
 جامعة فرحات عباس 
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 التسيير
 قتصاديةقسم العلوم اإل

  
 

 
 دكتوراه  أطروحة مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات 

 علوم اقتصادية وعلوم تجارية وعلوم التسيير: الميدان
 إقتصاديات التأمين  :التخصص

 :بعنوان
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :تحت إشراف األستاذ                                                      :                الباحثة من إعداد 
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اهرة رحمة اهلل عليهالط   "روح أبي" إلى  

الحبيبة "أمي"لها عن نفسي فض  إلى من أ    

الغالي "زوجي" وسبب نجاحي رفيق دربي وسندي إلى  

".سامي"و" أنيس: "إبناي إلى فرحتي وسعادتي  

 كل أفراد عائلتي الصغيرةإلى  

 والكبيرة

 صديقاتي وزميالتي

 أهدي ثمرة جهدي
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 احلمد هلل الذي هدانا إىل نور العلم وميزنا بالعقل الذي يًسر طريقنا
 احلمد هلل الذي ما تيقنت به خريا وأمال إال وأغرقين سرورا

لعظيم فضله على حتمل عبء اإلشراف على " هباش فارس"كل الشكر وأوفر التقدير للدكتور 
 .هذهالرسالة وإخراجها يف أحسن صورة، بدعمه ونصائحه الثمينة

 .كما يشرفين أن أقدم جزيل شكري لكل من مد يل يد العون طيلة مشوار إجناز هذا العمل
 .وأدين بالشكر لألساتذة الذين شرفونا بتحكيم إستمارة البحث

 للتأمني  األقسام يف املديرية اجلهوية سطيف للشركة الوطنيةكما ال يفوتين شكر مسؤويل 
 .الدراسة وقوهتا البيعية الذين دعموين المتام اجلانب التطبيقي هلذه

 
 مقرواني مري
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 :ملخص
وإبراز دوره يف حتسني تسويق االبتكاري، لل( Saa)الشركة الوطنية للتأمني حتديد مدى تبين هذه الدراسة إىل  هدفت   

ابلة كأداة للدراسة للتعرف على خمتلف عناصر التسويق املقمت اإلعتماد على  ذلكولتحقيق أداء قوهتا البيعية، 
يف  رجل بيع 84 مكونة منعينة  كأداة أخرى للدراسة مت توزيعها على  اإلستبياناالبتكاري يف الشركة، كما مت استخدام 
ومت اللجوء إىل  الدراسة،حمل حتليل بعض املؤشرات املالية لقوى البيع ، إضافة إىل املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني

 .خمتلف األساليب اإلحصائية لتحليل وتفسري النتائج املتحصل عليها
بتكاري يف خمتلف عناصر مزجيها التسويقي التسويق اال تبىنت (Saa)الوطنية للتأمني الشركة أظهرت النتائج إىل أن و    

 بتكاري يف حتسني أداء قوى البيعالتسويق اال مسامهةتأكيد مت بتكار من عنصر آلخر، كما مع تفاوت يف درجة اال
 .حمل الدراسة

شركات التأمني بتحسني مسعتها اجتاه  ضرورة اهتمام :من بينها قدمت الدراسة العديد من التوصياتويف األخري    
 .البيعيةمن أجل حتسني أداء قوهتا  تطوير إجراءات تسوية املطالبات وتقدمي التعويضات يف أقصر األجالو زبائنها، 

 .قوى البيع، األداء تأمني،ال اتشرك بتكاري،التسويق اال: الكلمات المفتاحية
Abstract : 

   The purpose of this study was to determine the extent to which innovative 

marketing is used by the National Insurance Company (Saa), as well as its role in 

boosting the sales force's performance. To accomplish this, the interview was 

utilized as a research technique to determine the company's distinct parts of 

innovation marketing. In addition to examining some financial indicators of the 

sales forces of the study sample, as well as statistical methods for analyzing and 

interpreting the results acquired, the questionnaire was conducted with a sample of 

48 salesmen in the Setif Regional Directorate of National Insurance Company 

(Saa). 

