص بطخثىائُت جٖىن مٓس

خطح َرا الدوز ؤٓثر مً زال٘ جٌصُل حملت ألاَداي التي ًمًٕ جد ُت ٍو ُِِها في طبُل جىطُم الخصت الظُى

 والتي هرٓس منها:

 ُِت ًلالت؛ ثبٌظل ما جملٕه اإلااطظت مً ٌٓاءاث ممحزة ًمًٕ وطم اطتراجُجُا  حظٍى

 ّ؛  اإلالازي اإلاخسصصت واملخخلٌت حظاكد في هجاح كملُت الدظٍى

 اث مِازهت بمبُلاث ًمًٕ الاطخٌادة مً مهازاث البُم ؤو الخبراء في َرا املجا٘ مً ؤحل جدظحن اإلابُل

 اإلاىاًظحن؛

  س ُىىاث الاجصا٘ لالطخٌادة جسآم الخبراث ٌظاكد كلى جدظحن اللالُاث الدازلُت والخازحُت وجؼٍى

ّ؛  1مً ًسص الدظٍى

 

 املبحث الخامع: ماهُت كُاض أداء العاملين

يها ًٕؼٍ  ت، ًو مً الاهدساًاث في الخىٌُر حلد كملُت الُِاض اإلاسخلت ألازحرة واإلاهمت مً مساخل اللملُت الاداٍز

حز ‘وبلدَا ًخم اجساذ الاحساءاث الخصخُدُت الالشمت إلالالجت َرٍ الاهدساًاث،  ن ألاداء اإلااطسخي ًِخطخي التٓر

ا مً اإلايؼأث ألازسي، والتي جٖىن مجىزا للخُُِم وبالخالي حؼمل  دة الاحي جمحز اإلايؼإة كً هحَر كلى اللىاصس الٌٍس

ظت لألداء اإلااػساث اإلاالُت وهحر اإلا ُاض اإلاىحىداث اإلالمىطت وهحر اإلالمىطت، وحؼمل الجىاهب اللٍس الُت ُو

ت والىـم.  2واإلااطسخي كلى الاطتراججُت واللملُاث واإلاىازد البؼٍس

 

 

 

                                                             
: زؤض اإلا  1 ت في اطتراججُت اإلااطظت، مدازلت اإلالخِى الدولي الخامع خ٘ى ا٘ الٌٕسي الخاج مداح كساًبي، البلد الاطتراجُجي للمىازد والٌٕاءاث البؼٍس

ت وكلىم الدظُحر، حاملت خظِبت بً بىكل  14 -13ي، الؼلٍ، ومىـماث ألاكما٘ اللسبُت في ؿل الاُخصادًاث الخدًثت، ٔلُت الللىم الاُخصادًت والخجاٍز

  . 20، ص: 2001دٌظمبر 

ت وجدظحن ألاداء الخىاًسخي    2    الاُخصادًت، وزُت مِدمت الى اإلااجمس الللمي الدولي خى٘ ألاداء اإلاخمحز للمىـماث  تللماطظبدظُتطماللي، حظُحر اإلالًس

 .425-424، ص2008مازض، وزُلت 09-08والخٖىماث، 
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ف كُاض أداء العاملين  املؼلب ألاول: حعٍس

ِصد بالُِا كملُت  musurementض ؤصبذ ُُاض ألاداء مً الِظاًا ألاطاطُت التي ًِىم كليها جُُِم ألاداء،ٍو

ِا لِىاكد ملُىت والتي ًجب ؤن جٖىن مخىاًِت مم زصائص ألاػُاء  مُت لألػُاء ؤو ألاخدار ًو جدُِّ الُِم الُس

ؤو ألاخدار مىطم الُِاض، ومم ؤَمُت الخؼىة بال ؤن َىاْ مً ٌؼٖل في ؤَمُت ُُاض ألاداء. ًلملُت الُِاض 

ما وزد في اإلاِىلت الؼهحرة "ما ال ًمًٕ ُُاطه ال حلخبر كملُت ؤطاطُت منها حلسي اإلااطظت مٖا هتها ومظخِبلها ٓو

 1ًمًٕ ادازجه".

 املؼلب الثاوي: أهمُت كُاض ألاداء

ا ًُما ًلي:  بن للملُت ُُاض ؤداء اللاملحن ؤَمُت ٓوحٍر ًمًٕ بًجاَش

  :س س خى٘ ؤداء بسهامج اللمل بلى الاداالخلٍس م الخِاٍز س آلُت ملُىت لًس  زة.بن الُِاض ًًى

 :بن هخائج الُِاض حظاَم في اجساذ الِسازاث الخصخُدُت . اجخاذ اللسازاث 

 :بن هخائج الُِاض حلمل كلى اجساذ ُسازاث جدظً كً وطم اإلااطظت لالطخمساز في  جىفُر الخؼؽ

 جؼبُّ اطتراججُاتها والخؼؽ اإلاسطىمت.

 :املحن واللالُاث الخازحُت مم بن ُُاض ألاداء ًدظً واُم اللالُاث الدازلُت بحن الل جؼىٍس ألاداء

 اللمالء. 

 املؼلب الثالث: عالكت زأض املال البشسي بأداء العاملين في املؤطظت

بةكخباز ؤن اللمالء ًُِمىن الخدمت الخإمُيُت وبرلٗ ماطظت الخإمحن، مً زال٘ الاجصا٘ باللىصس البؼسي ًِد 

مالء ٓبحرا ٓرلٗ، ؤما كىدما ًٖىن مىسٌظا ًٖىن ؤدْز الباخثىن ؤهه كىدما ًٖىن اللما٘ زاطُحن ًٖىن زطا الل

زطا اللمالء مىسٌظا، لرلٗ ًجل الخدماث الخإمُيُت جخؼلب وطم طُاطاث الخإمحن، ٓما ؤن جدٌحز اإلاىازد 

را اطدثماز ػاُاتهم  ت مً زال٘ جُُِم ؤدائهم ٌلخبر مً اللىامل اإلاظاكدة كلى جىمُت ُدزاث اللاملحن ٓو البؼٍس

ا ص جىاًظُتها.بما ًىلٕع كلى ٍش  دة ًلالُت ماطظت الخإمحن وحلٍص

حر وبُامت:  وجخمثل اللالُت بحن زؤض اإلاا٘ البؼسي وؤداء اللاملحن باإلااطظت وذلٗ بخًى

1)  :ً م مً مظخىي اللاملحن في محىز الخكٍى اهاث للًس ً في ُؼاق الخإمُىاث مً بحن ؤَم الَس ٌلخبر الخٍٖى

الخإمُيُت، جِىُى الخظاباث الالٕتروهُت، اإلاظحرون الِؼاق بازخالي جسصصاتهم مً مىخجي الخدماث 

م مً ُدزتها  اإلاالُىن، الخبراء ومساُبى الدظُحر....بلخ ًبدونهم ال ًمًٕ جدظحن ؤداء اإلااطظت والًس

ٔان في مجا٘ الخإمُىاث كلى الخُاة ؤو جإمُىاث ألاطساز )هحر الخُاة(.  الخىاًظُت طىاءا 

ً لللاملحن جبدو هحر مخىاًِت مم الاخخُاحاث الٕبحرة للظَى ما ًجب الاػازة بلُه َى  ؤن ُدزاث الخٍٖى

ت بحن مظاولي ماطظاث الخإمحن الدي ٌؼخٖىن مً كدم بمٖاهُت بًجاد الٌٕاءاث  وهي بػٖالُت مؼتٓر

                                                             
ٌُُت جدُِِه في اإلاىـماث ، اإلالخِى الدولي الثاوي خ٘ى ألاداء اإلاخمحز للمىـماث وا 1 -22لخٖىماث، ؤخمد حمُل، موبر دمحم، الخمحز في ألاداء ماَُت ٓو

مبر، وزُلت،23  .265-155، ص2011هًى
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را اللمالء الرًً ٌؼخٖىن مً كدم وحىد ؤشخاص ماَلحن لالطخجابت لخاحُاتهم مً  اإلاىاطبت، ٓو

ً اإلاخسصصت في املجا٘ والتي جٖاد حلد كلى الخدماث الخإمُ را هـسا لِلت ماطظاث الخٍٖى يُت، َو

سة هرٓس: ً اإلاخًى  ألاصابم زهم الخاحاث اإلاتزاًدة للِؼاق مً الٌٕاءاث، ومً ؤَم ماطظاث الخٍٖى

ل الخىمُت للموسب اللسبي ) - ِا IFIDملهد جمٍى ا ًو ً مخسصصت جم بوؼاَئ (، وهي ماطظت جٍٖى

ت والخىوظُت في بػاز الخلاون بحن البلدًً ًىم إلجٌاُُت بحن  ، 1981طبخمبر  03الخٖىمخحن الجصائٍس

ت و وشازحي اإلاالُت للبلدًً  ٍص ٌظحر اإلالهد مجلع مدظاوي ألاكظاء مٖىهت مً ممثلحن كً البىْى اإلآس

ً بػازاث البىْى وماطظاث الخإمحن في البلدًً.  مهىخه جلبُت الخاحاث في جٍٖى

-  ً (، واإلالهد الىػجي ESMAD الخاص، ؤَمها اإلادزطت الللُا لإلدازة والخىمُت )ماطظاث الخٍٖى

 1(INSAGاللالي للخإمحن والدظُحر )

ال ػٗ ؤن جدظحن حى اللمل مً زال٘ جُُِم وجدٌحز جلُُم وجحفيز العاملين مً خالل هظام ألاحىز:  (2

م مً جىاًظُت ماطظت اللاملحن َى مدىز ؤطاسخي لخُُِم ألاداء، وبرلٗ اإلاظاَمت في جدظِىه وا لًس

ازس كلى ألاداء النهائي إلااطظاث  ت مظخىاَم للواًت ٍو الخإمحن، جىطم هـام جُُِم اإلاظخسدمحن إلالًس

الخإمحن مً حهت ومً حهت ؤزسي ًمًٕ ؤن ًٖىن في خد ذاجه خامل إلااػساث ؤداء اإلااطظت الخاصت 

م مً باليظبت لإلػازاث اإلاظحرة، ٓما ؤن كملُت جُُِم اإلاظخسدمحن ًم ًٕ ؤن حظخلمل لخىحيههم والًس

 ؤدائهم اللام.

ِت مً ػَس جُُِم ؤداء اإلاىؿٌحن  َىاْ كدة ػَس لخُُِم ؤداء اإلاىؿٌحن منها هـام الخصيٍُ وهي ػٍس

ظاكد  لاث َو ٌىَ جُى تراوح الخصيٍُ كادة بحن الظلٍُ، مِبى٘، ممخاش، ٍو بةطخسدام الدزحاث، ٍو

 ىؿٌحن.الخصيٍُ كلى زلّ ػلىب بالخىاًع بحن اإلا

ٓما ؤن الخُُِم الراحي لألـداء ٌلخبر مً بحن اإلادازل اإلاهمت لخدٌحز ؤداء اإلاىؿٍ بدُث ًِدم اإلادًس 

همىذحا للمىؿٍ ًخىلى جُُِم هٌظه وبرلٗ ًمًٕ للمىؿٌحن مً زال٘ جُُِمهم ألهٌظهم ؤن ًِدمىا 

م مىـىز مسخلٌا كً ؤدائهم، وزبما ًادي ذلٗ بلى جٌهم ؤًظل منهم للل ِباث التي حلُّ ألاداء، إلادًَس

 َىاْ اللدًد مً ألاطباب اإلاادًت إلطخسدام الخُُِم الراحي ؤَمها:

 ت اإلاىؿٌحن بٌلالُت في كملُت الخُُِم؛  مؼآز

 ًصىٍ اإلاىؿٍ هٌظه وبةطخسدام هٌع اإلالاًحر التي حظخسدمها اإلااطظت؛ 

 ؤلاكخباز في جُُِمه؛ ًدُذ للمىؿٍ ذٓس ألاَداي وؤلاهجاشاث التي زبما ػبها مدًٍس ؤزتها بلحن 

 2ٌظاكد كلى جُُِم نهائي ؤخظً لألداء؛ 

 

 

 

                                                             
1
 .389، ص: 2004ت مصس، جىماض طدُىازث، زؤض اإلاا٘ الٌٕسي، جسحمت كالء ؤخمد بصالح، الداز الدولُت لليؼس ، حامل   

ت وجىمُت الٌٕاءاث كلى اإلاحزة الخىاًظُت للماطظت الاُخصادًت، ؤػسوخت دٓخىزاٍ   2 ، الللىم طماللي ًدظُت، ؤزس الدظُحر الاطتراجُجي للمىازد البؼٍس

 .112، ص: 2004 – 2003الاُخصادًت، جسصص حظُحر واُخصاد، حاملت الجصائس، 
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 خالصت الفصل: 

، َرا ألازحر الري ًىـس  في َرا الٌصل وظخسلص ؤن زؤض اإلاا٘ البؼسي ًإحي في صدز اَخماماث اللدًد مً الد٘و

ٔاإلالازي واإلاهازاث اإلإدظبت مً زال٘ الخللُم  د مً الؼاُت ؤلاهخاحُت لللىصس البؼسي  له كلى ؤهه ٔلما ًٍص

ً والخبرة، والري ًترآم باالطدثماز في الخللُم والبد ىدُجت إلاا والخٍٖى ادة ٌٓاءة اإلاىازد في اإلاظخِبل ٓو ىر بهدي ٍش

ى  ٌاث الظابِت لسؤض اإلاا٘ البؼسي ًمًٕ الِى٘ ؤن زؤض اإلاا٘ البؼسي ال ًىٌصل ؤبدا كً مالٕه َو حاء في الخلٍس

ى ًخمحز بالخصىصُت  ت الٌللُت الصخصُت لألًساد، َو ىه بال باإلاؼآز مالشم له في ٔل مٖان وشمان، وال ًمًٕ جٍٖى

ً وجدمله مسخلٍ الخٖالٍُ التي ٔ ىن بالِساز الري طِخسرٍ الٌسد ًُما ًسص ُساز الاطدثماز في الخٍٖى ىهه مَس

ٔان طُدصل كليها في الخاطس مِابل بًساداث مالُت ؤٓبرفي  طدىجص كىه، وجىاشله كً حمُم اللىائد اإلاالُت التي 

 اإلاظخِبل.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل الثاوي: 

إلاػاز املفاهُمي للشسكت الىػىُت 

وكالت عين جادلع SAAللخأمين 
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 جمهُد: 

ت  ٔاهذ بلى جدُِّ ؤَداي مظؼسة، ولخدُِّ ذلٗ البد مً حظُحر حُد ومالئم والخلامل حظعى ٔل ػٓس مهما 

 الخظً مم الصبائً ولوت الخىاز ملهم.

