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ٌأههٍج اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي ف
شركبح الخأهٍو

 فٍروز جٍرار.أ

اهسزائر- 1سبيـج شػٖف
:الهمخص

 خخسيؾ هديِٖب ؤيدّا،فٕ اػبر كٖبى ضرنج اهخإيًٖ تّؼٖفخِب فٕ خغػٖج األخػبر اهيخخوفج

 ّخـختدر ُد ٍ األيدّا.غخيج خخيذ ؤشبشب فٕ األكشبػ اهييفّؿج يً ػرف اهيئيً هِى
 خشخخييِب ضرنج اهخإيًٖ فٕ يفؾ اهخـّٖغبح يشخلتال فٕ ضدب،ًٖضلّكب هضيوج ّذبئق اهخإي

ًٖ ّضخٓ ال ختلٓ ُ ٍ األيدّا يسيديث خلدّى ضدرنج اهخدإي.ٍخضلق اهخػر اهيئيً غي
.تبشخذيبرُب فٕ يخخوف اهيسبالح
اً اشخذيبر ضرنج اهخإيًٖ هيتبهغ األكشبػ اهيخرانيج هيِٖب ٖئئ اهٓ خضلٖق ؿّائي يبهٖج
 نيب خزٖي يً كيرث ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ خخفٖع،ُٕبيج خشبُى فٕ خلّٖج يرنزُب اهيبه
 األير،ًٖاهخنبهٖف اهيخخوفج ّتبهخبهٕ اينبٌٖج خخفٖع اهلشػ اهخإيٌٖٕ اه ٔ ٖيذ شـر اهخإي
.اه ٔ ٖسـ ضرنج اهخإيًٖ فٕ يّغؾ خٌبفشٕ كّٔ يلبرٌج تبهضرنبح اهيٌبفشج
 يٖزث، اهيٖزث اهخٌبفشٖج،ًٖ االشخذيبر فٕ ضرنبح اهخإي،ًٖ كشػ اهخإي:الكمهبح الهفخبحٍج

.ٌٓاهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األي

Abstract :
In the framework of the insurance company's job to cover various risks, huge amounts
of money accumulate in it which are mainly in the premiums paid by the insured
party. These funds are considered the right to those who have the insurance
documents, it is used by the insurance company to pay compensation in the future in
case the risk insured against happens in order to prevent these funds from being
frozen, insurance companies invest them in various fields.
The investment of the insurance company for the amounts of premiums
accumulated leads to significant financial returns which contribute to the
strengthening of its financial position, and increase the ability of the insurance
company to reduce various costs and thus the possibility of reducing the insurance
premium, which represents the price of insurance, which makes the insurance
company in a strong competitive position in comparison with competitive
companies.
Key words: insurance premium, investment in insurance companies, competitive
advantage, leading edge in cost and lowest price.
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الهلدهج:

ٖـي اهخإيًٖ ّشٖوج ؤّ ٌؼبيب ِٖيف اهٓ ضيبٖج األفراي ّاهيٌضأح يً اهخشبئر اهيبيٖج

يضخيوج اهضيّدّ ،اهخٕ خٌضإ ؿً خضلق األخػبر اهيئيً غيُب ّ ،هم ؿً ػرٖق ٌل ؿةء
يذ ُ ٍ األخػبر اهٓ ضرنج اهخإيًٖ اهخٕ خخـِي تخـّٖع اهيئيً هَ ؿً ن ؤّ سزء يً
اهخش برث اهيبيٖج اهخٕ خوضق تَ ّ ،هم فٕ يلبت كشػ ؤّ ؤكشبػ يضييث ّفلب هػرق ّيتبية
رٖبغٖج يـٌٖج.
اً االٌفخبش اهنتٖر ألشّاق اهخإيًٖ ّاهخػّر اهشرٖؾ فٕ يسب اهخنٌّهّسٖب ؤيْ اهٓ اضخياى
اهيٌبفشج تًٖ ضرنبح اهخإيًٖ ،فإظتص ن يٌِب ٖشـٓ اهٓ خضلٖق اهخفّق ّاهخيٖز تغٖج اهتلبء
فٕ يسب األؿيب  .ه ا ٖخّسة ؿوٓ ضرنبح اهخإيًٖ اهضظّ ؿوٓ يٖزث خٌبفشٖج يً خال

ضظّهِب ؿوٓ يظبير خشبُى فٕ خضلٖق خفّكِب اهيػوّةّ .هـ اشخذيبر ؤكشبػ اهخإيًٖ ٖـي
يً ؤُى اهيظبير ؤّ اهيّاري اهيبهٖج اهخٕ خشبُى فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ،ضٖد خئذر

تظّرث يتبضرث ؿو ٓ يسيّؽ اهخنبهٖف فٕ ضرنج اهخإيًٖ فخشبُى فٕ خخفٖغِبّ ،تبهخبهٕ
اينبٌٖج فرع ؤشـبر ؤيٌٓ يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ ُّّ يب ٖسـ ضرنج اهخإيًٖ فٕ ّغؾ خٌبفشٕ
يخفّق ٌؼرا اليخالنِب يٖزث خٌبفشٖج ؤنتر.
يً ٌُب خترز اضنبهٖج ُ ٍ اهيراشج فٖيب ٖوٕ:
كٍف ٍشبهن اشخذهبر أكشبع الخأهٍو ف ٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي فٌ

شركبح الخأهٍو؟

ّيً اإلضنبهٖج اهرئٖشٖج ٖينً ظٖبغج األشئوج اهفرؿٖج اهخبهٖج:
 يب ُٕ يضيياح اهلشػ اهخإيٌٖٕ؟ ّيب ُٕ ؤُيٖج اشخذيبرٍ تبهٌشتج هضرنبح اهخإيًٖ؟
 نٖف ٖشبُى خخفٖع اهخنبهٖف فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ ضرنبح اهخإيًٖ؟
 يب اهيّر اه ٔ خوـتَ ؿّائي االشخذيبراح فٕ خضلٖق يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر
األيٌٓ فٕ ضرنبح اهخإيًٖ؟

خِيف ُ ٍ اهيراشج اهٓ خشوٖػ اهغّء ؿوٓ اهيّر اه ٔ ٖينً ؤً خوـتَ اشخذيبراح ضرنبح
اهخإيًٖ فٕ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖجّ ،خبظج يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ .فِ ٍ
اهيراشج خـي يً اهيراشبح اهلوٖوج اهخٕ خخٌبّ اهـالكج تًٖ اشخذيبر ؤكشبػ اهخإيًٖ ّتًٖ اهيٖزث
اهخٌبفشٖج فٕ ضرنبح اهخإيًٖ ،الشٖيب يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ.
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ّكظي يـبهسج اإلضنبهٖج اهيػرّضج خى خلشٖى اهيراشج اهٓ يضّرًٖ ؤشبشًٖٖ ٖخغيً ن
يٌِيب ٌلبػب فرؿٖج:
أوال :اهلشػ اهخإيٌٖٕ ّؤُيٖج اشخذيبرٍ تبهٌشتج هضرنبح اهخإيًٖ

ذبىٍب :يّر اشخذيبر ؤكشبػ اهخإيًٖ فٕ خضلٖق يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ

أوال :اللشع الخأهٍىٌ وأههٍج اشخذهبري تبلىشتج لشركبح الخأهٍو

خوـة ضرنبح اهخإيًٖ يّرا يز يّسب؛ فِٕ خليى اهخييج اهخإيٌٖٖج هيً ٖػوتِب يلبت خضظٖ

يتبهغ األكشبػ ،نيب خلّى تبشخذيبر ُ ٍ األكشبػ هخضلٖق ؿّائي يبهٖج ،ضٖد خيذ

ؤكشبػ

اهخإيًٖ ؤنذر يً  %56يً األيّا اهيّسِج هالشخذيبر فٕ ضرنبح اهخإيًٖ.
 .Ⅰخحدٍد اللشع الخأهٍىٌ فٌ شركبح الخأهٍو:

خخيذ اهفن رث األشبشٖج هوخإيًٖ فٕ خّزٖؾ اهخػر ؿوٓ ؤنتر ؿيي يينً يً األفراي ،يلبت

يتوغ يً اهيب ٖشيٓ كشػ اهخإيًٖٖ ،يفـَ اهيئيً هَ اهٓ ضرنج اهخإيًٖ اهخٕ خلّى تيّرُب
ٌخبئز اهخػر يلبت

تخضي

األكشبػ اهخٕ خسيـِبّ ،ت هم خيفؾ خـّٖغب ؿً األغرار

ؤّاهخشبئر اهخٕ خوضق تبهيئيً ه َ تيّسة ؿلي ٌٖؼى اهـالكج تًٖ اهضرنج ّاهيئيً هَ.
 .1خعرٍف كشع الخأهٍو:

ٖـرف كشػ اهخإيًٖ تإٌَ "اهيتوغ اه ٔ ٖوخزى اهيئيً هَ تيفـَ هخغػٖج اهخػر اه ٔ ٖإخ ٍ

اهيئيً (ضرنج اهخإيًٖ) ؿوٓ ؿبخلَ فِّ ٖيذ ذيً ؤّ شـر اهخإيًٖ ،ؤّتبألضرْ ذيً اهخػر
ؤّ يلبتوَّ ،كي ٖيفؾ اهٓ ا هيئيً تظفج ضِرٖج ؤّ شٌّٖج ضشة االخفبق تًٖ اهػرفًٖ ،فٖشيٓ
اهلشػ اهيّرٔ ،ؤّ ٖيفؾ يرث ّاضيث فٖشيٓ اهلشػ اهّضٖيFrançois Couilbault, 2009, (".