   The findings revealed that the National Insurance Company (Saa) applies 

innovative marketing in several aspects of its marketing mix, with varying degrees 

of innovation from one element to another. furthermore, to verifying the 

contribution of innovation marketing to enhancing the performance of the sales 

forces under study. Eventually, the study was performed several suggestions, 

including: 

   To increase the performance of insurance salesmen, the company should 

prioritize strengthening its reputation with clients and implementing claim 

settlement systems that provide compensation in the fastest possible time. 

Keywords : Innovation marketing, Insurance Companies, sales forces, 

performance.  
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 :مقدمة
أي دولة من دول العامل، نظرا يف  االقتصاد عليهايعترب التأمني من أهم الدعائم األساسية اليت يعتمد    

ومع التطور الذي تشهده ... والزراعة الصناعة ،الصحة ،بازدهار ومنو القطاعات األخرى كالنقل الوثيق الرتباطه
من التأمني أن يأخذ بعدا جديدا حنو مواكبة  يتوقع..( .واالجتماعية االقتصادية)األسواق يف خمتلف جوانبها 

احلاصلة يف الصناعة التأمينية العاملية، خاصة بظهور التكنولوجيا املالية اليت سامهت يف تطوير خمتلف  التطورات
ومع اشتداد . وتقييم خماطر التسعري وتسوية املطالبات االكتتاب وما تتضمنه من عملية ،عمليات التأمني

تسارع  دفع إىل، التأميينوتغري أذواق املستهلكني وزيادة وعيهم فسة بني الشركات العاملة يف نفس القطاع املنا
مواجهة كل هذه  شركات التأمنيولكي تستطيع . قصر دورة حياهتاو ، املنتجات التأمينيةوترية تطوير وتسويق 

تستجيب هبا للتغريات ليب عمل جديدة وأساق طر  اجيادكوسيلة إل االبتكارالتحديات، البد عليها أن تتبىن 
التنافسية احلالية وبناء أخرى  ميزهتاكنها من تقوية ، ومتاملسـتهلكنيأذواق وتوقعات  علىوالتطورات اليت تطرأ 

  .مستقبلية
بطابعه التقليدي يف توزيع التأمني وتشابه تركيبة املنتجات املقدمة وعزوف األفراد عن  التأمني باجلزائرُعرف    

ته ترقي اليت هدفت إىل، إال أن القطاع مر جبملة من اإلصالحات واالحتكار االستقاللقتنائه يف مرحليت ا
اليت عرفها القطاع نقطة حتول  واالنفتاحوتعترب مرحلة التحرير . بني املتعاملني املنافسةوخلق  وحتسني خدماته

باجلزائر، ما دفع شركات التأمني ارسة الوساطة وممجذرية كونه مسح للشركات األجنبية واخلواص بامتهان التأمني 
سرع من منافسيها أبوترية  نتجات جديدةماحلالية وإدخال  انتجاهتمحتسني و  ،إىل البحث عن طرق وحلول فعالة

  .مأو تقدمي قيمة وخدمة أفضل هل ،وتقليل خسائرهمستجابة حلاجات العمالء لإل
زاد ، سوقية أكرب حصةلالستحواذ على ني العمومية واخلاصة ويف ظل التنافس احملتدم بني شركات التأم   
ليس فقط لزيادة أو احلفاظ على حصتها يف السوق  يف سياساهتا التسويقية بتكارياالتبين التفكري بـ هتماماال

أحد أهم مصادر التميز ومقياس لألداء  بتكارياالالتسويق أصبح  على كل حالو  .ولكن أيضا من أجل البقاء
 .يف السوق ئهاوبقا هاو منمن أجل شركات التأمني لاجليد 