ٔالت كحن جادلع ) ت الىػىُت للخإمحن و ( والًت مظخواهم، وكلُه 2209جمذ الدزاطت الخؼبُُِت كلى مظخىي الؼٓس

ٔالت وحب ف لي ذلٗ جِدًم و صي واإلاظخىلى الجهىي، ٍو ت الىػىُت للخإمحن كلى اإلاظخىي اإلآس ي البداًت جِدًم الؼٓس

 كحن جادلع مٖان التربص.
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 مظخغاهم –( وكالت عين جادلع SAAاملبحث ألاول: جلدًم الشسكت الىػىُت للخأمين )

ت الىػىُت للخإمحن ُبل الؼسوق في دزاطت وجدلُل مىطىق البدث في ا ٔالت كحن جادلع والخسوج بيخائج  SAAلؼٓس و

را الخلسي  ٌُت خى٘ اإلااطظت مدل الدزاطت بهدي ابساش مٖاهتها ووؼاػها ٓو الدزاطت، وحب بكؼاء بؼاُت حلٍس

ٔالت طمً  كلى وؼإتها وجؼىزَا، ومً حهت ؤزسي جىطُذ الهُٖل الخىـُمي لها باكخباز ؤنها كبازة كً وخدة ؤو و

ت للخإمحن كلى اإلاظخىي الىػجي.مجمى  ت الجصائٍس ٔاالث الؼٓس  كت مً الى

خُت عً الشسكت الىػىُت للخأمين    SAAاملؼلب ألاول: ملحت جاٍز

ت الىػىُت للخإمحن ) ت بيظبت  1963دٌظمبر  12( في SAAؤوؼئذ الؼٓس ت مصٍس ٓماطظت مسخلؼت حصائٍس

را هـسا إلًخِاز الجصائس كِب الاطخِال٘ مباػسة لإلػازاث ذاث  %39و61% مً زئوض ألامىا٘ كلى الخىالي، َو

 ٌٓاءة في مجا٘ الخإمُىاث.

حن بال ؤهه بلد ذلٗ  1964بدؤث اإلااطظت وؼاػها ابخداءا مً طىت  ً وكما٘ حصائٍس ً مصٍس بىاطؼت ماػٍس

ُت اإلاصس  27/05/1966وجددًدا في  ٍت زال٘ ُمت الهسم وبرلٗ إلخخٖاز الدولت لِؼاق جم جإمُم الخصت الظُى

 الخإمحن.

ت الىػىُت للخإمحن  1976وفي طىت  ذ الؼٓس كلى الخدى٘ بلى  SAAوفي هؼاَ طُاطت جسصص ؤوؼؼت الخإمحن ؤحٍس

ٔالخجاز  الظىَ املخلُت لألزؼاز البظُؼت ٓخإمحن الظُازاث، الخإمحن كلى الخُاة، ألازؼاز البظُؼت للخىاص 

ُحن  .والخًس

ت الىػىُت للخإمحن  1989طىت  كلى اطخِاللُتها اإلاالُت وجدىلذ مً ماطظت كمىمُت بلى  SAAجدصلذ الؼٓس

ت ذاث ؤطهم ) ملُىن دًىاز  500بلى  1992ملُىن دًىاز حصائسي لحرجٌم في طىت  80( بسؤض ما٘ ًِدز ب SPAػٓس

 دًىاز حصائسي. ملُاز 3.8ملُاز لُبلى الُىم بلى  2.5بلى  1998حصائسي، لُصل في طىت 

ت  95/07وبزس ُساز وشازي مً زال٘ الخللُمت  1995طىت  خى٘ الخإمُىاث التي مىدذ الىطؼاء الخىاص الخٍس

إلاصاولت وؼاغ الخإمحن باالطاًت بلى احساءاث جىـُمُت اإلاخللِت بالظلم والىِل واإلاظاولُت اإلادهُت وؤًظا الخإمحن 

م اخخٖاز   الدولت ليؼاغ الخإمحن.اإلاخللّ بِؼاق البىاء وبالخالي ًز

د زؤض مالها بلى  2018وآلان في طىت  ت جِدم  275ملُاز دًىاز حصائسي ؤو  30ؤصبذ ًٍص ٖي، ًالؼٓس ملُىن دوالز ؤمٍس

 ؤكلى ماػساث الظىَ لخىفي اإلاظخِبل بهدوء.   

ت كامت اُخصادًت، جىاًّ كلى ممازطت حمُم ًسوق الخإمحن طد ألاطساز، حلخب ت الخإمحن هي ػٓس ت ػٓس ر الؼٓس

 .1963مىؿٍ ًداومىن مىر كام  4140الىػىُت السائدة في الجصائس، لها ؤٓثر مً 

 ت الىػىُت للخإمحن هي السائدة في طىَ الخإمحن؛  الؼٓس

 الثاهُت كلى هؼاَ اإلاوسب اللسبي؛ 

 ت جإمحن كلى الصلُد اللسبي؛  زالث ػٓس
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 ُِت؛ ٔاث جإمحن في الِازة الاًٍس  وهي ؤٓبر طخت ػس

  ًسق؛ 520ملُىن كمُل و 2ؿٍ وألٓثر مً مى  4140ولها 

ٔاث وهي جداًف  ٖا للدة ػس ت مازسة في طىَ الخإمحن ًظال كً ٔىنها ػٍس ت الىػىُت للخإمحن هي آلان ػٓس الؼٓس

د مً  ت الىػىُت للخإمحن هي صلبت إلاىاحهت اإلاٍص كلى مٖاهتها السائدة مىر اوؼائها وجخؼلم بلى اإلاظخِبل، الؼٓس

ُت، واإلاىؼِت  الخددًاث وهي ملتزمت، ومِظمت كلى ؤزبم مىاػّ اإلاىؼِت الىطؼى، اإلاىؼِت الوسبُت، اإلاىؼِت الؼُس

ٔالخالي:  الجىىبُت ومِظم 

  الشسكت الىػىُت للخأمينSAA : 

ٔالت؛ 520الؼبٕت:  -  و

 ملُاز دًىاز حصائسي؛270زؤض اإلاا٘:  -

ُت الىػىُت:  -  ؛%25.05الخصت الظُى

  :املىؼلت الىطؼى 

ٔالت؛165الؼبٕت:  -  و

 ملُاز دًىاز حصائسي؛11.9زؤض اإلاا٘:   -

ُت الىػىُت:  -  ؛%18الخصت الظُى

 :املىؼلت الغسبُت 

ٔالت؛104الؼبٕت:  -  و

 ملُاز دًىاز حصائسي؛5.2زؤض اإلاا٘:   -

ُت الىػىُت:  -  ؛%30الخصت الظُى

 :املىؼلت الشسكُت 

ٔالت؛191الؼبٕت:  -  و

 ملُاز دًىاز حصائسي؛8.8زؤض اإلاا٘:   -

ُت الىػىُت:  -  ؛%28الخصت الظُى

  :املىؼلت الجىىبُت 

ٔالت؛55الؼبٕت:  -  و

 ملُاز دًىاز حصائسي؛1.1زؤض اإلاا٘:   -

ُت الىػىُت:  -  ؛%27الخصت الظُى
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 املؼلب الثاوي: املىخجاث التي جلدمها الشسكت

ت الىػىُت للخإمحن   ( ًسوق الخإمحن اإلاخمثلت في:(SAAجمازض الؼٓس

 حغؼُت الخأمين على املمخلكاث: (1

 املخاػس الصىاكُت؛الخإمحن كلى  -

باث؛ -  جإمحن اإلآس

 الخإمحن الخجازي ) ألاًساد اإلاهىُحن(؛ -

 الخإمحن اإلاخللّ بالبىاء والخجمُم؛ -

 جإمحن املخاػس الٌالخُت؛ -

 جإمحن الىِل؛ -

 الخإمحن اإلاجزلي مخلدد اإلاظالٗ؛ -

ت؛ -  اإلاباوي الخجاٍز

 الخإمحن كلى الِسوض؛ -

 حغؼُت املظؤولُت املدهُت: (2

 اإلادهُت اللامت؛جإمحن اإلاظاولُت  -

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت اإلاهىُت؛ -

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت للخظائس الدؼوُلُت اللامت للخإمحن طد اإلاظاولُت؛ -

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت لدظلُم اإلاىخجاث؛ -

ت؛ -  جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت اللؼٍس

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت لألػباء، ؤػباء ألاطىان والِابالث؛ -

 ن اإلاظاولُت اإلادهُت للصُدلت؛جإمح -

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت للمسخبراث الخدلُلُت؛ -

 جإمحن اإلاظاولُت اإلادهُت املخاطبُت، زبراء املخاطبت ومساحعي الخظاباث؛ -

 الخدماث:  (3

ت جابلت مخسصصت والتي ًخمثل دوزَا في اطخٕؼاي  س زدمت اإلاظاكدة في الظُازاث مً زال٘ ػٓس جخًى

ٔاززت.ألازؼاء واصالخها  ىق   ومظاكدة اللمالء في خالت ُو

 حغؼُت املخاػس الصىاعُت:  (4

ت مثل وزغ اللمل، جصيُم ؤو ججهحز  - َى كِد جإمحن مخلدد املخاػس للخإمحن كلى حمُم اإلاباوي الخجاٍز

 وخداث، َرا اللسض َى جإمحن مجخمله مً كدة طماهاث.

 حغؼُت مخاػس الىلل: (5

بلى النهاًت في طلظلت الىِل ) مً بداًت الخصيُم ختى الدظلُم ٌوؼي الخإمحن الُِمت للظلم مً البداًت  -

 النهائي(.
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ت: (6  حغؼُت مخاػس املىاشل وبىاء العلازاث الخجاٍز

ت.  - حر الظًٕ ؤو مباهيها الخجاٍز  ًةهه ٌظمذ للمالٗ ؤو اإلاظخإحس لخًى

 جأمين الظُازاث:  (7

ت الىػىُت - ذي مً الؼٓس ت  ؤ٘و ًسق دازل الظىَ ًةهه ًمثل الجصء الخاٍز للخإمحن، كلى السهم مً ؤن الؼٓس

م املخاًف.  جخسر زؼىة ٓبحرة بلى ألامام في جىَى

 املؼلب الثالث: الهُكل الخىظُمي للشسكت الىػىُت للخأمين

I.  :)ت كمىمُت ذاث ؤطهم ومظخِلت مالُا، املظخىي العام ) امللس املسكصي ت الىػىُت للخإمحن هي ػٓس الؼٓس

ىت اللمى   مُت.ؤما زؤض مالها ًهى لخٍص

ى ًخٖىن مً ؤكظاء ًخم حلُُنهم مً ػسي  ًجخمم مجلع الادازة في دوزاث كادًت ؤو اطخثىائُت باإلاِس، َو

ىت اللمىمُت(، ٓما يهخم املجلع بخددًد الظُاطت اللامت اإلاظؼسة وألاَداي الىاحب  ت ) الخٍص مالٖي الؼٓس

ت، ًخىلى زئاطت مجلع الادازة الس  ئِع اإلادًس اللام الري ًيخسب مً جدُِِها خظب حللُماث مالٖي الؼٓس

ى ًخمخم بالظلؼت الخىٌُرًت ًُما ًخللّ  ػسي مجلع الادازة إلادة طخت طىىاث ُابلت للخجدًد مسة واخدة َو

ً كامحن َما:  ظاكد َرا الازحر ٓرلٗ في مهامه مدًٍس  بالدظُحر والادازة، َو

  :ُد الظُاطت اللامت الخِىُت الري ًِىم بةكداد زؼت ػاملت لخجظاملدًس العام املظاعد الخلجي

ت التي جدزل في  ّ، و حظُحر اإلاىازد البؼٍس اإلاظؼسة لٖل اهىاق الخإمُىاث بما في ذلٗ طُاطت الدظٍى

 هؼاَ طلؼخه.