)P.54

ّؿٌي خضيٖي اهلشػ اهخإيٌٖٕ خإخ ضرنج اهخإيًٖ اهضرّػ اهخبهٖج تـًٖ االؿختبر( :ؤشبيج
ؿزيٕ شالى ،0202 ،ط)006.
 ؤً ٖنًّ ُ ا اهلشػ كبفٍب هخغػٖج اهخنبهٖف اهٌبخسج ؿً اهخشبئر اهيخّكـج ّاهيظبرٖف
اإلغبفٖج اهيخخوفج اهخٕ خخضيوِب ضرنج اهخإيًّٖ ،ن ا خضلٖق ُبيص رتص يٌبشتب هوضرنج؛

 ؤً ٖنًّ اهلشػ اهخإيٌٖٕ اهيشخّفٓ عبدال وهخىبشلب ،تيـٌٓ ؤً ٖخٌبشة يؾ ػتٖـج
ّيرسج اهخػر اهيئيً غيٍ؛
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 ؤً ٖنًّ اهلشػ هىبفشب  ّ ،هم ضخٓ خشخػٖؾ ضرنج اهخإيًٖ س ة ؤنتر ؿيي يً اهـيالء
ّزٖبيث يتٖـبخِب.

 .2هكوىبح كشع الخأهٍو:

ٖضخي اهلشػ اهخإيٌٖٕ اه ٔ ٖيفـَ اهيئيً هَ هضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ اهلشػ اهظبفٕ

ّاهلشػ اهخسبرّٔ ،ت هم فبٌَ ٖخى ضشبة كشػ اهخإيًٖ ؿوٓ يرضوخًٖ نيب ٖوٕ:
أ .اللشع الضبفٌ ُّ :هم اهلشػ اه ٔ ٖنفٕ هخغػٖج اهخشبئر اهفـوٖج فٕ ضب ضيّذِب،

ّت هم فِّ ٖشيص هضرنج اهخإيًٖ تبهّفبء تبهخزايبخِب خسبٍ اهيئيً هِى ؿٌي خضلق

األخػبر اهيئيً غيُب.
ّؿٌي اضخشبة اهلشػ اهظبفٕ ٌفخرع يتيؤ خـبي اهخزايبح اهيئيً هِى يؾ اهخزايبح
اهيئيً (ضرنج اهخإيًٖ) .ؤٔ ؤً:
ُّ ا يـٌبٍ ؤً:

اهخزايبح اهيئيً = اهخزايبح اهيئيً هَ

األكشبػ اهظبفٖج اهيضظوج = اهخـّٖغبح اهييفّؿج

ّخضشة ُ ٍ األكشبػ اهظبفٖج ؿوٓ فرع ؤً اهيئيً هِى يـرغًٖ هٌفس اهخػر
ّتٌفس اضخيب اهخشبئر اهيخّكـج (يتيؤ اهخسبٌس)ّ .ؿوَٖ خـػٓ اهلبؿيث اهـبيج هضشبة

اهلشػ اهظبفٕ نيب ٖوُٕ( :بٌٕ سزاؽ ،0202 ،ط)001.

اللشع الضبفٌ = هعدل حدود الخعر × هتمغ الخأهٍو

ّؤضٖبٌب ال ٌـرف يـي ضيّد اهخػر ؤّ اهخشبرث ،فٌوسإ اهٓ اهتٖبٌبح اإلضظبئٖج

اهخبظج تيّغّؽ اهخػر هخضيٖي يـي ضيّد اهخشبئر ّ هم تبالؿخيبي ؿوٓ يتيؤ
االضخيب ّ ،اه ٔ ٖـػٓ تبهلبًٌّ اهخبهٕ:

ة .اللشع الخجبرً ُّّ :اهلشػ اه ٔ ٖلّى اهيئيً هَ تيفـَ هضرنج اهخإيًٖ ُّّ ،ؤنتر

يً اهلشػ اهظبفٕ ،فِّ ٖيذ اهلشػ اهظبفٕ زائيا اإلغبفبح(.ؤضيي هػفٕ،0221 ،

ط)56.
اللشع الخجبرً = اللشع الضبفٌ  +اإلظبفبح

ّخخيذ اإلغبفبح فٕ:

-اهيظبرٖف اإليارٖج ّاهـيّيٖج؛

051

أبحاث اقتصادية وإدارية

أههٍج اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي فٌ شركبح الخأهٍو

ُ-بيص رتص هوضرنج؛

اضخٖبػٕ هيّاسِج اهخشبئر اهخٕ خزٖي ؿً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ. .Ⅰهفهون وعتٍعج االشخذهبر فٌ شركبح الخأهٍو:

خـي ضرنبح اهخإيًٖ يً اهيئششبح اهيبهٖج اهخٕ خوـة يّرا تبرزا ّيِيب فٕ خسيٖؾ يتبهغ

األكشبػ ّخرانيِب يً اهيظبير اهيخخوفجّ ،خـي ؿوٓ خّسِِٖب ٌضّ االشخذيبر فٕ يسبالح
يخـييثّ .ت هم خـختر ؿيوٖج االشخذيبر ؿٌظرا ُبيب فٕ ضرنبح اهخإيًٖ.
 .1خعرٍف االشخذهبر فٌ شركبح الخأهٍو:

ٖـرف االشخذيبر فٕ يسب اهخإيًٖ ؿوٓ ؤٌَ " :خخظٖط ّخضغٖ كير يً اهيّاري
اهيخبضج هضرنج اهخإيًٖ تغرع خضلٖق فّائي يشخلتال ،يؾ خلوٖ اهيخبػر االشخذيبرٖج اهٓ
ؤيٌٓ ضي يينً هغيبً اهّفبء تبهخـِياح اهلبئيج خسبٍ ضيوج ّذبئق اهخإيًٖ (".ؿتي اهغفبر
ضٌفٕ ،0220 ،ط)655.

ّؿوَٖ فبً ضرنبح اهخإيًٖ خِيف يً ّراء االشخذيبر اهٓ غيبً اهّفبء تبهخزايبخِب

خسبٍ ضيوج اهّذبئق يً ٌبضٖج ّخسبٍ يالنِب يً ٌبضٖج ؤخرّْٖ .رسؾ هم اهٓ غخبيج
األيّا

اهخٕ خخسيؾ هيِٖب يً يظبير يخخوفجّ ،اهخٕ ٖسة اشخذيبرُب تضن

سٖي ّاال

اٌخفع اهـبئي ؿوٓ رؤس اهيب اهيشخذير يً سِج ّارخفـح ؤشـبر اهخإيًٖ يً سِج ؤخرْ
ييب ٖئذر ؿوٓ ؿيوٖج خلٖٖى األياء.
 .2هتبدئ اشخذهبر أهوال شركبح الخأهٍو:

ٖلّى االشخذيبر فٕ ضرنبح اهخإيًٖ ؿوٓ يسيّؿج يً اهيتبية خخيذ فٕ:
 .2.1الشٍولج:

ٖلظي تبهشّٖهج تيفِّيِب اهـبى " كيرث اهّضيث االكخظبيٖج ؿوٓ يلبتوج اهخزايبخِب
اهسبرٖج ؿٌييب خخضلقّ ".خـٌٕ ؤٖغب "اينبٌٖج اهخخوط يً اهّركج اهيبهٖج تشرؿج ّيًّ
خشبرث (".يٌٖر اتراُٖى ٌُئ ،0111 ،ط)250.
ّتشتة خـوق اهشّٖهج تبالشخذيبر فٕ ضرنبح اهخإيًٖ فٖسة األخ تِ ا اهـٌظر
ؿٌي خضنٖ