املشاكل بيتعلق  ؛فما تواجهه شركات التأمني اجلزائرية يف الوقت الراهن ومن بينها الشركة الوطنية للتأمني    
انتهاج مبدى  مرهون أداء قوى البيعكون أن   ،التسويقية اليت تؤثر بشكل كبري على أدائها وعلى أداء قوهتا البيعية

استخدام طرق جديدة ، فمنافذ البيعيف التخطيط للمنتوج وحسن اختيار  بتكرةاملتسويقة الملؤسسة لألساليب ا
على إمتام  أفضل من املنافسني، يساعدهم حتما مغر   أو تقدمي منتج مميز بسعر   لتقدمي املنتج يف السوق
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رضا الزبون، بطريقة تساهم يف حتقيق  ادةوزياملبيعات  ارتفاعكفاءة ، ما يؤدي إىل الصفقات البيعية بكل ثقة و 
قوى البيع املورد األساسي للسيولة الالزمة لوفاء الشركة بالتزاماهتا  وتعترب .للشركةاألرباح، وزيادة احلصة السوقية 

ألداء ل مهم ؤشرهم مباعتبار  عن العوامل اليت حتسن أو تثبط من أدائهماجتاه املتضررين، ما يوجبها البحث 
، ومعاجلة هلم من جانب التحصيل والتعويضتقييم األهداف البيعية احملددة أو السليب للشركة، و اإلاجيايب 

عالقته باملستهلكني وحتديد نوعية السوقية، ا البيعية لقوهتا البيعة وحصته االجتاهاتحتديد  من أجل، االحنرافات
   .ومدى رضاهم

  اإلشكالية: أوال
إىل أن تفاعل املستهلكني مع شركات التأمني أقل  االستشاريةموعة بوسطن مت التوصل يف دراسة قامت هبا جم   

 تغطيتها تنويع منتجاهتا وتطويرمن أجل  االبتكاريال بد من التسويق  من تفاعله مع أي صناعة أخرى، لذا
وإثارة  عملية الشراء، وابتكار أساليب جديدة لرتويج خدماهتا وخلق الطلب لتحفيز تسعريهاوحتديث التأمينية، 

تكثيف جهودها الرتواجيية لنشر الوعي العمالء وإقناعهم بالشراء وإدامة العالقة معهم، كما اجيب عليها  اهتمام

يف خمتلف جوانب  فاالبتكار ،يةتوزيعال هامنافذ مع حسن اختيار وتنويع، التأميين وأمهيته يف محاية ممتلكاهتم
قوى البيع يف شركات التأمني على جذب وإقناع الزبائن وحثهم  املزيج التسويقي يعترب وسيلة مؤثرة تدفع لتحفيز

 .قتناء اخلدمات التأمينية للشركةا على
 :يتمحور السؤال الرئيسي للدراسة يف ،على ما سبق وبناء     

 لشركة الوطنية للتأمينل المديرية الجهوية في داء قوى البيعأفي تحسين  االبتكاريدور التسويق ما 
 ؟بسطيف

 :جابة الدقيقة عن سؤال اإلشكالية املطروح قمنا بطرح األسئلة الفرعية الـتاليةلإل    
لتحسني  االسرتاتيجيةما هو مستوى تبىن الشركة الوطنية للتأمني ملفهوم التسويق اإلبتكاري يف خمططاهتا . 1

 أداء قوهتا البيعية؟
 ة الوطنية للتأمني؟ما هو مستوى أداء قوى البيع يف املديرية اجلهوية بسطيف للشرك. 2
يف حتسني أداء قوى البيع يف املديرية اجلهوية بسطيف للشركة الوطنية  االبتكاريهل يساهم التسويق . 3

 للتأمني؟
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 فرضيات الدراسة :ثانيا
يف حتسني أداء قوى البيع يف شركات التأمني، قمنا بصياغة  االبتكارييف حماولة منا لتحديد دور التسويق     