 :ت. املدًس العام للمظاعد إلادازي  الري ٌظهس كلى الدظُحر ؤلادازي و اإلاالي للؼٓس

اث اإلااطظت الىػىُت للخإمحن لٖل ت و ُظم مً مدًٍس  مهام ًخم كسطها ًُما ًلي:SAAمدًٍس

 كظم الدظىٍم: (1

 جخمثل مهامها في: 

ٍ بمىخجاث اإلااطظت. -  ؤلاػهاز للخلٍس

 جيؼُؽ ػبٕت الخىشَم. -

 الخسؼُؽ و الُِام بالدزاطاث الخاصت باإلااطظت. -

 جددًد ؤَداي ٔل ًسق جإمحن مىطمي. -

س مىخجاث -  حدًدة. البدث و جؼٍى

ت:  (2 ت املىازد البشٍس  مدًٍس

 جخٌٕل باإلاهام الخالُت:

 بكداد اللالُاث ؤلاحخماكُت في اإلااطظت. -

ت في اإلااطظت مً ؤحل الخٍُٕ مم املخُؽ. - ً اإلاىازد البؼٍس  جٍٖى

اث.  -  الخيظُّ بحن مسخلٍ اإلادًٍس

 جىـُم اإلااطظت. -
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اث املمخلكاث: (3  مدًٍس

 جِىم ب:

 الىطائل الالشمت: اإلاادًت، اإلاالُت و الخِىُت. جِدًم -

 مساُبت و مخابلت حظُحر اإلامخلٖاث. -

 بكداد الدزاطاث و مساُبت البرامج الجدًدة. -

ت الىلل:  (4  مدًٍس

 جخمثل مهامها في:

 جدظحن زدماث الخإمحن الخاصت بالىِل. -

 ججمُم اإلاللىماث ؤلاخصائُت. -

 جىٌُر كِىد الخإمحن. -

ت السكابت:  (5  مدًٍس

 بالىؿائٍ الخالُت:جِىم 

ت.  - س الظىٍى  جِدًم الخِاٍز

 البدث كً الٌسوُاث اإلاسجلت. -

 مخابلت الاطتراجُجُت اإلاىطىكت مً ػسي مجلع ؤلادازة. -

ت ألاعمال اللاهىهُت: (6  مدًٍس

 و مهامها هي: 

 حظُحر ألاكما٘ الِاهىهُت. -

 جددًد ؤلاحساءاث التي حظمذ بخؼبُّ الِىاهحن. -

ع. -  جددًد وطائل الخلٍى

 الِىاكد الِاهىهُت في اإلااطظت.جؼبُّ  -

ت املحاطبُت و املالُت: (7  املدًٍس

 و مهامها هي: 

 حسجُل كملُاث اليؼاغ بدُت خى٘ الىخداث املخاطبُت. -

 (.TCRبكداد اإلاحزاهُت اللامت و حد٘و خظاباث الىخائج) -

ىت. -  حظُحر الخٍص

 دًم الظسائب. -

 مخابلت دًم ألاحىز و حوؼُت الدًىن. -

ت الخىظُم و املعلىماث:  (8  مدًٍس

 جِىم ب:

 جدلُل اإلاللىماث املخاطبُت و ؤلاخصائُت. -

اث. -  بوؼاء ػبٕت مللىماجُت جسبؽ بحن اإلادًٍس

 بكداد البرامج اإلاللىماجُت مً ؤحل حظُحر اإلااطظت. -
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ت جأمين العمال: (9  مدًٍس

 و ًخمثل دوزَا في:

 جدظحن الاهخاحُت و جسٌُع الخٖالٍُ. -

ع و جُُِم الخىادر.بخصاء ألازؼاز و مب -  الى  الخلٍى

ت اللامت. - س الخاصت باإلاىخجاث للمدًٍس  جِدًم الخِاٍز

ت العامت الخلىُت: (10  املدًٍس

س وجِىم باإلاهام الخالُت: ت البدث و الخؼٍى ت بكادة الخإمحن و مدًٍس  و جدخىي كلى مدًٍس

 جددًد وطائل بكادة الخإمحن في اإلااطظت. -

ىت اإلااطظت. جُُِم اإلاسد -  ودًت في اإلااطظت مً زال٘ ألامىا٘ اإلاىؿٌت.مساُبت زٍص

صي: ت كلى اإلاظخىي اإلآس   و الؼٖل اإلاىالي ًبحن الهُٖل الخىـُمي للؼٓس

 على املظخىي املسكصي  SAA(: الهُكل الخىظُمي للمؤطظت الىػىُت  للخأمين II- 1الشكل زكم )

 

 

 اإلاظدؼازون اإلاظاكدون 

 

 

 

 

ت ت اإلاىازد البؼٍس ّ مدًٍس   ُظم الدظٍى

ت اإلامخلٖاث    ُظم ألازؼاز للمىؿٌحن وألاًساد مدًٍس

ت اإلاساُبت اللامت  ُظم ؤزؼاز اإلااطظاث مدًٍس

ت الخىـُم وملالجت اإلاللىماث  ُظم جإمحن الظُازاث مدًٍس

ت اإلاالُت واملخاطبت  ُظم جإمحن الخُاة مدًٍس

ت الخدُُّ  مدًٍس

 وزائّ مً اإلااطظتاملصدز: 

 اإلادًس اللام

ت اللامت  الخِىُتاإلادًٍس ت  ت اللامت الاداٍز  اإلادًٍس



 وكالت عين جادلع SAAإلاػاز املفاهُمي للشسكت الىػىُت للخأمين                       الفصل الثاوي:                    

 

33 
 

II.  :ت مٖىهت مً على املظخىي الجهىي ت حؼسي كلى مجمىكت مً  14الؼٓس ت ٔل مدًٍس ت حهٍى مدًٍس

ىِظم  ت والظُؼسة كلى اإلاؼأل بإٓثر ًلالُت وطسكت ٍو ٍص ٔاالث الخابلت لها بهدي الخدُِّ مً اإلآس الى

ت بلى وؿٌُخحن  : كمل اإلادًٍس

  : ت  جخمثل ًُما ًلي:وظُفت إداٍز

را مً زال٘ مساُبت جىٌُرَا كلى مظخىي ؼبُّ ألاَداي اإلاظؼسة مً ػسي اإلاج - ت اللامت َو دًٍس

ٔاالث؛  الى

ٔاالث بإهىاكها الثالزت؛ - ت للى حر ٔل وطائل اللمل اإلاادًت ) لىاشم مٕخبت ومؼبىكاث( والبؼٍس  جًى

ت  - ٔاالث الخابلت لها؛الدظُحر الادازي واإلاالي للمدًٍس  والى

  :وجخمثل ًُما ًلي: وظُفت جلىُت 

ت والخِىُت؛ -  مخابلت ألاوؼؼت الخجاٍز

ٔاالث؛ -  مساُبت صخت الدظلحراث واإلالاًحر اإلاؼبِت في الى

ٔاالث؛ -  بجمام ومخابلت اللِىد الطخمت التي جٌىَ ُدزاث الى

ت كلى اإلاظخىي الجهىي:  والؼٖل اإلاىالي ًبحن الهُٖل الخىـُمي للؼٓس

 

 على املظخىي الجهىي  SAA(: الهُكل الخىظُمي للشسكت الىػىُت للخأمين II -2الشكل زكم )
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 مً وزائّ اإلااطظت. املصدز:

 اإلادًس الجهىي 

 مصلخت الاكالم آلالي مصلخت اإلاىاشكاث اإلادًس الجهىي بالىُابت

 دائسة الىطائل اللامت
 مصلخت اإلاظخسدمحن مصلخت الىطائل اللامت

 دائسة املخاطبت واإلاالُت

 مصلخت اإلاىاشكاث والؼلىن  مصلخت الاخصاء واإلاخابلت

ع  مصلخت الاهخاج مصلخت حلٍى

 وألاطسازاإلاادًت

 مصلخت اإلاالُت مصلخت املخاطبت

ع ألاطساز  مصلخت حلٍى

 الجظماهُت

ع  مصلخت الاهخاج مصلخت الخلٍى

مصلخت جإمحن ألازؼاز 

 الٌالخُت

مصلخت جإمحن ألازؼاز 

 الصىاكُت

الاهخاجمصلخت  ع   مصلخت الخلٍى

 دائسة جإمحن الظُازاث

جإمحن اللِاز( -جإمحن -مصلخت الاهخاج)ألازؼاز اإلاخلددة  

مصلخت جإمحن ألازؼاز 

 اإلاخلددة واإلاظاولُت اإلادهُت

 دائسة ألازؼاز اإلاخلددة

 دائسة جإمحن ألاشخاص

 دائسة الىِل

س واإلاخابلت  مصلخت ؤلاخصاء واإلاخابلت مصلخت الخؼٍى
ّ  دائسة الدظٍى
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 ( مكان التربص2209املبحث الثاوي: وكالت عين جادلع )

 (2209املؼلب ألاول: جلدًم وكالت عين جادلع )

ٔالت الىػىُت للـخإمحن )جإطظذ  ص في طىت 2209الى ا بلحن جادلع مٓس ملُاز دًىاز 1بسؤض ما٘  1986( التي مَِس

ٔان كدد كمالها ) ٔان زؤض مالها زال٘ جلٗ الٌترة  1998(، وفي طىت 03حصائسي و ا بلحن جادلع و جدى٘ مَِس

 (.06ًىاز حصائسي وكدد اللما٘ )ملُاز د7(، وآلان وصل زؤض مالها بلى 05ملُاز دًىاز حصائسي بلدد كما٘ )3

 وهُكلها الخىظُمي  2209املؼلب الثاوي: املىخجاث التي جلدمها الىكالت 

  2209املىخجاث التي جلدمها الىكالت : 

ٔالت (:  II -1الجدول زكم)  اإلاىخجاث التي جِدمها الى

 اطم الٌسق السمص

 جإمحن الظُازاث 11

 جإمحن الخسائّ 12

 مىاد البىاء جإمحن 13

 جإمحن كلى ألازؼاز اإلاخىىكت 12

 جإمحن طد مىث الخُىهاث 22

 الخإمحن الصزاعي 21

 جإمحن الىِل البري  31

 جإمحن الىِل الجىي  33

 جإمحن الىِل البدسي  34

 الخإمحن كلى ألاشخاص 42

 الخإمحن كلى اإلاظاولُت اإلادهُت 14

 الخإمحن كلى الِسوض 51

ت مً املصدز:  وزائّ الؼٓس

 ( على مظخىي الىكالت: 2209الهُكل الخىظُمي لىكالت عين جادلع ) 

 الىكالت:  -1

ا البداًت  ت بةكخباَز ٔاالث كبر التراب الىػجي، وهي جمثل ُاكدة َسم الهُٖل الخىـُمي للؼٓس جخىشق الى

اث الخىـُمُت ألازسي ٌلخبر بم ٔاالث .إلبسام ؤي هىق مً ؤهىاق كِىد الخإمحن ، وكمل اإلاظخٍى  خداد كمل الى

 مصلحت إلاهخاج:  -2

ا  حلخبر َرٍ اإلاصلخت مً ؤَم اإلاصالح خُث ًخم مساُبت ٔل ؤهىاق كِىد الخإمحن كلى مظخىاَا التي جىجَص

ٔاالث، وجدخىي َرٍ اإلاصلخت كلى زالر مصالح هي:   الى
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ُت  جِىم َرٍ اإلاصلخت بمساُبت ٔل كِىد الخإمحن كلى ألاشخاصمصلحت جأمين ألاشخاص:  2-1 واللمل كلى جُس

اتها.  ٔل اإلاىخجاث اإلاباكت في َرا الىىق مً الخإمحن ٓما ًخم كلى مظخىاَا ؤًظا دزاطت ملٌاث الخىادر ومظخٍى

 جىِظم َرٍ اإلاصلخت بلى زالر ًسوق: مصلحت جأمين املمخلكاث:  2-3

 ًسق جإمحن الظُازاث: تهخم بٖل ما ًخللّ بلِىد الظُازاث؛ 

  ،ّ ت، الخٍس ًسق ألازؼاز اإلاخلددة:" جخٌٕل بٖل ؤهىاق كِىد الخإمحن التي جسص اإلامخلٖاث مثل الظُس

 وؤطساز الخُاة ... بلخ؛

  ٔالت واإلاخللِت ًسق جإمُىاث الىِل: كلى مظخىي َرٍ جخم مساُبت ٔل اللِىد اإلاىجصة كلى مظخىي الى

ٔان هِل بسي، بدسي،  ؤو حىي، ٓما ًخم ملالجت ٔل ملٌاث بيؼاغ الىِل بمسخلٍ ؤهىاكه، طىاءا 

تها؛  الخىادر اإلاخللِت بالىِل وحظٍى

 مصلحت ألاطساز:  -3

ىق خادر، ًهي جسخص بالدزاطت الخِىُت للملٌاث  ذ كً ُو جسخص َرٍ اإلادزطت بدزاطت اإلالٌاث في الخصٍس

ع اإلامىىح لألشخاص اإلاامىحن الرًً حلسطىا لخادر ما، ى مبلى الخلٍى وجظم َرٍ  وكلى مظخىاَا ًخم جٌَس

ٔاآلحي:   اإلاصلخت مصلخخحن َما 

وهي جسص ألاطساز التي ًخلسض لها ألاشخاص اإلاىِىلحن في الظُازة بما مصلحت ألاطساز الجظماهُت:  3-1

ٔالت  اة ؤو الجسوح، لإلػازة ًهىاْ بلع اإلالٌاث حلالج كلى مظخىي الى را في خالت الًى ًيهم الظائّ َو

ت وبالخالي ًسطل اإلالٍ ب ت اللامت في الجصائس اللاصمت مً دزاطخه جِىُا واإلاىاًِت كلى واإلادًٍس لى اإلادًٍس

خه.  حظٍى

باث، ٓما ًخم مصلحت ألاطساز املادًت:  3-2 ع الخظائس اإلاادًت التي جلخّ باإلآس تهخم َرٍ اإلاصلخت بخلٍى