اهيضفؼج االشخذيبرٖج تيب ٖغيً خّفٖر اضخٖبسبح اهضرنج يً األيّا

اهشبئوج ُّ .ا ٖخػوة كٖبى ضرنبح اهخإيًٖ تخّزٖؾ اشخذيبراخِب ضشة ػتٖـج اهخزايبخِب ،فخلّى
تبشخذيبر سزء يً ؤيّاهِب فٕ ضن ٌلي شبئ خضح اهػوة نضشبتبح سبرٖج ؤّ ّيائؾ كظٖرث
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األس تبهتٌّم .نيب خلّى تبشخذيبر سزء يً ؤيّاهِب فٕ ضراء تـع األظّ شِوج اهخضّٖ
اهٓ ٌلي يًّ خضي خشبئر؛ ُّ ا ُّ اهيفِّى اهشوٖى هوشّٖهج(.ؤضيي زنرٖب ظٖبى،0225 ،
طّٖ )15.راؿٓ ٌُب ؤً ال خزٖي ُ ٍ األيّا ؿً اهلير اهنبفٕ ّاال اٌخفع اهـبئيّ ،ؤً ال
خل ؿً اهلير اهيٌبشة هخغػٖج االهخزايبح .ن هم فٖينً هضرنج اهخإيًٖ اشخذيبر تلٖج ؤيّاهِب
فٕ اشخذيبراح يخّشػج ّػّٖوج األس تبهلير اه ٔ ٖخفق يؾ اهخزايبخِب.
ّؿوٓ ُ ا األشبس ٖينً اهلّ تإً اهشّٖهج فٕ ضرنبح اهخإيًٖ ُٕ "كيرث ضرنج
اهخإيًٖ ؿوٓ خضّٖ االشخذيبراح اهٓ ٌليٖج تشرؿج ّتيًّ خشبئر هخـّٖع اهيئيً هِى ؿٌي

خضلق اهخػر اهيئيً غيٍ".
 .1.1الظهبو:

ٖلظي تغيبً االشخذيبر "اشختـبي ؿٌظر اهيغبرتج ّاهيخبػرث فٕ اشخذيبر ؤيّا
اهضرنج كير اإلينبً ،نبالشخذيبر فٕ يضبرٖؾ غٖر ييرّشج ؤّيضبرٖؾ غبيغج".
ٌّؼرا ألً األيّا اهيشخذيرث فٕ ضرنبح اهخإيًٖ خخط ضيوج اهّذبئق؛ فبً ضرنبح
اهخإيًٖ خغؾ ؤّهّٖج نتٖرث ؿوٓ غيبً خلوٖ اهيخبػر ؿٌي اشخذيبر األكشبػ اهيشخويج يً
اهيئيً هِىّ .غبهتب؛ خض ر ضرنبح اهخإيًٖ يً اهوسّء اهٓ اشخذيبراح ؿبهٖج اهيخبػر ّ ،هم
تغرع اهيضبفؼج ؿوٓ كٖيج األظّ

ضخٓ ّهّ اٌخفع اهـبئي ٌشتٖب (.اتراُٖى

اهسزرأّ ،0221،ط)022.
ّيً األشبهٖة اهخٕ خشخخييِب ضرنبح اهخإيًٖ هزٖبيث اهغيبً ُّ ؤشوّة اهخٌّٖؾ فٕ
يضفؼج االشخذيبر ،فن ويب زاي خٌّؽ االشخذيبراح اهخٕ خخغيٌِب اهيضفؼج نويب اٌخفغح

اهيخبػر اهخٕ ٖخـرع هِب ؿبئيُب.
 .2.1الرتحٍج:

ٖلظي تبهرتضٖج يً ٌبضٖج االشخذيبر فٕ ضرنبح اهخإيًٖ؛ "اهـبئي اه ٔ خضظ
ؿوَٖ ضرنج اهخإيًٖ يً خّؼٖف ؤيّاهِب فٕ يسبالح اشخذيبر يخخوفج الشخخيايِب فٕ
خغػٖج سزء ؤّن اهخزايبخِب خسبٍ اهيئيً هِى".
ّخإخٕ اهرتضٖج فٕ يرضوج خبهٖج تـي ؤً خضلق ضرنج اهخإيًٖ كيرا نتٖرا يً اهشّٖهج
ّاهغيبًّ ،ال ٖـٌٕ هم اغفب

يتيؤ اهرتضٖج؛ ت

ُّ غرّرٔ هيؿى اهيرنز اهيبهٕ

ّاهخٌبفشٕ هضرنج اهخإيًّٖ ،خغػٖج يخخوف اهخزايبخِب خسبٍ اهيئيً هِى ّاهيشبُيًٖ.
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 .3هجبالح االشخذهبر فٌ شركبح الخأهٍو:

خشخذير ضرنبح اهخإيًٖ ؤيّاهِب فٕ يسبالح االشخذيبر اهخبهٖج(:ؤشٖ سيٖ كزؿبػ،
 ،0221ط)01.

 االشخذيبراح اهـلبرٖج (اهـلبراح ّاألراغٕ)
 اهلرّع تغيبً ّذبئق اهخإيًٖ ّتغيبً رًُّ ؿلبرٖج ّتغيبٌبح ؤخرْ.
 االشخذيبراح فٕ األّراق اهيبهٖج (األشِى ّاهشٌياح)
 اهّيائؾ اهٌليٖج اهذبتخج ّاهضشبتبح اهسبرٖج تبهتٌّم.

ّتظفج ؿبيج خظٌف االشخذيبراح اهٓ ٌّؿًٖ ُيب:
.2.2اشخذهبراح كضٍرث األجل :خخيذ فٕ خوم األيّاح اهخٕ ٖينً خضّٖوِب تشرؿج
ّتشِّهج اهٓ شّٖهج ٌليٖج ،نيب ؤً فخرث اشخضلبكِب خل ؿً شٌجّ .خـختر ؤيّاح

االشخذيبر كظٖرث األس فٕ ضرنبح اهخإيًٖ نوِب ؤيّاح اشخذيبرٖج يبهٖجّ ،كي خنًّ
يخياّهج فٕ ؤشّاق اهٌلي ؤّؤشّاق اهيضخلبح)Frank Fabozzi, 2002, P.720 (.
.1.2اشخذهبراح عوٍمج األجل ُّٕ :اشخذيبراح ٖظـة خضّٖوِب اهٓ ٌليٖج شبئوج فٕ
فخرث ّسٖزثّ ،ؿبيث يب ٖخى اكخٌبئُب تِيف االضخفبؼ تِب هييث خزٖي ؿً شٌجّ .ؤيّاح

االشخذيبر ػّٖوج األس فٕ ضرنبح اهخإيًٖ خخنًّ يً ؤيّاح اشخذيبر يبهٖج؛ ّاهخٕ
ٖخى خياّهِب فٕ شّق رؤس اهيب ّ ،ؤيّاح اشخذيبر ضلٖلٖج (.كبشى ٌبٖف ؿوّاً،

 ،0221ط)012.

 .Ⅰأههٍج اشخذهبر هتبلغ األكشبع فٌ شركبح الخأهٍو:

ٖضن اشخذيبر ؤكشبػ اهخإيًٖ اهيخسيـج هيْ ضرنج اهخإيًٖ ؤُيٖج تبهغج ،ضٖد ٖضن

اهغيبً اهضلٖلٕ هضيوج اهّذبئق هوضظّ ؿوٓ ضلّكِى يً ضرنج اهخإيًٖ ؿٌي خضلق اهخػر
ؤّضوّ آسب االشخضلبقّٖ .ينً اتراز ؤُيٖج اشخذيبر ؤكشبػ اهخإيًٖ فٕ ضرنبح اهخإيًٖ فٕ
اهٌلبػ اهخبهٖج:
 .1ع دن إتلبء األهوال هجهدث وهععمج دوو عبئد أورتح :ييب ٖشيص تخضلٖق ؿّائي
هوضرنج يً سِج ّخييج االكخظبي اهلّيٕ يً سِج ؤخرْ؛

 .2ظهبو لمهؤهو لهن :ضٖد ٖـختر اشخذيبر األيّا اهيخسيـج هيْ ضرنبح اهخإيًٖ
تيذبتج غيبً هضيوج ّذبئق اهخإيًٖ ضخٓ خفٕ تبهخزايبخِب خسبُِى؛
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 .3خلمٍص الخشبئر الىبجهج عو الخعوٍظبح وخغعٍج الهضبرٍف العبهج لمشركج :فٕ

تـع األضٖبً ٖفّق يسيّؽ اهخشبئر اهخٕ خّاسَ ضرنبح اهخإيًٖ يسيّؽ األكشبػ
اهيضظوج يً اهيئيً هِى خال اهيّرث اإلٌخبسٖج ،ييب ٖضن خػرا ؿوٓ خزٌٖج ضرنج

اهخإيًٖ؛ ٌُّب خنيً ؤُيٖج االشخذيبر فٕ خّفٖر اهشّٖهج اهالزيج هيّاسِج اهخشبئر غٖر
اهيخّكـج؛
 .4رفع رأس الهبل عمي الهدى العوٍل :ضٖد ؤً األرتبش اهيضللج يً االشخذيبراح
ؿوٓ اهييْ اهػّٖ ٖينً ؤً خشِى فٕ رفؾ رؤس يب