 : حناول من خالل دراستنا هذه إثباهتا أو نفيها ومتثلت هذه الفرضيات يف عدة فرضيات
 يف عناصر مزاجيها التسويقي ضمن نشاطها االبتكاريفهوم التسويق ملتبىن الشركة الوطنية للتأمني مستوى  -

 ؛مرتفع
 لتأمني يف حتسن؛مستوى أداء قوى البيع يف املديرية اجلهوية بسطيف للشركة الوطنية ل -
 يف حتسني أداء قوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف للشركة الوطنية للتأمني؛ االبتكارييساهم التسويق  -

 :ويتفرع من الفرضية الرئيسة الثالثة الفرضيتني الفرعيتني التاليني
 ية يف حتسني األداء املايل لقوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف للشركة الوطن االبتكاري يساهم التسويق

 للتأمني؛
   قوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف للشركة غري املايل لداء األيف حتسني  االبتكارييساهم التسويق

 .الوطنية للتأمني
  دراسةأهمية ال :ثالثا

 متيزه والذي الراهن الوقت شركات التأمني يف يف التسويقي االبتكار مكانةتكمن أمهية الدراسة يف إبراز   
هذه الدراسة أمهية قوى البيع يف شركات التأمني  تبنّي و  ومواكبتها، معها التكيف ضرورةمنه و  تسارعةامل التغريات

احلفاظ على حصتها السوقية يف ظل املنافسة اليت تشهدها ومعرفة  ،زيادة مبيعاهتا ،لبلوغ أهدافها البيعية
بتكاري يف حتسني أداء قوى االه التسويق هذه الدراسة يف معرفة الدور الذي يلعب تساهممؤشراهتا وقياسها، كما 

 أن يتوقع البيع يف شركات التأمني من خالل دراسة حالة املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني سطيف، كما
 مفاهيم تبين على يساعدهم لشركات التأمني يف السوق اجلزائرية، بالنسبة إضايف دليل البحث هذا نتائج تكون

 .األداء املايل وغري املايل لقوهتا البيعية املرتبطة بتحسني بتكارياال التسويق
 أهداف الدراسة :رابعا

البيـع  قـوى أداءيف حتسـني  بتكـارياالإن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إبراز الدور الذي يلعبه التسويق    
 : يف شركات التأمني، باإلضافة إىل

 ركة الوطنية للتأمني عرب املديرية اجلهوية سطيف؛يف الش يبتكار االتبيان مستوى تبين التسويق  -
 يف الشركة الوطنية للتأمني عرب املديرية اجلهوية سطيف؛حتديد مستوى أداء قوى البيع  -
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يف الشــركة الوطنيــة للتــأمني عــرب املديريــة يف حتســني األداء املــايل لقــوى البيــع  بتكــارياالمعرفــة مســامهة التســويق  -
 اجلهوية سطيف؛

ـــع بتكـــاري االة التســـويق معرفـــة مســـامه - ـــأمني عـــرب يف حتســـني األداء غـــري املـــايل لقـــوى البي ـــة للت يف الشـــركة الوطني
 املديرية اجلهوية سطيف؛

، الـيت قـد بتكـارياالحول مفـاهيم وأسـاليب التسـويق  دراسةحلول على ضوء النتائج املتوصل إليها يف ال اقرتاح -
ياهتا التسويقية من أجل حتسني أداء قوهتا البيعية يف حتقيـق تساعد شركات التأمني يف تطوير واستحداث اسرتاتيج

 .األهداف البيعية هلا
 منهجية وأدوات البحث :خامسا

علـى املـنهج  االعتمـادفرضـياهتا املتبنـاة، مت  اختبـارمن أجل اإلجابة على اإلشـكالية املطروحـة يف الدراسـة وكـذا    
الدراســـات والبحـــوث ،الكتـــب، علـــى  اعتمـــاداهيم األساســـية لتشـــكيل اإلطـــار النظـــري للدراســـة واملفـــا الوصـــفي، 