ٔالت مً  اطخسدام مىصب آزس كلى مظخىي الخىادر بملجى ؤهه َىاْ شخص ًِىم بمهماث مدددة للى

رٍ د ت، َو تها في كحن اإلاٖان وبكؼاء اإلاىاًِت بد٘ ؤن ًبلث اإلالٍ بلى اإلادًٍس زاطت اإلالٌاث َىاْ وحظٍى

ى ما ًسضخى الصبىن. ت اإلالٌاث اللالِت َو  الاحساءاث لها ألازس الاًجابي في ؤلاطساق في حظٍى

 مصلحت املالُت واملحاطبت:  -4

ت الىػىُت للخإمح  بما ًلي:  SAAن جِىم مصلخت املخاطبت واإلاالُت بالؼٓس

ت، والظعي كلى جُُِد ٔل كملُاث الخإمحن املخِِت  - مخابلت ومساُبت ٔل اللملُاث املخاطبُت للؼٓس

لُت في بػاز الىـام املخاطبي اإلاالي الخاص بالخإمُىاث في الجصائس؛ ّ اإلاخؼلباث الِاهىهُت والدؼَس  ًو

س اإلاالُت بكداد الِىائم واإلاحزاهُاث املخاطبُت واإلاالُت اللامت للؼٓس - ت، بطاًت بلى بكداد الخِاٍز

ٔاالث: ت كلى مظخىي الى  واملخاطبُت الخٌظُلُت، والؼٖل اإلاىالي ًبحن الهُٖل الخىـُمي للؼٓس
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ٔالت الهُٖل الخىـُمي (:  II- 3الشكل زكم ) ت الىػىُت للخإمحن كلى مظخىي الى   SAAللؼٓس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت.املصدز:   وزائّ مً الؼٓس

 املؼلب الثالث: هلاغ اللىة والظعف وإحصائُاث  وكالت عين جادلع

 ( 2209هلاغ اللىة والظعف للىكالت :) 

 هلاغ اللىة للىكالت:  (1

 الظملت الخظىت للماطظت؛ -

م ألاكما٘ مخىىق؛ -  ُز

ٔالت؛ -  خىٕت وزبرة اإلاظخسدمحن زاصت مدًس الى

 ؤلاطخِبا٘ اإلاالئم للصبائً؛ -

 اللمل كلى حظهُل اخخُاحاث الصبائً؛ -

ٔالت؛ - م الى  مٖان جمُى

 الخدمت الجُدة ما بلد كِد الخإمحن؛ -

 هلاغ طعف الىكالت: (2

م ألاكما٘ الري ٌلخمد بيظبت كالُت كلى مىخىج واخد؛ َؼاػت -  ُز

ع للصبائً؛الخما -  ػل في الخلٍى

ت؛ -  هِص الامٖاهُاث اإلاادًت والبؼٍس

ً اإلاظخمس لللما٘؛ -  هِص الخٍٖى

 

 

ٔالت  زئِع الى

زئِع مصلخت 

 املخاطبت

زئِع مصلخت 

ألاطساز اإلاادًت 

 والجظماهُت

زئِع اإلاصلخت 

ت  الخِىُت الخجاٍز

 )مصلخت ؤلاهخاج(
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  :إحصائُاث الىكالت 

 

ٔالت زال٘ طىىاث ) (:  II- 4الشكل زكم ) م ؤكما٘ الى  (2018 – 2017 – 2016ُز

 

 
ت.املصدز:   مً بكداد الؼالبت باالكخماد كلى وزائّ الؼٓس

ٔالت هالخف مً زال٘ ألاكمدة  - ؤنها خِِذ جِدما ًُما  2209البُاهُت الخاصت بةخصائُاث ؤكما٘ الى

ٔان زؤض مالها  2016ًسص زؤض مالها وذلٗ في طىت   3ملُاز دًىاز حصائسي، زم بزجٌم بلى  1خُث 

 ملُاز دًىاز حصائسي  7بلى  2018لُصل خظب بخصائُاث  2017ملُاز دًىاز حصائسي في طىت 

 

ت الىػىُت للخإمحن كحن جادلع )(:   II-5الشكل زكم )   2018( خظب ٔل ًسق طىت 2209ملخص وؼاغ الؼٓس

 

 

ت.املصدز:   مً بكداد الؼالبت باالكخماد كلى وزائّ الؼٓس
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لُه ألازؼاز  %69مً زال٘ الدائسة اليظبُت هالخف ؤن جإمحن الظُازاث له ؤكلى وظبت وهي  - ٍو

ىا وظخيخج ؤهه ال ًىحد زِاًت في  %6.45جم جإمحن اإلاىاد الصزاكُت بيظبت  %24اإلاخلددة بيظبت  ، َو

 جإمحن اإلاىاد الصزاكُت.

 املبحث الثالث: املهام وألاهداف وهلاغ اللىة والظعف وإحصائُاث الشسكت

ت كسض طماهاث للصبىن كلى ألازؼاز اإلامًٕ ؤن جلخّ به في خُاجه الاحخماكُت واإلاهى ُت، بذ مً بحن مهام الؼٓس

ت مسجبؼت  جِىم بدىـُم وؼاغ الخإمحن بداللت الخاحاث والسهباث املخخملت للصبائً، َرا باإلطاًت بلى ؤن ػٓس

 بالخؼىز للبالد وجسجٕص كلى اطتراجُجُت جىطُم الِاكدة الصىاكُت.

 املؼلب ألاول: مهام الشسكت

ت ًُما ًلي:  جخمثل مهام الؼٓس

م ؤلاهمائُت؛ - ل اإلاؼاَز  جمٍى

 دزاطت طىَ الخإمُىاث وبُتراح مِاًِع ًلالت اإلاااشزة لإلُخصاد في بػاز طُاطت البالد؛ اللمل كلى -

 الُِام بةطدثمازاث طُاطُت وبُخصادًت؛ -

 حظخلمل طُاطت ؤلادزاز وحظاَم وحؼاْز ٓمظدثمس جإطِسخي؛ -

 خماًت ممخلٖاث اإلاىاػً؛ -

 املؼلب الثاوي: أهداف الشسكت

ت الىػىُت للخإ  ( ًُما ًلي: SAAمحن )ًمًٕ جلخُص ؤَداي الؼٓس

 املخاًـت كلى مٖاهتها ٓسائد في الظىَ؛ -

م ألاكما٘ وذلٗ مً زال٘ البدث كً الٌسص زاصت اإلاخللِت باألزؼاز املخخلٌت؛ - م مً ُز  الًس

 جدظحن هـام ؤلاطخوال٘ وذلٗ بخددًثه؛ -

 َُٖلت مىحهت لليؼاغ؛ -

 بوؼاء ًسق للصُاهت؛ -

 (؛Actualise les connaissanceجدظحن اإلاظخىي الىؿٌُي لللما٘ ) -

( والبدث كً بزطاء ؤٓبر كدد مً l’image de marqueالخدظحن مً الصىزة الرَىُت للماطظت) -

ع في ؤُسب آلاحا٘ في خالت الظسز؛  الصبائً مً زال٘ الخدظحن اإلاظخمس لجىدة ؤلاطخِبا٘ والخلٍى

ححن حدًدًً ػسح مىخجاث حدًدة للخإمحن ومخؼلباث الصبائً، خُث حلتزم اإلااطظت ػسح مىخى  -

 للخإمحن كلى ألاشخاص؛
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 املؼلب الثالث: هلاغ اللىة والظعف للشسكت

 وجخمثل ًُما ًلي: 

ا مً اإلااطظاث التي حلمل في هلاغ اللىة:  (1 هِاغ الِىة هي الخصائص التي جخمحز بها اإلااطظت كً هحَر

ت الىػىُت للخإمحن ٓما ًلي:  مًٕ جلخُص هِاغ الِىة للؼٓس  هٌع الِؼاق، ٍو

ّ؛ - ت الدظٍى  وحىد مدًٍس

 حوؼُت حوساًُت َامت كلى اإلاظخىي الىػجي؛ -

ُت مهمت؛ -  خصت طُى

ت؛ - ت اإلاىازد البؼٍس  وحىد مدًٍس

ً في ٔل مً ) باجىت، جحزي وشو، وَسان(؛ -  للماطظت زالر مسآص للخٍٖى

 الظملت الخظىت للماطظت؛ -

ت؛ - ت والخيبٍا  بطخلما٘ الخظاباث الخِدًٍس

ا مىاًظت؛ -  ؤطلاَز

 وؼاغ مهمت؛ مدٌـت -

 طُاطت بجصالُت دازلُت مىاطبت دازل اإلااطظت؛ -

 هـام مللىماث مخِدم ) الخصى٘ كلى مللىماث خى٘ اإلاىاًظت(؛ -

س؛ -  جدىي كلى البدث والخؼٍى

وجخمثل في الىِاغ الظلبُت والىِائص التي حلاوي منها اإلااطظت باإلاِازهت مم اإلااطظاث  هلاغ الظعف:  (2

 اإلاىاًظت بدزحت ؤُل ومً ؤَمها:

م ألاكما٘؛  %1الخازجي خُث ؤن محزاهِخه جمثل  هِص في ؤلاجصا٘  -  مً ُز

 كدم بطخلما٘ املخاطبت الخدلُلُت؛ -

ع ؤُل مسوهت؛ -  بحساءاث الدًم والخلٍى

 هُاب هىكُت وجدظحن بججاٍ اإلاظتهلٕحن؛ -

ت مسجٌلت؛ -  جٖالٍُ بداٍز

 طلٍ حظُحر ألاطساز؛ -

 ُىىاث الخىشَم ػبه مىلدمت؛ -

 ًسق جإمحن الظُازاث؛ جبلُت في -
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ٔاث اللامت(: II- 2الجدول زكم )  خصص طىَ الؼس

 زأض املال الشسكاث املسجبت
 %حصت

2017 

 %حصت

2018 

 الخؼىز 

2016/2017 

ت الىػىُت للخإمحن 1  -SAA 26877 23.15 22.50 0.75الؼٓس

ت للخإمُىاث 2 ت الجصائٍس  CAAT 22267 17.88 18.64 0.76الؼٓس

3 
ت للخإمحن وبكادة  ت الجصائٍس الؼٓس

 CAARالخإمحن
15497 14.10 12.97 1.13- 

 CNMA 12643 10.52 10.58 0.06الصىدَو الىػجي للخلاطد 4

ت جإمحن املخسوُاث 5  -CASH 9895 8.41 8.28 0.12ػٓس

 -1.08 72.97 74.05 87179 مجمىع الشسكاث العامت

ت.مً بكداد الؼالبت باإلكخماد كلى املصدز:   وزائّ الؼٓس

ت  - ت الخإمُيُت ومً َىا وحدها ؤن الؼٓس ىا بلى ٓؼٍ خصص طَى الؼٓس مً زال٘ الجد٘و جؼُس

ت مً خصصها في الظىَ.  الىػىُت للخإمحن جإزر اإلاسجبت ألاولى مً خُث زؤض اإلاا٘ واليظبت اإلائٍى

ت زال٘ زالر طىىاث )(:   II-6الشكل زكم) م ؤكما٘ الؼٓس  (2018 -2017- 2016ُز

 

تاملصدز:   مً بكداد الؼالبت باإلكخماد كلى وزائّ الؼٓس

ت الىػىُت للخإمحن ) - م ؤكما٘ الؼٓس ت ُز ىا بلى ملًس ( زال٘ زالر SAAمً زال٘ ألاكمدة البُاهُت جؼُس

م ؤكمالها.  طىىاث واطخيخجىا ؤن َىاْ جؼىز ملخىؾ في ُز
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ت الىػىُت للخإمحن خظب ٔل ًسق(:  II- 7الشكل زكم)   2018طىت  ملخص وؼاغ الؼٓس

 

ت.املصدز:   مً بكداد الؼالبت باإلكخماد كلى وزائّ الؼٓس

ت الىػىُت للخإمحن خظب ٔل ًسق زال٘  - مً زال٘ الدائسة اليظبُت ُد ُدمىا ملخص وؼاغ الؼٓس

ومً َىا الخـىا ؤن ًسق جإمحن الظُازاث له وظبت ٓبحرة حدا كلى هحر الٌسوق ألازسي  2018طىت 

لُه ًسق املخاػس الصىاكُت بيظبت  %74بيظبت  ًسق املخاػس البظُؼت  %8.8ووظبت  %12.56ٍو

ٔاهذ وظبخه ُلُلت حدا زال٘  ىا هالخف ؤهه ال  %2.79وهي  2016ولىدَب بلى ًسق الخإمحن الٌالحي  َو

 .%1.39ًىحد زِاًت ٓبحرة للخإمحن الٌالحي وفي ألازحر وظبت ًسق الىِل 

 السابع: مظخىي أداء العاملين بالشسكت والشسوغ الخاصت بالىكالت وإلاهجاشاث املحللت بها املبحث

 املؼلب ألاول: إلاهجاشاث املحللت مً ػسف الىكالت

ت التي جدِّ  ٌؼحر زؤض اإلاا٘ البؼسي بلى ٔل ألاًساد اللاملحن باإلااطظت، وجىحد مً بُنهم ألاصى٘ الٌٍٕس

لها بل ً ألنها ألاطاض في وحىد اإلاىخجاث ؤلابخٖازاث، اإلامًٕ جدٍى ا كً آلازٍس ى ؤزباح ، والتي البد مً جمُحَز

د مً ألازباح.  والخدماث اإلاىـمت وببداكاتها مما ًدِّ لها اإلاٍص

ت الىػىُت للخإمحن باليظبت لحصص طىق شسكاث العمل:  -1 ٔان ًِدز زؤض مالها  SAAحلخبر الؼٓس

ٔاهذ خصتها  26877 جؼىزث ب  23.15ؤصبدذ  2018، وفي طىت 2017طىت في  22.50دًىاز حصائسي، و

0.65. 