ضرنبح اهخإيًٖ؛ ( Pascal

) Alphonse, 2010,P.528

ٍ .5عختر كتدٍل آخر لمخهوٍل :ضٖد ؤً اال شخذيبر ٖـي ػرٖلج سٖيث هخيّٖ ضرنبح
اهخإيًٖ تيال يً اهلرّع اهتٌنٖج اهخٕ خئئ اهٓ زٖبيث اهييٌّٖٖج ،تشتة ارخفبؽ ؤشـبر

اهفبئيث ؿوٓ اهلرّع؛
 .6خمق كٍهج هظبفج لحهمج الوذبئق والهشبههٍو ّ :هم تبهٌؼر اهٓ ضسى االشخذيبراح

فٕ يٖزاٌٖج ضرنج اهخإيًّٖ ،خإذٖر ٌخبئز االشخذيبر ؿوٓ رتضٖخِب ،فنويب نبٌح اهـّائي

ؿوٓ االشخذيبراح ُبيج نويب شبُى هم فٕ خوق كٖيج يغبفج؛ (Zurich Financial
(Services,2009, P.4

 .7الخلٍٍن الدائن ألداء شركج الخأهٍو :ضٖد ؤً ؤشـبر األشِى اهيـرّغج فٕ اهتّرظج
يذال خـػٕ ٌؼرث ّاغضج ضّ اهضبهج االكخظبيٖج هوضرنج ،فنويب نبً شـر اهشِى
يرخفـب؛ نبٌح كٖيج اهضرنج ؤنتر ُّ ا يب ٖشِ ؿوٓ اهيشٖرًٖ يـرفج ييْ فـبهٖج
اهخشٖٖر اه ٔ ٖلّيًّ تَ)David Swensen, 2009, P.230( .

ذبىٍب :دور اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي

ٌؼرا هالرختبػ اهّذٖق تًٖ اهخنوفج ّاهشـر؛ فبً ّغؾ شـر خٌبفشٕ ٖضخى ؿوٓ ضرنج

اهخإيًٖ ؤخ اهخنوفج تـًٖ االؿختبر ؿٌي خضيٖي ؤكشبػ اهخإيًٖ.
 .Ⅰالهٍزث الخىبفشٍج وعىبضرهب:

خضٖر اهيٖزث اهخٌبفشٖج اهٓ اهخبظٖج اهخٕ خيٖز اهضرنج ؿً غٖرُب يً اهضرنبح اهيٌبفشج،

ّخضلق هِ ٍ اهضرنج يّكـب كّٖب خسبٍ األػراف اهيخخوفج ُّّ ،يب ٖـرف تبهيّكف اهخٌبفشٕ.
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 .2خعرٍف الهٍزث الخىبفشٍج:

ٖـي االكخظبئ يبٖن تّرخر ؤّ يً خػرق هيفِّى اهيٖزث اهخٌبفشٖج ضٖد ؿرفِب ؿوٓ

ؤٌِب " اهيٖزث اهخٌبفشٖج خٌضإ تيسري خّظ اهضرنج اهٓ انخضبف ػرق سيٖيث ؤنذر فـبهٖج يً
خوم اهيشخـيوج يً كت اهيٌبفشًٖ .ضٖد ٖنًّ تيليّرُب خسشٖي ُ ا االنخضبف يٖياٌٖب ،تيـٌٓ
آخر تيسري اضياد ؿيوٖج اتياؽ تيفِّيَ اهّاشؾ")Michael Porter, 1993, P.48(.
ّتضن

ؿبى خـرف اهيٖزث اهخٌبفشٖج ؿوٓ ؤٌِب " اهّغؾ اهيخفّق اه ٔ خضظ

ؿوَٖ

اهيئششج ُ ،ا اهخفّق ٖنًّ فٕ ضن اغبفج كٖيج هيْ اهيشخِومّ ،اهخٕ خإخ ضن ؤشـبر
ؤك يلبرٌج تإشـبر اهيٌبفشًٖ ،ؤّفٕ ضن يٌخز يخيٖز ّ ،هم تِيف زٖبيث اهضظج اهشّكٖج
ؤّاهتلبء فٕ اهشّق ؿوٓ األك ".

يً خال اهخـبرٖف اهشبتلج ٖينً اشخخالط اهخظبئط اهخبهٖج هويٖزث اهخٌبفشٖج:
ؤٌِب ٌشتٖج ؤٔ خخضلق تبهيلبرٌج ّاالخخالف تًٖ اهيٌبفشًٖ ّهٖس اهخضبتَ؛ؤٌِب خئئ اهٓ خضلٖق األفغوٖج ّاهخفّق ؿوٓ اهيٌبفشًٖ؛خنًّ يشخيرث ّيشخيايج ،ؤٔ ٖخى تٌبئُب ؿوٓ اهييْ اهػّٖ ّهٖس ؿوٓ اهييْ اهلظٖرفلػ ،فِٕ خخخط تبهفرط اهيشخلتوٖجّ ،ال خزّ

تشرؿج ؿٌييب ٖخى خػّٖرُب

ّخسيٖيُب؛
ؤٌِب يخسييث ّفق يـػٖبح اهتٖئ ج اهخبرسٖج يً سِجّ ،كيراح ّيّاري اهضرنج اهياخوٖجيً سِج ؤخرْ؛
ٖخٌبشة اشخخيايِب يؾ األُياف ّاهٌخبئز اهخٕ خرٖي اهيئششج خضلٖلِب ؿوٓ اهييْاهلظٖر ّاهييْ اهػّٖ ؛

ؤٌِب خٌـنس فٕ نفبءث ؤياء اهضرنج ّؤٌضػخِبّ ،خٌـنس ن هم فٕ كٖيج يب خلييَهوزتبئً.
 .2عىبضر الهٍزث الخىبفشٍج:

ٖينً هوضرنج ؤً خضلق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً خال اهخإذٖر فٕ ؿٌبظر ُ ٍ األخٖرث

ّاهخٕ خخيذ فٕ:
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 .1.2الىهو:

ٖلظي تَ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً خال

اهخّشؾ تبهضسى ؤّيً خال

اهخّشؾ

اهسغرافّٕ ،خبظج تـي ؼِّر االٌخرٌح تّظفِب ضتنج يـوّيبح ؿبهيٖج خخظف

تبه شرؿج ّشِّهج االشخخياى فٕ ارشب ّاشخلتب اهيـوّيبح.

ّخِيف اهضرنج يً خال اهٌيّ اهٓ اهضفبؼ ؿوٓ يرنزُب اهخٌبفشٕ ّخيؿٖيَ ،هخضلٖق
يـيالح ٌيّ خخٌبشة يؾ يـيالح ٌيّ اهلػبؽ ،تبإلغبفج اهٓ زٖبيث يتٖـبخِب ّؤرتبضِب.
ضٖد ٖخػوة خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج يً خال اهٌيّ اغبفج يٌخز ؤّخييج سيٖيث اهٓ
شّق سيٖي ؤّشّق كبئى)Jean-Marie Ducreux, 2009,P.42( .

 .2.2الخهٍز:

خخيٖز اهضرنج ؿً يٌبفشِٖب ؿٌييب ٖنًّ تيليّرُب ضٖبزث يٌخز ّ خظبئط فرٖيث

خسـ اهزتًّ ٖخـوق تِبّ .خـٌٕ يٖزث اهخيٖز "كيرث اهضرنج ؿوٓ ؿرع يٌخسبح اح
خظبئط يخيٖزث ّيخفري ث ،ييب ٖسـوِب اح كٖيج ؤنتر يً ٌؼٖرخِب يً اهيٌخسبح يً
ّسِج ٌؼر اهيشخِوم"( .ظّرٖج يـيّرٔ ،0202،ط )5.يذال سّيث ؤؿوٓ ،خظبئط
خبظج هويٌخز ،خييبح يب تـي اهتٖؾ...
ّٖخػوة ؿٌظر اهخيٖز يً اهضرنج خػّٖر يٌخسبح سيٖيث ّفرٖيث ّخشّٖلِبّ ،خليٖى
خييبح يخيٖزث ال خلييِب اهضرنبح اهيٌبفشجّ ،االهخزاى يً كت اهيشئّهًٖ ّاهـبيوًٖ فٕ
اهضرنج تبهيضبفؼج ؿوٓ خيٖز اهيٌخز.
 .2.1اإلتداع واالتخكبر:

ٖـرف اإلتياؽ ؿوٓ ؤٌَ "خػّٖر ّخضلٖق ؤفنبر سيٖيث يً ػرف األفراي اه ًٖ ٖخـبيوًّ

يؾ اٗخرًٖ فٕ ٌػبق خإشٖس يـًٖ ّفخرث يـٌٖج"ّٖ .ينً خـرٖفَ ن هم ؿوٓ ؤٌَ "ّغؾ
ضّٖز اهخٌفٖ ؤّاالشخغال هخنٌّهّسٖب يّسّيثّ ،اهخٕ شخخى فٕ ؼرّف ؤّضرّػ سيٖيث
ّخخرسى ٌخٖسج ظٌبؿٖج"( .سيٖوج اهسّزٔ ،0200 ،ط)015.
ّيً اهيظػوضبح اهيرختػج تبإلتياؽ؛ يظػوص االتخنبر ،فنذٖرا يب خي األيتٖبح ؿوٓ
ؤً يظػوضٕ اإلتياؽ ّاالتخنبر هِيب ٌفس اهيـٌٓ ،اال ؤً تـع اهنخبة اهيخخظظًٖ
ٖيٖوًّ اهٓ اهخفرٖق تٌِٖيب ،فبالتخنبر ٖخـوق تبنخضبف فنرث سيٖيث يخيٖزث ،ؤيب اإلتياؽ
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فٖخـوق تّغؾ ُ ٍ اهفنرث يّغؾ اهخٌفٖ ؿوٓ ضن ؿيوٖج ؤّيٌخز (شوـج ؤّخييج) خلييِب
اهضرنج هزتبئٌِب.
ّٖشبؿي خضلٖق يٖزث األتياؽ اهضرنج ؿوٓ انخشبة اهخترث فٕ ؤكظر ييثّ ،ن ا ّٖفر
األيّاح اهخٕ خشيص تخفع اهخنبهٖف ،تبإلغبفج اهٓ يّاسِج اهيٌبفشج اهيخزاٖيث فٕ
اهضظّ ؿوٓ ؿّاي اإلٌخبر ّن هم يّاسِج اهيٌبفشج يً ؤس زٖبيث اهيتٖـبح ،خػّٖر
ؤشبهٖة ّػرق اٌخبر ّخّزٖؾ اهشوؾ ّاهخييبح ّخضلٖق يشخّٖبح ؤفغ يً اهٌبضٖخًٖ
اهنيٖج ّاهٌّؿٖج فٕ سيٖؾ األٌضػج(.يٌٖج خوٖفج ،0202 ،ط)15.
 .4.2كٍبدث الخكمفج والشعر األدىي:

خـٌٕ يٖزث اهخنوفج األك كيرث اهضرنج ؿوٓ ؿرع يٌخسبح تخنوفج ؤك يً يٌبفشِٖب،

ُّّ يب ٖئئ اهٓ خضلٖق ؿّائي ؤنترّ .خـختر ؿيوٖج خفع اهخنبهٖف ؿبيال ؤشبشٖب هزٖبيث
اهليرث اهخٌبفشٖج هويٌخز ،ضٖد ؤً خخفٖع اهخنبهٖف ٌٖسى ؿٌَ خفع األشـبر اهٓ اهييْ
اه ٔ ٖخـيْ كيرث اهيٌبفشًٖ .نيب ٖشيص خخفٖع اهخنبهٖف يلبرٌج يؾ خنبهٖف اهضرنبح
اهيٌبفشج تفرع شـر ؤك يً ؤشـبر اهيٌبفشًٖ يؾ خضلٖق ٌفس يشخّْ األرتبش.

و ٖخػوة خضلٖق اهضرنج هيٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ ّتبهخبهٕ ختٌٕ اهيٌبفشج
اهشـرٖج؛ يلّيبح ؤشبشٖج ؤُيِب:

أ .غرّرث اخخب اهضرنج اهخرخٖتبح اهيٌبشتج هخضشًٖ األياء ّرفؾ يـي اإلٌخبسٖج ّخلوٖ

اهِير تيب ٖشبُى فٕ غتػ اإلٌفبق ّخرضٖي اهخنوفج؛

ة .اخسبٍ اهضرنج اهٓ اهيٌخز اهٌيػٕ اه ٔ ٖينً اٌخبسَ تنيٖبح نتٖرث ّاالشخفبيث يً

اكخظبيٖبح اهضسى اهنتٖرّ ،فٕ ٌفس اهّكح خسٌة خليٖى يٌخسبح اح يّاظفبح خبظج
خخػوة يزٖيا يً اإلٌفبق فٕ ؤؿيب اهتضد ّاهخػّٖر ّاهتٖؾ تإشـبر
يرخفـج غٖر خٌبفشٖج؛()Michael Porter,1998, P.36
حّ .غؾ ترايز هخٌيٖ ج يِبراح اإلتياؽ ّاهليرث ؿوٓ اهخضيٖد ّخٌيٖج اهرغتج هيْ

األفراي هخليٖى ؤفنبر غٖر ؿبيٖج خشبُى فٕ خرضٖي اإلٌفبق ّيً ذى خليٖى يٌخسبح تإشـبر ؤك ؛

د .هٖس تبهغرّرث ؤً ٖنًّ اهيٌخز يخيٖزا ؤّيخفريا تبهيلبرٌج يؾ اهيٌخسبح اهيٌبفشج،

هم ؤً االخسبٍ اهٓ اهخيٖز فٕ اهيّاظفبح هَ خنوفخَ اهخٕ كي خنًّ يرخفـج ييب ٌٖخز ؿٌَ
ظـّتج اهتٖؾ تشـر خٌبفشٕ.
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 .Ⅰخخفٍط الخكبلٍف كهدخل لخحلٍق الهٍزث الخىبفشٍج فٌ شركبح الخأهٍو:
خيذ

اهخنوفج اهيٌخفغج ييخال ُبيب يً يياخ

خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج ّخيؿٖيِب فٕ

ضرنبح اهخإيًٖ ،نيب ؤً خضيٖي اهلشػ اهخإيٌٖٕ ٖخغيً ؤخ يشخّْ اهخنوفج تبهضشتبً.
 .1هفهون وأىواع الخكمفج فٌ شركبح الخأهٍو:

خـرف اهخنوفج اكخظبيٖب تإٌِب "االٌفبكبح اهيبهٖج اهخٕ خخضيوِب ايارث اهيئششج

ؤّاهيٌؼيج فٕ شتٖ خسيٖؾ اهيّاري اإلٌخبسٖج هغرع اٌخبر شوؾ ؤّ خييبح ٖينً

تٖـِب( ".ؤضيي يضيي ٌّر ،0222 ،ط)56.

ّفٕ ضرنبح اهخإيًٖ خـرف اهخنوفج تإٌِب "يسيّؿج األؿتبء اهيخـولج تخليٖى خييبح
ّيٌخسبح اهخإيًٖ ّاهخٕ خخضيوِب ضرنج اهخإيًٖ(".ظالش اهيًٖ اهضٌّإٌ ،ي.ح،
ط)021.
ّخظٌف اهخنبهٖف فٕ ضرنبح اهخإيًٖ اهٓ:
أ .الخكبلٍف االتخدائٍج :خخضي ضرنج اهخإيًٖ ؿٌي اظيار ؿلّي اهخإيًٖ خنبهٖف يخخوفج،

يٌِب خنبهٖف األّراق اهيػتّؿج اهخبظج تبهـلّي ،خنبهٖف زٖبرث األخظبئًٖٖ ّاهيشخضبرًٖ

ّختراء اهخإيًّٖ ،يظبرٖف اظيار ّذبئق اهخإيًٖ يً ػّاتؾ ّغٖرُبّ ،خيؿٓ يسي ُ ٍ
اهخنبهٖف تبهخنبهٖف االتخيائٖج.
ة .خكبلٍف إدارث األعهبل :خشخخيى ضرنبح اهخإيًٖ يّؼفًٖ هيراكتج شٖر ؤؿيب

اهـلّي ،ففٕ ن ّٖى ٌٖؼى ُئالء ي نراح تيّسة يفؾ األكشبػ اهخٕ شخشخضق يشخلتال،
ّٖرشوًّ ٌشخب ؿً ُ ٍ اهي نراح هسِبز اهيضبشتج ٌّشخب ؤخرْ هألضخبط اه ًٖ شٖخّهًّ
يِيج اهخضظٖ ؤّهـيالء اهضرنج ا ا نبٌّا ٖلّيًّ تِ ٍ اهيِبى ّ ،هم تغٖج خضلٖق خضظٖ

ُ ٍ األكشبػ فٕ يّاؿٖيُب اهيضييث .ن هم خخظط ضرنبح اهخإيًٖ يّؼفًٖ يِيخِى يراشج
ّخلرٖر يخخوف اهيظبرٖف اهيخـولج تبظيار اهـلّيُ(.بٌٕ سزاؽ ارخٖيَ ،يرسؾ شبتق،
ط)066.
ُ ا تبإلغبفج اهٓ خنبهٖف ؤخرْ ضِرٖج خخضيوِب ضرنج اهخإيًٖ هيفؾ رّاخة اهيّؼفًٖ
ّاٖسبر ينبخة اهضرنج ّخنبهٖف اهيؿبٖج ّاإلؿالً ّغٖرُب.
ح .خكبلٍف دفع األكشبع :خخضي