ومفهـوم  البيـع ىبتكـاري وقـو االالتسـويق باملفاهيم املتعلقة بصلة الذات ، ...الدوريات، املقاالت، حبوث املؤمترات
 .األداء

وتقـارير جلمع البيانات األولية مت استخدام أسلوب دراسة حالة واعتماد املقابلة الشخصية وسـجالت ووثـائق و    
 :املديرية اجلهوية واالستبيان كأدوات جلمع املعلومات، كما هو موضح يف ما يلي

بتكــاري للشــركة الوطنيــة االســتبيان ليتوافــق مــع لــع املعلومــات حــول التســويق االاالســتبيان؛ حيــث مت صــياغة   -
املباشـــرة  الوكـــاالتإىل  شـــرةمبا التوجـــهللتـــأمني وأداء قـــوى البيـــع حمـــل الدراســـة يف املديريـــة اجلهويـــة ســـطيف،  ومت 

 . واسرتجاعها االستبياناتلتوزيع  والوكالء العامون
املعلومــــــات وتقــــــدمي للزبــــــائن التأمينيــــــة املنتجــــــات  تقــــــدمياملالحظــــــة؛ وذلــــــد بــــــالوقوف ميــــــدانيا علــــــى عمليــــــة   -

ملتعلقــة ا اجلديــدة الزبــون لالســتفادة مــن خمتلــف الضــمانات إقنــاع، ومــدى قــدرة مقــدم اخلدمــة علــى واالقرتاحــات
 .باملنتج

يف املديريــة اجلهويــة  للشــركة  ومســؤول قســم املتابعــة واإلحصــاء التســويق ســؤول قســماملقابلــة الشخصــية؛ مــع م  -
 .سطيف الوطنية للتأمني

مت احلصــول علــى تقــارير الشـــركة املتعلقــة بــأداء قــوى البيــع يف املديريــة اجلهويــة للشـــركة  وثــائق وتقــارير الشــركة؛  -
 ، وجـدول حسـاب مكافـأة األداء اجلمـاعي لقـوى البيـع(TCR)اب النتـائج السـنوي جـدول حسـ: سطيف مثل

(PRC) 6102-6102، وخمطط متوسط األجل. 
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  حدود الدراسة:سادسا
يف  االبتكارياليت هتدف إىل تبيان دور التسويق  إشكاليتها يف البداية على مناقشة الدراسة هذه اقتصرت   

، بسطيف Saaاملديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  بدراسة حالةتأمني، حتسني أداء قوى البيع يف شركات ال
على استخدام االستبيان كأداة جلمع املعلومات، وبفضل اهلل مت حصولنا على البيانات اخلاصة بأداء كل رجل 

 النتائجبيع يف املديرية اجلهوية سطيف، اليت ساعدتنا بشكل أفضل وأدق الختبار فرضيات الدراسة وتفسري 
ديرية اجلهوية يف امل حمل الدراسةقوى البيع االستبيانات على توزيع مع إمتام إجراءات  املتحصل عليها يف الواقع،

، من أجل (يج وجبايةير سطيف، مسيلة، برج بوعر ) يف أربع واليات املنتشرةسطيف ب للشركة الوطنية للتأمني
كما والنتائج املتحصل عليها من معاجلة بيانات االستبيان،  مقارنة النتائج املتحصل عليها من بيانات الشركة 

للتعرف على ، يف قسم التسويق وقسم اإلحصاء واملتابعة إعداد مقابالت عديدة مع خمتلف املسريينب قمنا
 . ة بشكل خاصبتكارياال يةالتسويقالسياسة التسويقية للشركة بشكل عام والوقوف على ممارساهتا 

سنوات انطالقا من لع  مخسنية فقد استغرقت هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي ومن الناحية الزم   
إىل غاية اإلنتهاء من الدراسة امليدانية وعرض النتائج واالقرتاحات  6102 سنةمن  بداية املادة العلمية للدراسة