الخـىا ؤن ًسق جإمحن الظُازاث له وظبت ٓبحرة : 2018باليظبت لليشاغ الشسكت الىػىُت للخأمين طىت  -2

لُه ًسق املخاػس الصىاكُت بيظبت %74.4حدا كلى هحر الٌسوق ألازسي بيظبت   %8.8ووظبت  %12.56، ٍو

74% 

12.56% 

8.8% 

2.79% 
1.39% 

Ventes 

 فرع تؤمٌن السٌارات

 فرع المخاطر الصناعٌة

 فرع المخاطر البسٌطة

 فرع التؤمٌن الفالحً

 فرع النقل
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ٔاهذ وظبخه ُلُلت زال٘ طىت ًسق املخاػس البظُؼت،  وهي  2018ولىدَب بلى ًسق الخإمحن الٌالحي 

ٔاهذ وظبت ًسق الىِل  2.79%  . %1.39َىا هالخف ؤهه الًىحد زِاًت ٓبحرة في جإمحن ًالحي وفي ألازحر 

ٔان زؤض مالها  2016خِِذ جِدما ًُما ًسص زؤض مالها وذلٗ طىت باليظبت لسكم أعمالها:  -3  1خُث 

 2018، ولُصل خظب بخصائُاث 2017ملُاز دًىاز حصائسي لظىت  3حصائسي، زم بزجٌم بلى  ملُاز دًىاز

 ملُاز دًىاز حصائسي. 7بلى 

 املؼلب الثاوي: مظخىي أداء العاملين بالىكالت

ًخؼلب بهجاش اللمل في اإلااطظت ختى ًٖىن ألاداء كلى دزحت كالُت مً الٌٕاءة والٌلالُت طسوزة جىـُم ًلا٘ 

م، باإلطاًت بلى مخابلت خُُِِت ألوحه اليؼاغ وبالخالي بلى ؤداء اللاملحن وجُُِم مظخمس لهم وجسؼُؽ طلُ

 وؤلادازة ٖٓل.

ًِىم اللاملىن في ؤي ماطظت بإداء واحباث ومظاولُاث ُصد جدُِّ َدي ؤو مجمىكت ؤَداي بطخِسث 

ٍ بٕم وهىق  مظخىي ؤلاهجاش، وللخإٓد مً صالخُت طُاطت اإلااطظت كليها، ًللب جُُِم ألاداء دوزا مهما في الخلٍس

اتهم ؤزىاء اللمل، كلى مِداز الخدظً الري ػسؤ كلى ؤطلىب ؤدائها، وكلى  هم، وجصًس ؤداء اللاملحن وطلٓى

 ملاملتهم مم شمالئهم ومسئوطيهم، خُث ؤن كملُت جُُِم ألاداء كملُت مظخمسة ومىخـمت.

ٔالت:  لخبر مظخىي ؤداء اللاملحن بالى  َو

ٔالت )كحن جادلع( ًِدز بًخٖىن كدد ك كامل مِظمحن بلى زالر مصالح، زالزت في مصلخت ؤلاهخاج،  30ما٘ الى

وبزىان كلى مصلخت الخىادر ومداطب ٌؼسي كلى مصلخت املخاطبت بٌظل املجهىداث التي ًِدمها كما٘ 

ٔالت بطخؼاكذ ؤن جسسج مً دائسة الخؼس والىجاة مً بًالض مدِّ ؤزىاء ًترة ؤلانهُاز ؤلا ُخصادي، بٌظل الى

مجهىداث اللما٘ وبهخِاء ٌٓاءاث كالُت جخمحز بالِدزة كلى ؤلاجصا٘ وؤلاُىاق، والدُت في ألاداء والظسكت في 

 الخدمت وؤلابخٖاز في اللمل. 

به وهسض  ، حلُِىه وجدٍز ٔالت جخمحز باإلَخمام بصبىن الدازلي ؤوال، مً زال٘ خظً بطخِؼابه، بزخُاٍز خُث ؤن الى

لظٌت الجىدة الؼاملت ًُه، ؤي ؤلاَخمام به ٓسؤض ما٘ ملسفي للماطظت،  وزاهُا تهُئت ٔل ما زِاًت الخلاو  ن ًو

ت بخخُاحاجه والٕؼٍ  ص ؤواصس ؤلاجصا٘ بالصبىن الخازجي إلالًس ٌظاكدٍ كلى ؤلاجِان في بهجاش كمله، وزالثا حلٍص

لاجه في حىدة مسسحاث اإلااطظت لٖي ًخم جلبُتها، وؤ ت في جِدًم كً زهباجه وجددًد جُى زحرا حصجُله كلى اإلاؼآز

لاث في اإلااطظت وزدماتها بما ًظمً بطخمساز وؼاػاث اإلااطظت  ما مً ػإهه جدُِّ الجىدة التي جٌىَ الخُى

 وجدُِّ ػمىخاتها اإلاظخِبلُت وهجاخها . 
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حز كلى الصبىن وؤلاَخمام به وذلٗ مً زال٘: ٔالت ًخم التٓر  بالى

 باجه الخُُِِت، التي هالبا ما ال ًجُد الخلبحر كنها ؤو في بدزآها؛جددًد بخخُاحاث الصبىن ومخؼل -

 الخلسي كلى مُى٘ الصبائً وبججاَاتهم الخُُِِت، التي هالبا ما ال ًجُد الخوُحر كنها ؤو في بدزآها . -

الخلسي كلى مُى٘ الصبائً وبججاَاتهم الخُُِِت، التي ًمًٕ ؤن جٖىن هِؼت بداًت صخُدت لخدظحن  -

 الجىدة.

ُُاض الخورًت اللٕظُت )زدة الٌلل( مً الصبائً إلاا ًِدم لهم ٓمُِاض إلادي زطاَم، وحصجُلهم  -

 كلى اإلاصازخت وببداء آزائهم في اإلااطظت ومسسحاتها.

 املؼلب الثالث: الشسوغ الخاصت بالىكالت

م  جسظم  06/04اإلالد٘ واإلاخمم بالِاهىن  25/01/1995الصادز في  95/07َرٍ الؼسوغ الخاصت لألمس ُز

م  20/02/2006الصادز في  را الِاهىن ُز م  19/07/1988اإلاازر في  88/31ٓو  74/15اإلالد٘ واإلاخمم لألمس ُز

ع ك 30/01/1974الصادز في   لى ألاطساز.واإلاخظمً بلصامُت الخإمحن كلى الظُازاث وهـام الخلٍى

داث اإلإخب كلى الىحه الشسوغ:  ال جىؼبّ كلى َرا اللِد بال الؼسوغ التي جمذ اإلاصادُت كليها بمىحب جصٍس

 ألا٘و للِد الخإمحن كلى الظُازاث مم مساكاث ؤخٖام الىصىص الِاهىهُت الىازدة في دًتر الؼسوغ اللامت.

الُت للمظاولُت اإلادهُت اججاٍ ألاشخاص ًمخد طمان َرا اللِد لُوؼي اللىاُب اإلاشسغ هلل الغير:  -1

را مم  بت في خدود كدد اإلاِاكد اإلاسزص بها ُاهىها في البؼاُت السمادًت َو اإلاىِىلحن مجاها بىاطؼت اإلآس

 .74/15( مً ألامس 14( و )13مساكاث ؤخٖام اإلاادجحن )

اإلادهُت في خالت  ًمخد طمان َرا اللِد لُوؼي اللىاُب اإلاالُت للمظاولُتشسغ خاصت بامللؼىزة:  -2

بت مىطىق َرا اللِد بمِؼىزة ال ًخجاوش وشنها ؤلاحمالي لخمىلت   ٔلى. 750زبؽ اإلآس

عت إلالتهاب:   -3 بذا دًم اإلاامً له كىد آخخاب اللِد، ُظؼا بطاًُا لخوؼُت شسغ هلل املىاد طَس

بت إلاىاد ُابلت لاللتهاب، مىاد مخٌجسة، مىاد ُازط ت ؤو مدسوُاث ال جخجاوش ألاطساز الىاججت كً هِل اإلآس

ىق الخادر و اللٕع  600ٔلى ؤو  500 لتر، ٌلٌى مً جؼبُّ ُاكدة الخسٌُع الخىاطبُت في خالت ُو

 صخُذ.

بذا دًم اإلاامً له كىد آخخاب اللِد، ُظؼا بطاًُا كً خُاشجه شسغ زخصت طُاكت )أكل مً طىت(:  -4

ت املخخصت، ٌلٌى مً جؼبُّ ُاكدة  لسزصت طُاُت مظخسسحت مىر ؤُل مً طىت مً اإلاصالح ؤلاداٍز

ىق الخادر و اللٕع صخُذ.  الخسٌُع الخىاطبُت في خا٘ ُو

ٔان طىه ًِل كً زمع و شسغ الظً:  -5 بذا دًم اإلاامً له كىد آخخاب اللِد، ُظؼا بطاًُا بذا 

ىق الخادر و اللٕع 25كؼسون ) ( طىت، ٌلٌى مً جؼبُّ ُاكدة الخسٌُع الخىاطبُت في خا٘ ُو

 صخُذ.



 وكالت عين جادلع SAAإلاػاز املفاهُمي للشسكت الىػىُت للخأمين                       الفصل الثاوي:                    

 

45 
 

ٔالت ٓساء الظُازاث بلدم ٓساء أمين املسكباث الخابعت لىكالت كساء الظُازاث: شسغ ج -6 ًلتزم صاخب و

م كً  باث ألشخاص جِل ؤكماَز ل 01طىت و الخاملحن لسزص طُاُت ؤُل مً طىت واخدة ) 25اإلآس ( ٔو

 مسالٌت لهرا ػسغ ٌظِؽ الخّ في الظمان مباػسة.

صسح اإلإخدب بإهه: )ؤ( في زدمت مباػسة، دائمت و ًشسغ الحصىل على الخخفُع الخاص باملىظفين:  -7

ًِؽ، لصالح بدازة جابلت للدولت، للىالًاث ؤو إلااطظاث كمىمُت واُلت جدذ وصاًت حهاش مً ؤحهصة 

 الدولت.

ظاث اإلاادًت اإلامىىخت للمامً له كلى ؤطاض شسغ خصم السطىم:  -8 ىق خادر، جدظب الخلٍى في خالت ُو

س الخبرة )بالسطىم ؤو بدون زطىم كلى خظب كِد الخإمحن ُُمت ُؼم الوُاز التي ًدددَا  الخبحر في جٍِس

باث ذاث الاطخلما٘ الخجازي(. بي الخاطم له باليظبت للمٓس  و ٓرا الىـام الظٍس

بت و خالتها في مدظس الخبرة شسغ اللدم:  -9 جسصم وظبت الِدم التي ًدددَا الخبحر كلى ؤطاض طً اإلآس

ع كً ألاطساز ال  ىاحمت كً الخادر.مً مبلى الخلٍى

بت مىطىق شسغ إلاكخؼاع:  -10 ت مبلى الاُخؼاق خظب ػبُلت اإلآس ىق الخادر، جسصم الؼٓس في خالت ُو

اللِد، و َرا في خا٘ ججاوش مبلى ألاطساز لُِمت الاُخؼاق، و بسالي ذلٗ ال حلىض َرٍ ألاطساز، و 

 جددد َرٍ الاُخؼاكاث ٓما ًلي:

  (: شسوغ إلاكخؼاعII- 3الجدول زكم )

  DASCطمان الخأمين الشامل 

 للظىق  VV  /DVطمان أطساز الخصادم /كُم/ 

 الحد ألاكصخى لإلكخؼاع الحد ألادوى لإلكخؼاع وظبت إلاكؼاع إلاطخعمال

 7000.00 2500.00 %5 ػ3.5ًالظُازاث الظُاخُت ذاث وشن ؤُل مً 

 7000.00 2500.00 %5 ػ3.5ًالظُازاث الىٌلُت ذاث وشن ؤٓثر مً 

 15000.00 2500.00 %10 ػ3.5ًالظُازاث الىٌلُت ذاث وشن ؤٓثر مً 

ً  الظُازاث املخصصت لىِل اإلاظاًٍس

لت -  -اإلاظاًاث الؼٍى
10% 2500.00 15000.00 

ً  الظُازاث املخصصت لىِل اإلاظاًٍس

 -الىِل الخظسي  -
5% 2500.00 10000.00 

ً  الظُازاث املخصصت لىِل اإلاظاًٍس

 -هِل اللما٘  -
5% 2500.00 10000.00 

 25000.00 5000.00 %10 الظُازاث اإلالدة للٕساء

 مً وزائّ اإلااطظتاملصدز: 
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 (: أطساز الخصادمII- 4الجدول زكم)

 DCأطساز الخصادم 

 حدود إلاكخؼاع الظمان السمص

 500.00 10000.00 >>ج<<ؤطساز الخصادم

 دج500.00دج وخد ادوى 2000.00مً مبلى ألاطساز مم خد اُصخى %10 20000.00 >>د<<ؤطساز الخصادم

 دج500.00دج وخد ادوى 3000.00مً مبلى ألاطساز مم خد اُصخى %10 30000.00 >>ٌ<<ؤطساز الخصادم

 دج1500.00مً مبلى ألاطساز مم خد ادوى  %10 40000.00 >>و<<ؤطساز الخصادم

 دج2000.00مً مبلى ألاطساز مم خد ادوى  %10 50000.00 >>ز<<ؤطساز الخصادم

 مً وزائّ اإلااطظتاملصدز: 

بت ًِخؼم مبلى  - ت اإلآس بت ؤو طُس  دج .5000.00في خالت ؤلاختراَ الٕلي للمٓس

 دج.2500.00باليظبت إلهٕظاز الصحاج ًخم بُخؼاق مبلى  -

 املبحث الخامع: جلُُم الىكالت الىػىُت للخأمين

ت واُم ؤدازة زؤض اإلاا٘ ٌُُت جىمُخه ُمىا بخىشَم بطخمازة مٖىهت مً  إلالًس كُىت مخمثلت في كما٘  30البؼسي ٓو

مىا بخدلُلها للىصى٘ بلى اإلاؼلىب. ت ُو اث ؤلاداٍز  اإلااطظت مىشكحن في مسخلٍ اإلاظخٍى

 املؼلب ألاول: جحدًد مجخمع الدزاطت

ت الىػىُت للخإمحن  30جٖىهذ ؤًساد اللُىت مً  ٔالت كحن جا SAAكامل بالؼٓس  دلع.و

  :أدواث الدزاطت 

لِد ُمىا بخىشَم ؤلاطخبُان لجمم اإلاللىماث اإلاخللِت بمىطىق دزاطدىا، خُث ػمل مللىماث مخللِت 

بالبُاهاث الصخصُت ) الجيع، اللمس، اإلاظخىي الخللُمي، طىىاث الخبرة، اإلااَل الللمي، اإلاهازاث، 

 والٌٕاءاث( وجٖىن ؤلاحابت ب: ولم ؤو ال.