ضرنبح اهخإيًٖ خنبهٖف ؤخرْ هستبٖج األكشبػ،

فبهـيالء اه ًٖ ٖضظّوًّ ُ ٍ األكشبػ ٌٖؼيًّ ضشبتبخِى اهخبظج ّٖشـًّ هخٌفٖ تٌّي اهـلّي
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اهخٕ خيح تّاشػخِى ّٖإخ ًّ ؿيّالح اغبفٖج هلبء ُ ٍ األخـبة ّخنًّ ؿبيث ؿوٓ ضن
ٌ شتج يئّٖج يً األكشبػ اهييفّؿجّ ،خخخوف اهـيّهج اهييفّؿج هوـيالء يً ضرنج خإيًٖ
ألخرْ.
 .2إعداد كشع الخأهٍو اىعالكب هو هشخوى الخكمفج:

خوـة اهخنوفج األك يّرا ُبيب نشالش خٌبفشٕ ،فال ٖينً خضيٖي ؤشـبر خإيًٖ خٌبفشٖج

يًّ غتػ يشخير هوخنبهٖف ،ضخٓ ؤً نذٖرا يً ضرنبح ا هخإيًٖ اهيخيٖزث خشخِيف ؤً خنًّ
اهرائيث فٕ خفع ؿٌبظر اهخنوفج تًٖ يٌبفشِٖب فٕ ٌفس اهٌضبػ ضخٓ خخينً يً ّغؾ ؤشـبر
خإيًٖ خٌبفشٖج ،ضٖد ؤً خخفٖع اهخنبهٖف ٌٖسى ؿٌَ خفع األشـبر (كٖيج األكشبػ) اهٓ
اهييْ اه ٔ ٖخـيْ كيرث ضرنبح اهخإيًٖ اهيٌبفشج.

ّؿٌي كٖبى ضرنج اهخإيًٖ تخضيٖي اهلشػ اهخإيٌٖٕ ،فبٌِب خإخ يشخّْ اهخنوفج تـًٖ

االؿختبر ُّّ ،يب ٖػوق ؿوَٖ " ػرٖلج خـؼٖى ُبيص اهخنوفج" ،ضٖد ٖخضيي اهشـر اهخإيٌٖٕ
ضشة ُ ٍ اهػرٖلج اٌػالكب يً خغػٖج اهخنبهٖف اهخبظج تبهيٌخزّ ،خّهٖي ُبيص ٖشيص هضرنج
اهخإيًٖ تخغػٖج اهخنبهٖف األخرّْ ،خضلٖق ؤرتبش خخيذ فٕ اهفرق تًٖ شـر اهيٌخز (اهلشػ)
ّاهخنوفج اهّضيّٖج هويٌخزّ .فٕ ضبهج خـيي اهيٌخسبح ٖخى اشخخياى اهيـبي اهيخـيي اهّضئّ،
ّاه ٔ ٖيذ

خنوفج ؿيث يٌخسبحّٖ ،خضيي اهشـر ضشة اهـالكج اهخبهٖج(:ؿذيبً تّيضّص،

 ،0225ط)50.
ضٖد :P :اهشـر ؤّ كٖيج اهلشػ اٌػالكب يً يشخّْ اهخنوفج
 :cmاهيـبي اهيخـيي اهّضئّ

 :tmيـي اهِبيص اإلسيبهٕ
 :Cخنوفج اإلٌخبر اهّضيّٖج
ّخسير اإلضبرث اهٓ ؤً خليٖر ُٖنوج اهخنبهٖف ؿوٓ يخخوف فرّؽ اهٌضبػ ّاألكشبى؛ خـي
يً ؤنتر اهيضبن اهخٕ خـبٌٕ يٌِب ضرنبح اهخإيًّٖ ،ت هم اهخلوٖ يٌِب ؤنتر يب ٖينً .ففٕ
نذٖر يً األضٖبً خضيي اهخنوفج فٕ اهظٌبؿج اهخإيٌٖٖج ؿوٓ ؤشبس اهضنى اهضخظٕ هوخييج
اهيلييج هوـيٖ  ،يًّ يـرفج اهخنبهٖف اهضلٖلٖج اهخٕ ٖخى اٌفبكِبّ ،ؿيى اهيـرفج تبهخنبهٖف ٖئذر
ؿوٓ شـر اهيٌخز اهخإيٌٖٕ ّاهخلبئَ يؾ تلٖج اهيٌبفشًٖ.
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ّهخ سٌة ُ ٍ اهيضبن خوسإ ؤغوة ضرنبح اهخإيًٖ اهٓ تـع اهخلٌٖبح نبهخنوفج اهيخّشػج
اهيرسضج (ضشًٖ ضشبٌٕ ،0202 ،ط )00.ضشة اهفرّؽ اهخإيٌٖٖج ّخضوٖوِب تبالؿخيبي ؿوٓ
كبؿيث تٖبٌبح خبظج تِب.
 .3خأذٍر خخفٍط الخكبلٍف عمي الهٍزث الخىبفشٍج فٌ شركبح الخأهٍو:

خـختر اشخراخٖسٖج خخفٖع اهخنوفج اضيْ االشخراخٖسٖبح اهخٕ خٌخِسِب ضرنبح اهخإيًٖ

فٕ اػبر يضٖػِب اهخٌبفشٕ هخضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖجّ ،اهخٕ ٖخى تيّستِب خّسَٖ نبفج اهسِّي
ٌضّ ُيف ؤشبشٕ ُّ خخفٖع اهخنوفج اهنوٖج هويٌخزّ ،يً ذى ٖنًّ تبإلينبً اهِٖيٌج ؿوٓ
األشّاق ّخلّٖج ُبيص اهيٌبّرث اه شـرٖج خإنٖيا هويتيؤ اهلبئ تإً اهضرنج األنذر خٌبفشٖج ُٕ
خوم اهخٕ ٖنًّ تيليّرُب ؿرع يٌخسبح تخنوفج ؤك  ،ضٖد ؤٌَ فٕ ؼ

خيبذ

ؤشـبر

اهيٌخسبح اهخإيٌٖٖج هوضرنج يؾ ؤشـبر اهيٌبفشًٖ؛ خضظ ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ ُّايص ؤنتر
خشخذيرُب هخـزٖز ّغـٖخِب اهخٌبفشٖج ّاشخيرار رٖبيخِب فٕ اهخنوفجJean Pierre, 1997, (.

)P.61

ٖـي خخفٖع اهخنبهٖف االشخراخٖسٖج األنذر اؿخيبيا فٕ ضرنبح اهخإيًّٖٖ .خضلق

خخفٖع اهخنبهٖف يً خال االؿخيبي ؿوٓ خضلٖق ّفراح اهضسى اهنتٖر ،ؤٔ خّزٖؾ اهخنوفج
اهذبتخج ؿوٓ ؿيي نتٖر يً ّضياح اإلٌخبر ؤّ اهخلوٖ يً االؿخيبي ؿوٓ اهّشػبء ّاالؿخيبي
ؿوٓ يٌبف اهخّزٖؾ اهييوّنج هوضرنج ،اشخخياى ػرق هخليٖى اهخييبح خخفع يً اهخنوفج،
اشخخياى اهضبشة اٗهٕ هخخفٖع اهلّْ اهـبيوج ،خـيٖ األٌضػج ّاهـيوٖبح اح اهخنبهٖف
اهـبهٖج ،خخفٖع خنبهٖف اإلؿالً ،خليٖى يٌخز ؤشبشٕ يًّ ؤٔ ٌّؽ يً اهنيبهٖبح اإلغبفٖج
اهخٕ خئئ اهٓ زٖبيث اهخنوفج...
ّؿيّيب؛ ٖينً اهلّ

ؤً خخفٖع اهخنبهٖف ٖئئ اهٓ خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ

ضرنبح اهخإيًٖ يً خال :

أ .خلّى يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج اهيٌخفغج ؿوٓ اهـالكج اهلّٖج تًٖ ضظج اهشّق اهيرخفـج

ّاهرتضٖج اهيرخفـج ،ضٖد ؤً ضرنبح اهخإيًٖ اح اهضظج اهشّكٖج اهيرخفـج

خشخػٖؾ ؤً خشٖػر ؿوٓ رتضٖج ظٌبؿٖج ؤؿوٓ يً اهيخّشػ ؿوٓ ييْ فخراح ييخيث؛
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أههٍج اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي فٌ شركبح الخأهٍو

ة .خشخػٖؾ ضرنج اهخإيًٖ اح اهخنبهٖف اهيٌخفغج اكٌبؽ اهيٌبفشًٖ تـيى تياٖج ضرّة

األشـبر ياخ اهظٌبؿج ،ييب ٖـٌٕ كيرخِب ؿوٓ اؿياي اهيشرش هغتػ اهخشـٖر ياخ اهظٌبؿج
ّت هم خضلٖق اهيٖزث اهخٌبفشٖج؛
ح .غبهتب خشخػٖؾ ضرنبح اهخإيًٖ اهلبئيث تبهخنبهٖف ؤً ختلٕ يٌبفشِٖب اهيضخيوًٖ خبرر

يائرث اهظٌبؿج؛

دٖ .ينً هضرنبح اهخإيًٖ اح اهخنبهٖف اهيٌخفغج خضي زٖبيث األشـبر اهخٕ ٖيررُب

اهِٖب ّشػبء اهخإيًٖ ؤّ يـٖيّ اهخإيًٖ ؤّ اهّنالء ،..تضٖد خشخػٖؾ ؤً خيخط ُ ٍ اهزٖبياح
تشِّهج ٌؼرا هـيوِب تيشخّٖبح خنبهٖف ؤنذر نفبءث؛

ر .اهيضبفؼج ؿوٓ ظّرث اٖسبتٖج هيْ اهـيالء يً خال األشـبر اهيٌخفغج ّاهيٌبفشج

اهخٕ خغـِب ضرنج اهخإيًٖ.