مت راسة امليدانية الدسنوات، أما 3حيث تطلب إعداد اجلانب النظري أكثر من  ،6160والتوصيات سنة 
، أين مت التوجه إىل املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف وإعداد 6161 بداية من سنة االنطالق فيها

اإلحصاء ومعاجلة البيانات، وتوزيع و التسويق  املقابالت للحصول على املعلومات الالزمة من مسؤويل إداريت
 اإلحصائية إجراء التحاليلمث  سطيف واستعادهتا،ملديرية اجلهوية ة يف اع حمل الدراسقوى البيعلى االستبيانات 

 .الالزمة
 الدراسةموضوع  اختيارأسباب  :سابعا

  :ميكن إبرازها يف النقاط التاليةو  ،هناك عدة أسباب ودوافع أدت بنا إىل اختيار هذا املوضوع   
يسـتدعي مـا ، التـأمني اجلزائـري سـوقشـتداد املنافسـة يف وا التشابه الكبري يف املنتجات التأمينية املعروضـة للبيـع  -

 شكالت احلماية والضمان اليت ينشدها الزبائن؛للرقي بالقطاع حول م بتكارية املثلىاالالبحث عن احللول 
ـــدائم بـــني الوســـيط  االحتكـــاكفرصـــة  اغتنـــامســـوق الوســـاطة التأمينيـــة مـــن العوامـــل املســـاعدة علـــى  انتعـــا   - ال
، وتزويــد الشــركة باملعلومــات احملتويــة علــى التغــري يف األمنــاط املعيشــية (املنتفــع/املســتفيد)الزبــون و ( املــؤدي/املقــدم)

 واألخطار احملتملة؛
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حتــرض وحتــث  حيــث عامــل الــوعي أو النضــج التــأميين والقناعــة أو احلساســية الدينيــة لــدى املــواطن اجلزائــري،  -
يف وتتأقلم مع هذين القيـدين الـذين يعـدان مـن أهـم حقائب تأمينية تتك واستحداثشركات التأمني على جتويد 

 التحديات اليت تواجه وتعرتض املنتجني يف القطاع؛
، الــذي يعتمــد االبتكــاري كــن أن يفيــد البحــث يف التعــرف علــى أمهيــة تبــين شــركات التــأمني مفهــوم التســويقمي  -

دفـع يف  بتكـارياالين ألمهيـة التسـويق وتوجيه أنظـار املهتمـني واملسـري التسويقية،  أساليبهاعلى استحداث وتطوير 
 ؛قوى البيع حنو حتقيق أفضل النتائج

ــــداع   - ــــق بالبحــــث والتطــــوير، اإلب ــــول الشخصــــي فيمــــا يتعل ــــةبتكــــار واالاملي يف بقــــاء كربيــــات  ملســــامهتهم الفعال
 .تميزالشركات العاملية يف قمة ال

 ومميزات الدراسة الحالية سابقةالدراسات ال :ثامنا
 :لسابقةالدراسات ا. 1
لــذا ، وتناولتــه مـن زوايــا خمتلفـة، بتكـارياالهنـاك العديـد مــن الدراسـات الســابقة الـيت تطرقــت ملوضـوع التســويق    

تضـم متغـري )يف حني ما سيتم عرضـه يشـكل دراسـات سـابقة مشـاهبة ( تضم املتغريين)غري مطابقة لدراستنا  فهي
العربيـة واألجنبيــة، وســوف تسـتعرض هــذه الدراســة وقــد تنوعــت هـذه الدراســات بــني ، (واحـد مشــرتك علــى األقـل

وقـد مت تصـنيف هـذه الدراسـات مـن األحـدث إىل األقـدم وحسـب م، منهـا االسـتفادةللة مـن الدراسـات الـيت مت 
 :لغتها عربية أو أجنبية، واليت ندرجها يف

 :الدراسات باللغة العربية .1.1
فوي تحسوين الروور   بتكوارياالدور التسوويق " عنـوان ب ؛(وسـومر ناصـر  بسـام زاهـرربا حممد زيـود، ) دراسة -