  حصائي: أطلىب الخحلُل إلا 

ى  EXELبلد ججمُم ااإلاللىماث مً بحاباث ؤًساد اللُىت ُمىا بخدلُلها وذلٗ بةطخسدام  بوسض جٌَس

 البُاهاث
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 املؼلب الثاوي: جحلُل هخائج عُىت الدزاطت

ت لدظهُل وجدلُل مسخلٍ ؤلاحاباث كلى  ى ألاحىبت في ػٖل وظب مئٍى لخدلُل مدخىي ؤلاطخبُان ُمىا بخٌَس

 اإلاؼسوخت.ألاطئلت 

 دزاطت البُاهاث الشخصُت:  (1

 الجيع:  -

اللُىت خظب الجيع (: جىشَم II-8الشكل زكم)     جىشَم اللُىت خظب الجيع(: II- 5الجدول زكم ) 

  

 

 مً بكداد الؼالبت باالكخماد كلى ؤلاطخبُاناملصدز: 

را ًد٘ كلى اإلااطظت  %33.3مً اللما٘ ذٔىز، وؤن ما وظبخه  %66.6زال٘ الجد٘و هالخف ؤن  مً بهار َو

 جىؿٍ ٓال الجيظحن.

 العمس:  -

 جىشَم اللُىت خظب اللمس(: II-9الشكل زكم) جىشَم اللُىت خظب اللمس(: II- 6الجدول زكم)

 

 
 مً بكداد الؼالبت باإلكخماد كلى ؤلاطخبُان املصدز:

را زاحم بلى  40طىت، وآزس ًئت ؤٓثر مً 40طىت بلى ؤُل مً  30هالخف ؤن ملـم اللما٘ ًتراوح طنهم مً  طىت َو

ؤن اإلادًس ٌظعى بلى جىؿٍُ اللما٘ الؼباب ٔىنهم ًخمحزون بالظسكت والخجدًد وبمخالٓهم ألًٖاز حدًدة 

 حظاكدَم في اللمل.

67% 

33% 
 نعم

 ال

13% 

54% 

23% 

10% 
 سنة30أقل من 

إلى أقل من  30من 
 سنة40

سنة إلى أقل 40من 
 سنة50من 

 سنة فؤكثر50من 

 اليظبت الخكساز الجيع

 %66.6 20 ذكس

 %33.3 10 أهثى

 %100 30 املجمىع

 اليظبت الخكساز العمس

 %13.3 3 طىت30ؤُل مً 

 %53.3 16 طىت40بلى ؤُل مً  30 مً

 %23.3 7 طىت50طىت بلى ؤُل مً 40مً 

 %10 4 طىت ًإٓثر50مً 

 %100 30 املجمىع
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 املؤهل العلمي:  -

 جىشَم اللُىت خظب اإلااَل الللمي(: II- 10الشكل زكم )جىشَم اللُىت خظب اإلااَل الللمي (: II- 7الجدول زكم )

 

 
 اإلاصدز: مً بكداد الؼالبت باإلكخماد كلى الاطخبُان

جي الجاملاث مظخىي ماطتر بيظبت  ت َم مً زٍس اث  %43.3هالخف ؤن ملـم اللما٘ في الؼٓس جٌىَ ٔل اإلاظخٍى

دزاث حظاكدَم  كلى بهجاش مهامهم، زم ًإحي اللما٘ الرًً لهم مظخىي  ملٖىن ملازي ُو اث كالُت ٍو ولهم مظخٍى

 وآزس وظبت هي بٖالىزٍا ًإُل. %33.3لِظاوع وظبت 

 الخبرة املهىُت: -

 ؤًساد خظب الخبرة اإلاهىُتجىشَم  (: II-11الشكل زكم)جىشَم  ؤًساد خظب الخبرة اإلاهىُت   (: II-8الجدول زكم)

 
 اإلاصدز: مً بكداد الؼالبت باالكخماد كلى الاطخبُان

، طىىاث 10بلى  5جتراوح زبرتهم مً مً ؤًساد اللُىت  %50مً الجد٘و ؤن كدد طىىاث الخبرة حؼحر بلى ؤن  هالخف

ت الىػىُت للخإمحن  5زبرتهم ؤُل مً  %16.6طىىاث، بِىما  15هلى  10مً   %23.3و د الؼٓس طىىاث، بذن جٓا

SAA  ت التي ت ذاث الخبرة الٕبحرة، ًهرا ٌلد مؼلبا ؤطاطُا لخىلي مىاصب بداٍز جدخٌف وجداًف باإلاىازد البؼٍس

 حظاكد كلى ًهم اإلاخوحراث التي جىاحه اإلااطظت وبجساذ الِسازاث اإلاىاطبت.
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 %16.6 2 مهىدض

 %43.3 10 ماطتر
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 اليظبت الخكساز الخبرة املهىُت

 %16.6 5 طىىاث5ؤُل مً 

 %50 15 طىىاث10بلى ؤُل مً 5مً 

 %23.3 7 طىت15بلى ؤُل م10ًمً

 %10 3 طىت ًإٓثر15

 %100 30 املجمىع
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 الكفاءاث:  (2

ت؟ : 1ض ت الٌٕاءاث البؼٍس  َل جمخلٗ الؼٓس

ت (: II- 9الجدول زكم )  في هـس ؤًساد اللُىتالٌٕاءاث البؼٍس

 

 مً بكداد الؼالبت املصدز:

ت جدسص كلى ؤلاخخٌاؾ بالٌٕاءاث اإلاخمحزة خُث ُدزث وظبتها  وجليها وظبت  %45هالخف مً الجد٘و ؤن الؼٓس

ٔاًُت مً  %17بةمخالٓها إلاىؿٌحن ذاث ٌٓاءاث كالُت في مجا٘ جسصصهم، ووظبت  20% بةمخالٓها  وظبت 

 اإلاىؿٌحن ذوي الٌٕاءة.

ت في اإلااطظت؟: 2ض  ما هي الىطائل اإلاظخسدمت في جىمُت الٌٕاءاث البؼٍس

ت(: II-10الجدول زكم) ت(: II-12الشكل زكم) جىمُت الٌٕاءاث البؼٍس  جىمُت الٌٕاءاث البؼٍس

 

 اإلاصدز: مً بكداد الؼالبت

را مِابل الُِام بلملهم خُث حلخبر  ت جِىم بمىذ الخىاًص لللما٘ زاصت الخىاًص اإلاادًت َو هالخف ؤن الؼٓس

د مً ٌٓاءة ؤدائهم ألكمالهم. ت، مما ًٍص  الخىاًص وطُلت مً وطائل جىمُت الٌٕاءاث البؼٍس
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 منح الحوافز

 القٌام بدورات تدرٌبٌة

 اليظبت املخغير

ٔاًُت مً اإلاىؿٌحن ذوي الٌٕاءة   %17 جمخلٗ اإلااطظت وظبت 

 %20 ًمخلٗ اإلاىؿٌىن ٌٓاءاث كالُت في مجا٘ جسصصهم

 %45 جدسص اإلااطظت كلى ؤلاخخٌاؾ بالٌٕاءاث اإلاخمحزة

 %5 حظاَم الٌٕاءاث الُِادًت في الىصى٘ بلى ؤداء مخمحز

ُت هم الللمُت والظلٓى  %13 اإلاىؿٌحن كلى ُدزة لخيظُّ ملاًز

 %100 املجمىع

 اليظبت املخغير

 %60 مىذ الخىاًص

بُت  %40 الُِام بدوزاث جدٍز
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بُت؟: 3ض  َل طبّ وؤن ُمذ بدوزاث جدٍز

بُت        (:II-11زكم)الجدول  بُت(: II-13الشكل زكم)ُُام اللما٘ بدوزاث جدٍز  ُُام اللما٘ بدوزاث جدٍز

 

 
 اإلاصدز: مً بكداد الؼالبت

بُت ًٖاهذ وظبت  ت ًسظلىن بلى بسامج جدٍز حن الرًً  %60هالخف ؤن ؤهلب اللما٘ في الؼٓس ًهي جسص ؤلاداٍز

بُت مدتها  بُت.4ًِىمىن بدوزاث جدٍز  ؤػهس ؤما الرًً ؤحابىا بال ًهرا زاحم بلى كدم ُُامهم بدوزاث جدٍز

 املعسفت:  -3

ت؟: 4ض ت في الؼٓس  ٍُٓ جخم اإلالًس

ت(: II-12الجدول زكم) ت في الؼٓس  اإلالًس

 اليظبت املخغير

ت  %40 تهخم اإلااطظت بةطخِؼاب اإلالًس

ت بحن اإلاىؿٌحنًخم   %30 حؼاْز اإلالًس

ت لللاملحن بؼٖل دائم  %15 جدسص ؤلادازة الللُا كلى هِل اإلالًس

 %10 جدسص اإلااطظت كلى جؼبُّ اإلالازي

ً اإلاللىماث واطترحاكها بظهىلت  %5 جمخلٗ اإلااطظت ُىاكد وبُاهاث مً ؤحل جسٍص

 %100 املجمىع

 مً اكداد الؼالبت باالكخماد كلى الاطخبُان املصدز:

ت ًيظبت  ت تهخم بةطخِؼاب اإلالًس ليها وظبت   %40مً الجد٘و هالخف ؤن الؼٓس خُث  %30وحؼٖل ؤكلى وظبت، ٍو

ت. ت تهخم بؼٖل ٓبحر بةطخِؼاب اإلالًس را ًد٘ كلى ؤن الؼٓس ت بحن اإلاىؿٌحن َو ت بدؼاْز اإلالًس  جِىم الؼٓس

 

 

 

60% 

 نعم 40%

 ال

 اليظبت املخغير

 %60 ولم )مم ذٓس اإلادة(

 %40 ال
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 املهازاث:  -4

 جخم جىمُت اإلاهازاث؟ٍُٓ : 5ض

 وطائل جىمُت اإلاهازاث(: II- 13الجدول زكم)

 اليظبت املخغير

 %40 تهخم اإلااطظت بجرب اإلاهازاث التي جدىاطب مم ػبُلت اليؼاغ

لت بليهم  %30 جدىاطب مهازاث ألاًساد مم اإلاهام اإلأى

ٔإطاض إلٓدظاب اإلاهازة  ب اإلاظخمس  ص الادازة الللُا كلى الخدٍز  %20 اللملُت اإلاخىىكتجٓس

 %10 حصجُم اإلااطظت مىؿٌيها كلى جِدًم ؤًظل ما لديهم

 %100 املجمىع

 مً اكداد الؼالبت املصدز:

ت تهخم بجرب اإلاهازاث التي جدىاطب مم ػبُلت اليؼاغ بيظبت  خُث  %30وجليها وظبت   %40هالخف ؤن الؼٓس

لت بليهم، ووظبت  ب اإلاظخمس إلٓدظاب  %20جدىاطب مهازاث ألاًساد مم اإلاهام اإلأى جسجٕص الادازة الللُا كلى الخدٍز

 اإلاهازاث اإلاخىىكت.

 حىدة الخدماث في الىكالت: -5

ٔالت؟: 6ض  ٍُٓ هي حىدة الخدماث في الى

ٔالت(: II – 14الجدول زكم)  حىدة الخدماث في الى

 اليظبت املخغير

 %50 جخمحز زدماث اإلااطظت بىىكُت مسخلٌت مً اإلااطظاث ألازسي 

 %0 هىآب اإلااطظت اإلاظخجداث اللاإلاُت في جِدًم زدماتها

 %30 ٌظخجُب اإلاىؿٌىن لخاحاث الصبائً بظسكت

 %20 ًساعي اإلاىؿٌىن زصىصُاث كلى ٔل شبىن ؤزىاء جِدًم الخدمت

 %100 املجمىع

 مً اكداد الؼالبتاملصدز: 

ت جخمحز بىىكُت مسخلٌت كً اإلااطظاث ألازسي، خُث جِدز وظبتها   %50هالخف ؤن ؤهلب الخدماث في الؼٓس

ت بسدماث ذاث هىكُت  %30ووظبت  را ًد٘ كلى جمحز الؼٓس ٌظخجُب اإلاىؿٌىن لخاحاث الصبىن بظسكت َو

 مسخلٌت.
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 جكلفت الخدماث في الشسكت: -6

ٔالت؟: 7ض  ٍُٓ جٖىن جٖلٌت الخدماث بالى

ٔالت                       (: II –15الجدول زكم) ٔالت(: II –14زكم)الشكل جٖلٌت الخدماث في الى  جٖلٌت الخدماث في الى

 

 اإلاصدز: مً اكداد الؼالبت

ت جدًم مٖاًأث مِابل ؤداء مخمحز بيظبت  هالخف مً را مِابل ؤداء اللما٘ بمهازة وجمحز   %60الجد٘و ؤن الؼٓس َو

 لدصجُلهم لإلطخمساز بلملهم ولخدظِىه ؤٓثر.