 .Ⅰعوائد االشخذهبراح وأههٍخهب فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي:

خشـٓ ضرنبح اهخ إيًٖ يّيب اهٓ خفع اهخنوفج اهٌِبئٖج اهخٕ ٖليى تِب اهيٌخز يً اهضرنج،

ّتبهخبهٕ اهضظّ ؿوٓ األشـبر اهيٌخفغج يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ.
ّيً ؤُى اهـٌبظر األشبشٖج اهخٕ خئخ فٕ االؿختبر ؿٌي خشـٖر اهيٌخسبح اهخإيٌٖٖج؛ ُٕ
ؿّائي االشخذيبراح ّاهخٕ خشبُى فٕ خخفٖع خنوفج يٌخسبح اهخإيًٖ .ضٖد ٖـختر ؿبئي
االشخذيبراح يً ؤُى اهيظبير اهخٕ كي خضخرم فٕ اهيضبفؼج ؿوٓ يشخّْ ؤشـبر اهخإيًٖ
ّن ا هخـّٖع ؤٔ خشبئر يظبضتج هـيوٖبح االنخخبة(.ضشًٖ ضشبٌٕ ،يرسؾ شبتق،
ط )05.فبهنذٖر يً ضرنبح اهخإيًٖ ال خيبٌؾ ؤً خنًّ ٌخٖسج ٌضبػ االنخخبة ؤٔ ٌخٖسج ٌضبػ

اظيار ّذبئق اهخإيًٖ خشبرث( ،كٖيج األكشبػ اهيضظوج ؤك يً كٖيج اهخـّٖغبح اهييفّؿج)،

ّ هم ػبهيب نبً ؿبئي اشخذيبر خوم األكشبػ ٖفّق خوم اهخشبئرٌُّ .ب ال خنخفٕ ضرنج اهخإيًٖ
تخضيٖي كشػ اهخإيًٖ؛ ّاٌيب تإً ٖنًّ ُ ا اهلشػ يٌبفشب ،ضٖد ؤً ضرنج اهخإيًٖ ال خـي
ّضيُب فٕ اه شّقّ ،ؿوِٖب فٕ اهٌِبٖج ؤً خليى خييج اهخإيًٖ هسيِّر اهيئيً هِى ّهنً تشـر
يٌبفس.
اً كيرث ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ خػّٖر يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج تخخفٖع اهخنبهٖف كير
اإلينبًٖ ،ـٌٕ كيرخِب ؿوٓ خفع كٖيج اهلشػّ ،ال ٖخضلق هم اال ا ا اؿخييح شٖبشج
اشخذيبرٖج خـّي ؿوِٖب تبألرتبش .فضرنبح اهخإيًٖ خلّى تبشخذيبر األكشبػ اهيضظوج فٕ تياٖج
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ن ؿبى فٕ ضًٖ ؤً اهخـّٖغبح خنًّ يشخلتالّ ،تبهخبهٕ شٖخسيؾ هيِٖب يتبهغ ٌليٖج نتٖرث
خلّى تبشخذيبرُب يضللج ت هم ؿبئيا ؿً االشخذيبرّ .ؿوَٖ فبٌَ ؿٌي اضخشبة اهلشػ اهظبفٕ
ٖسة ؤخ ُ ٍ االشخذيبراح تـًٖ االؿختبر ،ضٖد ؤً اهـبئي ؿوٓ ُ ٍ االشخذيبراح شٖضسؾ
اهضرنج ؿوٓ خفع اهخنبهٖف ّيٌَ خفع كٖيج اهلشػ اهظبفّٕ ،تبهخبهٕ زٖبيث كيرخِب ؿوٓ
اهيٌبفشج فٕ اهشّق.
ّهخّغٖص اهيفِّى اهشبتق ٌفرع ؤً اهخشبئر اهيخّكـج فٕ ٌِبٖج ؿبى يب ُٕ ،ً.ّ 0222
ّهٌفرع ؤً اهلشػ اهظبفٕ ّيليارٍ  Pكي خى اشخذيبرٍ تفبئيث شٌّٖج يليارُب  ،r%ؤٔ ؤً
ضرنج اهخإيًٖ شخضظ ؿوٓ ؿبئي يً االشخذيبر يليارٍ ّ rPشٖنًّ يليار يب كي خسيؾ هيْ

اهضرنج ُّ كٖيج اهلشػ اهظبفٕ زائيا يليار اهـبئي ؿً االشخذيبر .ؤٔ ؤً يب خضظوَ ضرنج
اهخإيًٖ ُُّ(:بٌٕ سزاؽ ارخٖيَ ،يرسؾ شبتق ،ط)060.
تياٖج اهـبى
اهلشػ اهظبفٕ

ٌِبٖج اهـبى
اهخـّٖغبح اهييفّؿج ()ً.ّ0222

ُّ ا اهيسيّؽ ٖسة ؤً ٖشبّٔ كٖيج اهخشبئر اهيخّكـج ُّّ  ً.ّ 0222ؤٔ ؤً:
ُّن ا فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ :ُٕ P
فـوٓ فرع ؤً  r=5%فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ :ُٕ P
ؤيب ا ا نبً  r=10%فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ :ُٕ P
ٌُّب ٌالضؼ ؤٌَ نويب زائي اهـبئي ؿوٓ االشخذيبراح نويب كوح كٖيج اهلشػ اهظبفٕ.
اًٗ هٌفرع ؤً اهخـّٖع ؿً اهخشبئر اهيخّكـج شٖنًّ فٕ ٌِبٖج اهـبى اهذبٌٕ ،ؤٔ تـي
شٌخًٖ يً يفؾ اهلشػ ،فِ ا ٖـٌٕ ؤٌَ كي خى اشخذيبر اهلشػ  Pهييث ؿبيًٖ ،نيب ٖوٕ:

066

أبحاث اقتصادية وإدارية

أههٍج اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي فٌ شركبح الخأهٍو

تياٖج اهشٌج األّهٓ

ٌِبٖج اهشٌج األّهٓ

اهلشػ اهظبفٕ

ٌِبٖج اهشٌج اهذبٌٖج
اهخـّٖغبح اهييفّؿج ()ً.ّ0222

يؾ ٌِبٖج اهشٌج األّهٓ شٖخسيؾ هيْ ضرنج اهخإيًٖ اهيتوغ اهخبهٕ:
ُّ ا اهيتوغ شٖخى اشخذيبرٍ يرث ؤخرْ هنٕ ٖخسيؾ هيْ ضرنج اهخإيًٖ فٕ ٌِبٖج اهشٌج اهذبٌٖج
اهيليار اهخبهٕ:
ُّ ا اهيليار اهيخسيؾ ٖشبّٔ اهخـّٖغبح اهخٕ شخيفـِب اهضرنج فٕ ٌِبٖج اهشٌج اهذبٌٖج ،ؤٔ
ؤً:
ّؿوَٖ فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ  Pاهييفّؽ فٕ تياٖج اهشٌج األّهٓ ُّ:

فـوٓ فرع ؤً  r=5%فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ ُٕ:

ّا ا نبً  r=10%فبً كٖيج اهلشػ اهظبفٕ ُٕ:
ٌُّب ٌالضؼ ؤٌَ نويب زايح ييث اهخإيًٖ نويب خسيـح ؤيّا