 .2222، جملة جامعة محاة، "الذهنية لدى عمالء شركات التأمين في محافظة الالذقية
املنــتج، التســعري، التوزيــع، ) املتمثــل  بتكــارياالهــذه الدراســة إىل حتديــد دور عناصــر املــزيج التســويقي  تهــدف    

يف الصـورة الذهنيـة لـدى عمـالء شـركات التـأمني يف حمافظـة الالذقيـة،  (ت، األفـرادالرتويج، الدليل املادي، العمليا
والعمــــل علــــى حتديــــد مســــتوى الصــــورة الذهنيــــة املتشــــكلة لــــديهم، ومت االعتمــــاد علــــى املــــنهج الوصــــفي واعتمــــاد 

لهـا باسـتخدام عميـل ، ومت لـع البيانـات الثانويـة، وحتلي 313اليت مت توزيعها علـى عينـة مشـكلة مـن  االستبيانات
 . SPSSأساليب التحليل اإلحصائي املناسبة واستخراج النتائج باستخدام برنامج 
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والصـــورة الذهنيـــة لـــدى  بتكـــارياالمت التوصـــل يف هـــذا البحـــث إىل وجـــود عالقـــة معنويـــة بـــني عناصـــر التســـويق    
بدرجــة  بتكــارياالســويق حيــث تســاهم عناصــر الت ،العمــالء، وبينــت نتــائج التحليــل وجــود ارتبــاط بدرجــة مقبولــة

 .جيدة يف حتسني الصورة الذهنية لدى عمالء الشركات املدروسة
 بالمؤسسة الدوليين البيع رجال أداء تحسين في التدريب دور": بعنوان ؛(سامي زعباط)دراسة  -

 .6102 جامعة جيجل، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، ،"حالة مؤسسة الكاتمية للفلين ببجاية :اإلنتاجية
 يف البيع لقوى ملا للفلني، الكامتية مؤسسة يف البيع رجال تدريب وأمهية دور إىل إبرازهذه الدراسة  تهدف   

 حنو املستهلكني نظر وجهة تغيري يف اخلصوص وجه على تتمثل هامة مكانه من اجلزائرية االقتصادية املؤسسة
 فالتدريب ثانيا، اخلارجية األسواق حنو وتطويرها أوال حمليا السوقية حصتها على احلفاظ وبالتايل ،منتجاهتا
 مهاراهتم وصقل أدائهم رفع من ميكنهم حىت قدرات قوى البيع تنمية خالهلا من يتم ومنظمة خمططة كعملية
 أداة على االعتماد مت إذ منها، اخلارجية وخاصة البيئية التغريات مواكبة من ميكنهم مبا إليهم املسندة البيعية

 .باملؤسسة التجارة اخلارجية مصلحة وأعوان إطارات على وزع بندا 13 على اشتمل ستبياناال
 وعليه عام، بشكل بيعها رجال أداء بتحسني مسح الكامتية مبؤسسة التدريب أن إليه التوصل مت ما وأهم   

 فعاليةبال تتميز بيعية قوى إىل الوصول من تتمكن حىت حداثة أكثر تدريبية أساليب اتباع بضرورة نوصي
  .العاليتني والكفاءة

في تحسين األداء التسويقي للمؤسسة  االبتكاريدور التسويق ": بعنوان؛ (الشريف بوفاس) دراسة -
جملة إدارة األعمال والدراسات  ،"هراسادراسة حالة مؤسسة مطاحن بلغيث بسوق  :االقترادية

 .6102االقتصادية، جامعة اجللفة، 
عرفة دور التسويق االبتكاري يف رفع األداء التسويقي يف مؤسسة مطاحن بلغيث إىل م هذه الدراسة تهدف   

جملاالت التسويق االبتكاري على مؤشرات قياس   الكربى بسوق اهراس من خالل حتديد تأثري األبعاد املكونة
رضا العميل، وقد استعان الباحث بأداة االستبيان و األداء التسويقي متمثلة يف كل من الرحبية، احلصة السوقية، 