 الحصت الظىكُت في الشسكت:  -7

ت؟: 8ض ُت في الؼٓس  ٍُٓ هي الخصت الظُى

ت                       (: II –16الجدول زكم) ُت في الؼٓس  الخصت الظُى

 اليظبت املخغير

 %50 شبائً اإلااطظت في جصاًد مظخمس

 %30 اإلااطظت لها مٖاهت في الظىَ املخلي

 %10 جخمخم اإلااطظت بىالء الصبائً

 %20 حظعى اإلااطظت لٕظب الصبائً

 %100 املجمىع

 مً اكداد الؼالبت املصدز:
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تقدٌم المإسسة خدمات 
 بؤسعار مغرٌة

تدفع المإسسة مكافآت 
 مقابل أداء متمٌز

 اليظبت املخغير

ت  %40 جِدًم اإلااطظت زدماث بإطلاز موٍس

 %60 جدًم اإلااطظت مٖاًأث مِابل ؤداء مخمحز

 %100 املجمىع
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ت(: II –15زكم)الشكل  ُت في الؼٓس  الخصت الظُى

 

 مً اكداد الؼالبت.املصدز: 

را بيظبت  لُه وظبت  %50هالخف ؤن شبائً اإلااطظت في جصاًد مظخمس َو ؤن اإلااطظت لها مٖاهت في الظىَ  %30ٍو

ت %10وآزس وظبت هي  را ًد٘ كلى ؤن الصبائً لهم زِت كالُت بالؼٓس  خُث ؤن اإلااطظت ال جخمخم بىالء الصبىن، َو

ت للصبائً.  ووظبت ؤُل بىالء الؼٓس

 زبحُت الىكالت: -8

ت زبدُت؟: 9ض  َل جمخلٗ الؼٓس

ت       (: II –17الجدول زكم)  زبدُت  الؼٓس

 اليظبت املخغير

 %10 حظعى اإلااطظت لخلـُم ألازباح الِابلت للخىشَم

 %60 زبدُت اإلااطظت في جصاًد مظخمس مً طىت ألزسي 

 %30 لسبدُت ؤًظل مً مثُالتهاجخمحز اإلااطظت بخدُِِها 

 %100 املجمىع

 مً اكداد الؼالبت                املصدز: 
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المإسسة لها مكانة فً السوق  زبائن المإسسة فً تزاٌد مستمر
 المحلً

 تسعى المإسسة لكسب الزبائن تتمتع المإسسة بوالء الزبائن
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ت(: II –16زكم)الشكل   زبدُت الؼٓس

 

 مً اكداد الؼالبتاملصدز: 

ت بلما٘ ذو  %60هالخف ؤن زبدُت اإلااطظت في جصاًد مظخمس مً طىت ألزسي وذلٗ بيظبت  را لخمحز الؼٓس َو

را زاحم  %30ٌٓاءة كالُت ومهازاث مخمحزة جخمحز اإلااطظت بخدُِِها السبدُت ؤًظل مً مثُالتها بيظبت ؤُل ب  َو

ٔاث اإلاىاًظت التي جخمظص بيظبت مسجٌلت كليها.  لٕثرة الؼس
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تسعى المإسسة لتعظٌم األرباح القابلة 
 للتوزٌع

ربحٌة المإسسة فً تزاٌد مستمر من سنة 
 ألخرى

تتمٌز المإسسة بتحقٌقها لربحٌة أفضل من 
 مثٌالتها
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 املؼلب الثالث:  عسض هخائج إلاطخبُان

 

  ٘ت جىؿٍ اللما الؼباب ٔىنهم ًخمحزون بالظسكت والخجدًد وبمخالٓهم ألًٖاز حدًدة حظاكدَم الؼٓس

 في اللمل.

 .جي الجاملاث ت زٍس  ملـم كما٘ الؼٓس

 .ت ذاث الخبرة الٕبحرة ت باإلاىازد البؼٍس  جداًف الؼٓس

 .ت كلى ؤلاخخٌاؾ بالٌٕاءاث اإلاخمحزة  جدسص الؼٓس

 ت بمىذ الخىاًص لللما٘ زاصت الخىاًص اإلاا  دًت.جِىم الؼٓس

 .بُت ت ًسظلىن بلى بسامج جدٍز  ؤهلب كما٘ الؼٓس

 .ت بجرب اإلاهازاث التي جدىاطب مم ػبُلت اليؼاغ  تهخم االؼٓس

 .ت بىىكُت مسخلٌت كً اإلااطظاث ألازسي  جخمحز زدماث الؼٓس

 .ت مٖاًأث مِابل ألاداء اإلاخمحز  جدًم الؼٓس

  .ت في جصاًد مظخمس  شبائً الؼٓس

  ت في جصاًد مظخمس  مً طىت ألزسي.زبدُت الؼٓس
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 خالصت الفصل: 

ٔاهذ مدل  ٔالت كحن جادلع والتي  ت الىػىُت للخإمحن وباألزص و ٍ بالؼٓس مً زال٘ َرا الٌصل جم الخلٍس

ت الىػىُت للخإمحن جإزر اإلاسجبت ألاولى في خصص الظَى  الدزاطت الخؼبُُِت وفي َرٍ الدزاطت جىضح لىا ؤن الؼٓس

واطخيخجىا ؤن ًسق الخإمحن للظُازاث َى الٌسق اإلاامً كلُه بٕثرة وله وظبت ٓبحرة هبر  2017/2018في الٌترة 

 الٌسوق ألازسي.

 

 



 

 
 

 



 خاتمة عامة
 

57 
 

 الخاجمت:

ُب في جٕىىلىحُا ؤلاكالم وؤلاجصا٘، بسشث ألاَمُت اإلاتزاًدة لسؤض  في ؿل كىإلات ألاطىاَ واإلاىاًظت والخؼىز الَس

ت وجىمُت الِدزاث ؤلابداكُت واإلاهازاث اإلاا٘ البؼسي وطسوزة ؤلا  ؤلاطتراججُت لها، ٓما طدثماز في الخللُم واإلالًس

ت، ًباإلطاًت بلى بكادة الىـس في طُاطت  ؤصبدذ اإلااطظت جىاحه جددًاث حدًدة في ٌُُٓت بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت اللالُت، ؤصبذ لصاما كليها ٓرلٗ بكادة الىـس في  حرب وبطخِؼاب هىكُت حدًدة منها جخمحز بالدزاًت واإلالًس

م مً جىاًظُت اإلااطظت مما ًىلٕع ٌُُٓت جُُِم ألاداء لهرا اإلاىزد وبرل ٗ بما جدٌحٍز كلى جدظحن ؤدائه بما ًًس

 طلبا كلى ألاداء اللام للماطظت.

جإزر كملُت الخُُِم ػابلا زاصا إلاا هٖىن بصدد جِدًم زدماث الخإمحن التي جخمحز بجملت مً الخصىصُاث 

س وجٌلُل حلؼي للمىزد البؼسي ؤَمُت ٓبري مِازهخه بوحٍر في صىاكاث ؤزسي، ًهى  حزة ؤي جىحه هدى الخؼٍى ٓز

لخبر جُُِم ألاداء اللىصس البؼسي مً اإلاىطىكاث  جىاًظُت ماطظاث الخإمحن في ؿل َرٍ الخددًاث اإلالاصسة، َو

 ألاطاطُت في ُؼاق الخإمحن في الجصائس بالىـس بلى بزر اللاملحن الري ؤهخج جإزس ٓبحر ٓمي وهىعي في ؤدائهم.

املجا٘ ٓمخؼلباث إلكادة دوز اإلاىزد البؼسي اإلاهم في جٌلُل جىاًظُت ماطظت الخإمحن في ؤَم ما ًمًٕ بُتراخه في 

الجصائس َى طسوزة الخلامل بإدواث وؤطالُب هحر جِلُدًت هإزر بلحن ؤلاكخباز زصىصُت الصىاكت الخإمُيُت مما 

إلاخالئمت في مجاالث ٌظاكد كلى ُُاض وجُُِم خُِِت ؤداء اإلاىزد البؼسي في ؿل الخؼىزاث الخٕىىلىحُت ا

اإلاللىماث وؤلاجصاالث وؤلاهٌخاح كلى ؤطىاَ اإلاا٘، َرا الخىحه ًٌسض كلى ماطظاث الـخإمحن، ولهدي جدظحن 

 جىاًظُتها، بر٘ حهد ؤٓبر هدى زبؽ هـام الخىاًص باألداء وؤلاهجاش الٌللي لللاملحن. 

ماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي وجىمُخه مً زال٘ لرا ًخلحن كلى اإلاظاولحن باإلااطظت ؤن جىحد ملـم مىازدَا لإلطدث

ب الجُد، الخدٌحز الري ًدث كلى ؤلابداق  وطم هـام حظُحر مدٕم ٌلمل كلى ؤلازخُاز الظلُم، الخللُم والخدٍز

ظم ُىاكد للخُُِم الٌلا٘، ًاللىصس البؼسي بذا ؤخظً جىحيهه  سلّ السهبت في اللمل بجدًت وبلتزام، ٍو ٍو

 ت البىاءة ًظمً جدُِّ ألاَداي ؤلاطتراججُت للمىـمت.الللم واإلالًسبوحظلُده 

 إخخباز الفسطُاث: 

مً زال٘ ما جىاولىاٍ في الٌصل ألاو٘ جإٓدها مً صخت الٌسطُت باإلكخماد كلى الدزاطاث  باليظبت للٌسطُت ألاولى

للمالء مىسٌظا ؤن كىدما ًٖىن اللما٘ زاطُحن ًٖىن  زطا اللمالء ٓبحرا، ؤما كىدما ًٖىن مىسٌظا ًٖىن زطا ا

ً وجُُِم وجدٌحز اللاملحن. حر مدىز الخٍٖى  لُٖىن اللما٘ زاطُحن واللمالء البد مً بُامت وجًى
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باليظبت للٌسطُت الثاهُت مً زال٘ ما جىاولىاٍ في الٌصل الثاوي كً ؤحىبت اإلاظخسدمحن وبلع اإلاِابالث جىصلىا 

ب والسكاًت والخدماث  را ما  لىطائل اإلاظاَمتالصخُت مً ؤَم اؤن الخللُم والخدٍز في جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي َو

د صخت َرٍ الٌسطُت.  ًٓا

 هخائج الدزاطت:

ت. - س الؼٓس  لسؤض اإلاا٘ البؼسي دوز في جدظحن وجؼٍى

ُت، جسٌُع الخٖالٍُ وجدظحن  - م مً الخصت الظُى ٌظاَم زؤض اإلاا٘ البؼسي في جىـُم السبدُت، الًس

 الجىدة.

ت الىػىُت للخإمُىاث  - س كلى ٌٓاءاث وهي تهخم  SAAمً زال٘ الدزاطت الخؼبُُِت جبحن لىا ؤن الؼٓس جخًى

 بةطخِؼاب اإلالازي التي جساَا مىاطبت ألداء مهامها.

را زاحم للخدماث التي جِدمها والري  - ادة مِازهت بمىاًظيها َو ص الٍس ت الىػىُت للخإمُىاث مٓس جدخل الؼٓس

 دوز ًيها.ًٖىن لسؤض اإلاا٘ ال

ُت واإلاهازاث التي جخؼلب ؤلاَخمام مً زال٘  - هجاح اإلااطظت ًسجٕص في اإلاِام ألا٘و كلى ٌٓاءة ؤداء وخًس

ا مً الظبل التي مً ػإنها ؤن  ٔالخللُم اإلاظخمس والخدٌحز وهحَر ؤلاخخٌاؾ بها وجىمُتها بؼَس مسخلٌت 

 جظٍُ ُُمت لسؤض اإلاا٘ البؼسي الري ًمى٘ كلُه في زلّ الٌجىة. 

 إلاكتراحاث: 

ت الىػىُت للخإمُىاث طسوزة  - ت للخسلص مً  SAAبَخمام الؼٓس بةطخِؼاب ؤًظل الٌٕاءاث البؼٍس

ب.  جٖالٍُ الخدٍز

ت التي حظاَم في زلّ ُُمت بطاًُت للماطظت.خخمُت ؤلاطدثماز في ألاصى٘ ا -  لبؼٍس

ب والخدٌحز مً ؤَم ؤطالُب ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ - البؼسي بذا بطخولتهم  ٌلخبر ؤلاطخِؼاب، الخدٍز

 اإلااطظت ؤخظً بطخوال٘ وبؼَس كلمُت.