ؤنتر هيْ ضرنج اهخإيًٖ

هالشخذيبر ّتبهخبهٕ ٖل يليار اهلشػ اهظبفٕ.
اً كيرث ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ اهضظّ ؿوٓ ؿبئي ؿً اشخذيبراح األكشبػ اهيضظوج ٖشيٓ
"خنوفج خظى اهخـّٖغبح اهيخّكـج"  ٍ ُّ ،اهـيوٖج خـنس كيرث ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ خخفٖع
اهخنبهٖف اهيخخوفج ّيً ذى خخفٖع اهلشػ اه ٔ ٖيذ شـر اهخإيًّٖ ،تبهخبهٕ خضلق ضرنج
اهخإيًٖ يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ ّخضظ ؿوٓ يٖزث خٌبفشٖج ؤنتر يلبرٌج يؾ
تبكٕ اهضرنبح اهيٌبفشج.
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خالضج:

يً خال

يب سبء فٕ ُ ٍ اهيراشج ٖختًٖ ؤً اشخذيبر ضرنبح اهخإيًٖ ألكشبػ اهخإيًٖ

اهيخسيـج هيِٖبٖ ،ـي ؤضي اهيياخ اهِبيج هخضلٖق يٖزث اهرٖبيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ
ّت هم خضلٖق يٖزث خٌبفشٖجّٖ .ينً خّغٖص ؤُى اهٌخبئز اهيخّظ اهِٖب فٖيب ٖوٕ:
 خوـة ضرنبح اهخإيًٖ يّرا يزيّسب ،فِٕ خلّى تٌضبػ االنخخبة فخليى اهخغػٖج اهخإيٌٖٖج
هويئيً هِى ،نيب خلّى تبشخذيبر األيّا اهيخسيـج هيِٖب فخضلق يً خالهِب ؿّائي يبهٖج؛
ٖ خى ضشبة كشػ اهخإيًٖ يً خال ضشبة اهلشػ اهظبفٕ ّاه ٔ ٖينً ضرنج اهخإيًٖ
يً خـّٖع اهخشبئر اهيضخيوجّ ،اهلشػ اهخسبرٔ ّاه ٔ ٖيذ اهلشػ اهظبفٕ يغبفب اهَٖ
اهخنبهٖف ُّبيص اهرتص؛

 خِيف ضرنج اهخإيًٖ يً ّراء اشخذيبر األكشبػ اهيضظوج اهٓ غيبً ضلّق اهيئيً

هِى ّخلّٖج يالءخِب اهيبهٖج ّخضلٖق األرتبش ّن ا خضلٖق يٖزث خٌبفشٖج؛
 خينً ؿّائي اشخذيبراح األكشبػ ضرنج اهخإيًٖ يً خخفٖع اهخنوفج ّتبهخبهٕ خخفٖع
اهلشػ يلبرٌج تبهيٌبفشًٖ ُّّ يب ٖضلق هِب اهيٖزث اهخٌبفشٖج؛
 نويب زاي اهـبئي ؿوٓ االشخذيبر نويب زايح كيرث ضرنج اهخإيًٖ ؿوٓ اهشٖػرث ؿوٓ
اهخنبهٖف ّخفع اهلشػ اهخإيٌّٖٕ ،تبهخبهٕ يؿى اهليراح اهخٌبفشٖج هوضرنج؛
 خشخػٖؾ ضرنج اهخإيًٖ اهرائيث فٕ اهخنوفج ّاهشـر األيٌٓ ؤً خضلق يرنزا خٌبفشٖب كّٖب
ّخيؿى ضظخِب اهشّكٖج.
الهراجع:

تبلمغج العرتٍج:

 .1اتراُٖى اهسزرأّ ،خلٖٖى تيائ االشخذيب ر فٕ ضرنبح اهخإيًٖ تبشخخياى ٌيب ر رٖبغٖج ضيٖذج ،يسوج اهـوّى
االكخظبيٖج ،اهيسوي  ،3اهـيي  ،48سبيـج تغياي ،اهـراق2007 ،

 .2ؤضيي يضيي هػفٌٕ ،ؼرٖج اهخإيًٖ ،يار اهفنر اهسبيـٕ ،يظر2007 ،

 .3ؤضيي زنرٖب ظٖبى ،آهٖبح س ة االشخذيبراح اهخبرسٖج اهٓ اهيّ

اهـرتٖج فٕ ؼ

اكخظبيٖبح ضيب افرٖلٖب ،ؿيي  ،3سبيـج اهتولبء اهخػتٖلٖج ،األريً2006 ،

اهـّهيج ،يسوج

 .4ؤضيي يضيي ٌّر ،يضبشتج اهخنبهٖف ،اهيار اهسبيـٖج ،يظر2004 ،

 .5ؤشبيج ؿزيٕ شالىٌّ ،رٔ يّشٓ ضلٖرٔ ،ايارث اهخػر ّاهخإيًٖ ،يار اهضبيي هوٌضر ،ؿيبً2010،

 .5ؤشٖ سيٖ كزؿبػ ،خضوٖ اهـّاي اهيئيٖج اهٓ غـف ٌيّ كػبؽ اهخإيًٖ ّاشخذيبراخَ فٕ فوشػًٖ ،رشبهج
يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،اهسبيـج االشاليٖج ،فوشػًٖ0221 ،
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أههٍج اشخذهبر أكشبع الخأهٍو فٌ خحلٍق هٍزث الرٍبدث فٌ الخكمفج والشعر األدىي فٌ شركبح الخأهٍو
 .7سيٖوج اهسّزٔ ،يّر اإلتياؽ اهخنٌّهّسٕ فٕ خـزٖز اهليرث اهخٌبفشٖج هويّ اهـرتٖج ،يسوج
اهـوّى االكخظبيٖج ّؿوّى اهخشٖٖر ،اهـيي  ،11سبيـج شػٖف ،اهسزائر2011 ،

 .8ضشًٖ ضشبٌٕ ،ييخ

اهخشـٖر هخيؿٖى اهخٌبفشٖج فٕ اهظٌبؿج اهخإيٌٖٖج ،،اهيوخلٓ اهيّهٕ اهراتؾ ضّ :

" اهيٌبفشج ّاالشخراخٖسٖبح اهخٌبفشٖج هويئششبح اهظٌبؿٖج خبرر كػبؽ اهيضرّكبح فٕ اهيّ اهـرتٖج"،
سبيـج اهضوف ،اهسزائرٌّ 10-9 ،فيتر 2010

 .9ؿتي اهغفبر ضٌفٕ،اهتّرظبح ّاهيئششبح اهيبهٖج ،اهيار اهسبيـٖج ،يظر2002 ،
 .10ؿذيبً تّيضّص،خخفٖع اهخنبهٖف نييخ

هيؿى اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ اهيئششبح اهظٌبؿٖج

اهسزائرٖج،رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌضّرث ،سبيـج شنٖنيث ،اهسزائر2008 ،

 .11غبهة األنرى ،ؤذر ايارث يخبػر اشخذيبر رؤس اهيب اهيـرفٕ فٕ خضلٖق اهيزاٖب اهخٌبفشٖج هيٌؼيبح

اهخإيًٖ األريٌٖج ،اهيئخير اهـويٕ اهشٌّٔ اهشبتؾ ضّ  " :ايارث اهيخبػر ّاكخظبي اهيـرفج" ،سبيـج

اهزٖخٌّج اهخبظج ،األريً2007 ،

 .12ظّرٖج يـيّرٔ ،يضيياح ّؿّاي ٌسبش اهيٖزث اهخٌبفشٖج فٕ اهيئششج االكخظبيٖج ،اهيوخلٓ اهيّهٕ
اهراتؾ ضّ " :اهيٌبفشج ّاالشخ راخٖسٖبح اهخٌبفشٖج هويئششبح اهظٌبؿٖج خبرر كػبؽ اهيضرّكبح فٕ اهيّ

اهـرتٖج" ،سبيـج اهضوف ،اهسزائرٌّ 10-9 ،فيتر 2010

 .13كبشى ٌبٖف ؿوّاً ،ايارث االشخذيبر ،يار اهذلبفج هوٌضر ،األريً2009 ،

 .14يٌٖج خوٖفج ،آهٖبح خػّٖر اهيٖزث اهخٌبفشٖج هويئششج االكخظبيٖج ،اهيوخلٓ اهيّهٕ اهراتؾ ضّ " :اهيٌبفشج
ّاالشخراخٖسٖبح اهخٌبفشٖج هويئششبح اهظٌبؿٖج خبرر كػبؽ اهيضرّكبح فٕ اهيّ

اهضوف ،اهسزائرٌّ 10-9 ،فيتر 2010

اهـرتٖج" ،سبيـج

 .15يٌٖر اتراُٖى ٌُئ ،ايارث األشّاق ّاهيٌضأح اهيبهٖج ،يٌضإث اهيـبرف ،يظر1999 ،

ُ .16بٌٕ سزاؽ ارخٖيَ ،يضيي شبير ؿنّر ،اي ارث اهخػر ّاهخإيًٖ ،يار اهضبيي هوٌضر ،ؿيبً ،ػ2010 ،1
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