 ملـم اإلااطظاث ال جىلي بَخمامها باإلطدثماز الخدٌحزي وذلٗ زاحم بلى طلٍ ُدزاث اإلااطظاث.  -

 الخىصُاث: 

ب والخدٌحز مً ؤَم ؤطالُب ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي، بذا بطخولتهم  - ٌلخبر ؤلاطخِؼاب، الخدٍز

 بطخوال٘ وبؼَس كلمُت. اإلااطظت ؤخظً

 ملـم اإلااطظاث ال جىلي بَخماما باإلطدثماز الخدٌحزي وذلٗ زاحم بلى طلٍ ُدزاث اإلااطظاث. -

ى حرب الٌٕاءاث  - ا في زؤض مالها البؼسي، َو بن ؤَم كائد ًمًٕ ؤن جدِِه اإلااطظت كً بطدثماَز

ظب والئها. ت ٓو  البؼٍس
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 كائمت املساحع:

 :الكخب 

ت،  -1 ت، الداز الجاملُت لليؼس والخىشَم، الؼبلت الثاهُت، ؤلاطٕىدٍز  .2014ؤخمد ماَس، بدازة اإلاىازد البؼٍس

ت في ؿل اللىإلات و مجخمم اإلاللىماث غ -2 ٔادًمي 1بىخىُت ُىي، جىمُت اإلاىازد البؼٍس ص الٕخاب ألا ، مٓس

 .2010كمان، ألازدن، لليؼس و الخىشَم، 

ّ، داز الُاشوزي لليؼس و الخىشَم، ألازدن، -3  .2008جامس البٕسي، اطتراجُجُاث الدظٍى

جىماض طدُىازث، زؤض اإلاا٘ الٌٕسي، جسحمت كالء ؤخمد بصالح، الداز الدولُت لليؼس، حاملت  -4

 .2004مصس،

ُاطه وب -5 ، الِاَسة، خاجم بً صالح طىىسخي، ؤبى الجدائل، زؤض اإلاا٘ البؼسي بدازجه ُو  .2012طدثماٍز

ت، الؼبلت ألاولى، حداز الٕخاب اللالمي لليؼس والخىشَم، كمان،  -6 زلُج خظً زلّ، بُخصاد اإلالًس

 .2007ألازدن، 

ت، الداز الجاملُت لليؼس و  -7 زواًت خظً، مدزل بطتراجُجي لخسؼُؽ و جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ت،   .2001الخىشَم،ؤلاطٕىدٍز

ت زئٍت بطتراججُت، ٔلُت الخجازة، حاملت الِاَسة، مصس،كاد٘ دمحم شاًد، بدازة اإلا -8  .2003ىازد البؼٍس

ع صبخي دمحم، ؤطاطُاث ألاداء وبؼاُت الخِظُم اإلاخىاشن، الؼبلت  -9 الوالي ػاَس مدظً مىصىز، بدَز

 .2009ألاولى، داز وائل لليؼس والخىشَم، كمان، ألازدن، 

بلت ألاولى، داز وائل لليؼس والخىشَم، كمان، ألازدن، ًالح خظً كدلي الخظحن، ؤلادازة ؤلاطتراججُت، الؼ -10

2000. 

 .2006مدًى هيهىدة، زؤض اإلاا٘ البؼسي في الجاملت بحن آلُاث ؤلاطدثماز ًُه وبػٖالُت ُُاض ؤدائه، -11

اإلالٖاوي، ببساَُم الخلىي، بدازة ألاداء بةطخسدام بؼاُت ألاداء اإلاخىاشن، الؼبلت ألاولى، ماطظت الىزاَ  -12

 .2009خىشَم، كمان، ألازدن، لليؼس وال

ت، الؼبلت ألاولى، داز بزساء لليؼس والخىشَم، كمان، ألازدن،  -13 هاصس دمحم طلىد، وآزسون، بدازة اإلالًس

2011. 

 :املركساث 

ت و جىمُت الٌٕاءاث كلى اإلاحزة الخىاًظُت  -14 طماللي بدظُت، ؤزس الدظُحر ؤلاطتراجُجي للمىازد البؼٍس

دٓخىزاٍ ، الللىم ؤلاُخصادًت، جسصص حظُحر و بُخصاد، حاملت للماطظت ؤلاُخصادًت، ؤػسوخت 

 .2004-2003الجصائس،

س الٌٕاءاث في جدُِّ ألاداء اإلاخمحز  -15 طمحرة كبد الصمد، دوز ؤلاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي و جؼٍى

ت،  .2015باإلاىـماث، ؤػسوخت دٓخىزاٍ، جسصص حظُحر مىازد بؼٍس

د الاطدثماز في زؤض اإلاا٘ البؼسي، زطالت ماحظخحر في ؤلاُخصاد اإلاصبذ، كماد الدًً ؤخمد، ُُاض كائ -16

 .2011هحر ميؼىزة، حاملت طىزٍت، ٔلُت ؤلاُخصاد الظىزٍت،
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هادًت ببساَُمي، دوز الجاملت في جىمُت زؤض اإلاا٘ البؼسي لخدُِّ الخىمُت اإلاظخدامت)دزاطت خالت  -17

اإلااحِظتر في الللىم ؤلاُخصادًت  حاملت اإلاظُلت(، مرٓسة جسسج مِدمت طمً مخؼلباث هُل ػهادة

 .2013جسصص بدازة ؤكما٘، ًسخاث كباض طؼٍُ، 

 :املجالث 

ٌٕسي، مجلت الجاملت الاطالمُت و اإلاٖىهاث ألاطاطُت لسؤض اإلاا٘ السح، اللىاصس ؤًمً طلُمان ؤبى طٍى -18

ت، املجلد الثالث و اللؼسون ،ًىاًس.للدزاطاث الاُخصادًت و الاداٍز  ، اللدد ألا٘و

ت في اطدثمازاث زؤض اإلاا٘ البؼسي لخدُِّ ألاداء خآم  -19 ؤخظىوي، مٕسود اإلاُالي، دوز بدازة اإلالًس

ت  ت مجلت اللسبي للللىم ؤلاُخصادًت و ؤلاداٍز الاطتراجُجي، دزاطت جؼبُُِت بململ الاطمىذ الًٖى

ت.21اللدد  ، حاملت الًٖى

د، ؤزس جيؼُؽ زؤض اإلا -20 ت للدزاطاث ا٘ البؼسي كلى جىمُت الِدزاث زمُلي ًٍس الابداكُت، مجلت اإلاظدىصٍس

 .2009، 10اللسبُت و الدولُت، حاملت ؤم البىاقي كدد

 :امللخلُاث و املؤجمساث 

 

ٌُُت جدُِِه في اإلاىـماث، اإلالخِي الدولي الثاوي خ٘ى  -21 ؤخمد حمُل، موحر دمحم، الخمحز في ألاداء ماَُت ٓو

مبر، 23-22ألاداء اإلاخمحز للمىـماث و الخٖىماث،    .2011وزُلت، هًى

ت و جدظحن ألاداء الخىاًسخي للماطظت الاُخصادًت، وزُت مِدمت بلى  -22 بدصُت طماللي، حظُحر اإلالًس

 .2008مازض، وزُلت 09-08اإلااجمس الللمي الدولي خى٘ ألاداء اإلاخمحز للمىـماث و الخٖىماث

ت في اطترا -23 جُجُت اإلااطظت، مدازلت الخاج مداح كساًبي، البلد الاطتراجُجي للمىازد و الٌٕاءاث البؼٍس

اإلالخِي الدولي الخامع خى٘ زؤض اإلاا٘ الٌٕسي و مىـماث ألاكما٘ اللسبُت في ؿل الاُخصادًاث 

ت و كلىم الدظُحر، حاملت خظِبت بً بىكلي، الؼلٍ،  -13الخدًثت، ٔلُت الللىم الاُخصادًت و الخجاٍز

 .2001دٌظمبر 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

ت الدًملساػُ  ت الشعبُتالجمهىزٍت الجصائٍس

 وشازة الخعلُم العالي والبحث العلمي

 حامعت عبد الحمُد بً بادٌع

ت وعلىم الدظُير  كلُت العلىم الاكخصادًت والعلىم الخجاٍز

 كظم العلىم إلاكخصادًت

 جخصص: إكخصاد وحظُير املؤطظاث

 

 

 

 

في بػاز جدظحر زطالت مرٓسة ماطتر في جسصص بُخصاد وحظُحر اإلااطظت جدذ كىىان جىمُت زؤض اإلاا٘ 

ت الىػىُت للخإمُىاث   SAAالبؼسي وؤزٍس في جدظحن ؤداء اللاملحن باإلااطظت، ُمىا بدزاطت خالت الؼٓس

ٔالت كحن جادلع.  و

خٕم الٌ ل الؼٕس مظبِا كلى مظاَمخٕم الُِمت وكلى مؼآز لالت في بزساء َرا اإلاىطىق ُلٕم حٍص

ت جامت ولً ًخم بطخسدامها بال  بإحىبخٕم كلى ؤطئلت  َرا ؤلاطخبُان مم الللم ؤن بحابخٕم طخلامل بظٍس

 لوسض َرا البدث.

 ( في الخاهت اإلاىاطبت:Xكىد ؤلاحابت كلى ؤطئلت َرا ؤلاطخبُان ًسجى وطم كالمت)

 املعلىماث الشخصُت:  (1

 ؤهثى                                           ذٓس             الجيع:  -

 ًإٓثر50طىت             م50ًطىت                ؤٓثر مً 40بلى 30طىت                 م30ًؤُل مً  العمس: -

 بٖالىزٍا ًإُل               لِظاوع                   مهىدض                      ماطتر  املؤهل العلمي: -

بلى ؤُل مً 10طىىاث          م10ًبلى ؤُل م5ًطىىاث           م5ًؤُل مً الخبرة املهىُت:

 طىت ًإٓثر15طىت                      15

 

 الكفاءاث: (2

ت ٌٓاءاث بؼس  :1ض  ؟ ٍتَل جمخلٗ الؼٓس

ٔاًُت مً اإلاىؿٌحن ذوي الٌٕاءاث -  جمخلٗ اإلااطظت وظبت 

 ًمخلٗ اإلاىؿٌىن ٌٓاءاث كالُت في مجا٘ جسصصهم -

 إلاطخبُان
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 جدسص اإلااطظت كلى ؤلاخخٌاؾ بالٌٕاءاث اإلاخمحزة -

 حظاَم الٌٕاءاث الُِادًت في الىصى٘ بلى ألاداء اإلاخمحز -

ُت - هم الللمُت والظلٓى  اإلاىؿٌحن كلى ُدزة الخيظُّ ملاًز

ت في اإلااطظت؟: 2ض  ما هي الىطائل اإلاظخسدمت في جىمُت الٌٕاءاث البؼٍس

 مىذ الخىاًص -

بُت -  الُِام بدوزاث جدٍز

بُت؟: 3ض  َل طبّ وؤن ُمذ بدوزاث جدٍز

 ولم                                 ال

 املعسفت:  (3

ت؟: 4ض ت في الؼٓس  ٍُٓ جخم اإلالًس

ت -  تهخم اإلااطظت بةطخِؼاب اإلالًس

ت بحن اإلاىؿٌحنًخم ح -  ؼاْز اإلالًس

ت لللاملحن بؼٖل دائم -  جدسص ؤلادازة الللُا كلى هِل اإلالًس

 جدسص اإلااطظت كلى جؼبُّ اإلالازي -

ً اإلاللىماث وبطترحاكها بظهىلت -  جمخلٗ اإلااطظت ُىاكد وبُاهاث مً ؤحل جسٍص

 املهازاث:  (4

 ٍُٓ جخم جىمُت اإلاهازاث؟ :5ض

 بجرب اإلاهازاث التي جىاطب مم ػبُلت اليؼاغ تهخم اإلااطظت -

لت بليهم -  جىاطب مهازاث ألاًساد مم اإلاهام اإلأى

ٔإطاض إلٓدظاب اإلاهازة الللمُت اإلاخىىكت - ب اإلاظخمس   جسجٕص ؤلادازة الللُا كلى الخدٍز

 حصجُم اإلااطظت مىؿٌيها كلى جِدًم ؤًظل ما لديهم -

 حىدة الخدماث في الشسكت: (5

ٔالت؟ٍُٓ هي حىدة : 6ض  الخدماث في الى

ت بىىكُت مسخلٌت مً اإلااطظاث ألازسي  -  جخمحز زدماث الؼٓس

 جىآب اإلااطظت للمظخجداث اللاإلاُت في جِدًم زدماتها -

 ٌظخجُب اإلاىؿٌىن لخاحاث الصبائً بظسكت -

 ًساعي اإلاىؿٌىن زصىصُاث كلى ٔل شبىن ؤزىاء جِدًم الخدمت -

 جكلفت الخدماث في الشسكت: (6

ت؟ٍُٓ  جٖىن : 7ض  جٖلٌت الخدماث بالؼٓس

تجِدًم اإلااطظت زدماث ب -  إطلاز موٍس

 جدًم اإلااطظت مٖاًأث مِابل ؤداء مخمحز -
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 الحصت الظىكُت في الشسكت: (7

ت؟: 8ض ُت في الؼٓس  ٍُٓ هي الخصت الظُى

 شبائً اإلااطظت في جصاًد مظخمس -

 اإلااطظت لها مٖاهت في الظىَ املخلي -

 حظعى اإلااطظت لٕظب الصبائً -

 زبحُت الشسكت:  (8

ت زبدُت؟: 9ض  َل جملٗ الؼٓس

 حظعى اإلااطظت لخلـُم ألازباح الِابلت للخىشَم -

 زبدُت اإلااطظت في هصاًد مظخمس مً طىت ألزسي  -

  جخمحز اإلااطظت ًخدُِِها لسبدُت ؤًظل مً مثُالتها -

 

 

 