 .الذي مت توزيعه على عينة من إطارات وعمال املؤسسة
من أمهها توفر املؤسسة على جماالت التسويق االبتكاري خاصة التوزيع،  ،التوصل إىل جمموعة من النتائج مت   

التسويق االبتكاري على مؤشرات قياس  التجملاإضافة إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية بني األبعاد املكونة 
األداء التسويقي، كما أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتطوير املهارات لتحسني جماالت التسويق االبتكاري مبا 

 .يسمح برفع األداء التسويقي من خالل مؤشرات قياسه بشكل مستمر يف إطار االسرتاتيجية العامة للمؤسسة
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حالووة المنتجووات  :التسووويقي علووق القيمووة المدركووة للزبووو  االبتكووارأثوور "بعنــوان  ؛(أمــال شــرتاوي) دراســة -
 ختصــا العلــوم ،التســيري وعلــوم ةالتجاريــ العلــومالعلــوم االقتصــادية و  أطروحــة دكتــوراه، كليــة،  "اإللكترونيووة

 .6102، التجارية، جامعة  مسيلة
االبتكــار يف املنــتج، )التســويقي مبختلــف عناصــره  هــذه الدراســة إىل معرفــة األثــر الــذي ادثــه االبتكــار تهــدف   

 عناصـرعلى القيمة املدركة لدى الزبون يف احلواسيب الشخصية، إضافة إىل معرفة أكثـر  (التوزيعالسعر، الرتويج، 
 االخـتالفوكـذا إظهـار مـدى  على القيمة املدركة لدى الزبـون يف احلواسـيب الشخصـية، االبتكار التسويقي تأثريا

االبتكـــــار التســـــويقي علـــــى القيمـــــة املدركـــــة لـــــدى الزبـــــون يف احلواســـــيب الشخصـــــية بـــــاختالف بيانـــــاهتم  يف تـــــأثري
 .(املستوى التعليمي واملهين ،السن ،اجلنس)الشخصية 

االبتكــار يف جمــال املنــتج، االبتكــار يف )خلصــت الدراســة إىل وجــود تــأثري لالبتكــار التســويقي بأبعــاده األربعــة    
علـى القيمـة املدركـة لـدى الزبـون يف احلواسـيب ( ار يف جمال التوزيع، االبتكار يف جمـال الـرتويججمال السعر، االبتك

إضـافة إىل وجـود تـأثري لالبتكـار يف جمـال املنـتج علـى القيمـة املدركـة لـدى الزبـون . الشخصية لدى العينة املدروسة
 .يف احلواسيب الشخصية لدى العينة املدروسة

االبتكوووار التسوووويقي فوووي تووودعين القووودر  التنافسوووية للمؤسسوووة  دور"ت عنـــوان حتـــ ؛(كبـــاب  منـــال) دراســـة -
والعلــوم التجاريــة وعلــوم  االقتصــادية، أطروحــة الــدكتوراه، كليــة العلــوم "أوريوودو، جووامي، موووبيلي  :االقترووادية

 .6102جامعة سطيف، ختصا تسويق، التسيري، 
سـات ملفهـوم االبتكـار التسـويقي يف خمتلـف عناصـر الدراسـة إىل حتديـد مسـتوى تطبيـق هـذه املؤس هذه تهدف   

املــزيج التســويقي ومســتوى تطبيقهــا ألبعــاد امليــزة التنافســية احملــددة يف الدراســة بــاجلودة والتميــز وســرعة االســتجابة 
التنافســية امليــزة التســويقي بعناصــره جمتمعــة يف تــدعيم كــل بعــد مــن أبعــاد  االبتكــاروحتديــد دور ، حلاجــات الزبــائن

ومــدى وجــود دور لكــل عنصــر أو جمــال مــن جمــاالت االبتكــار التســويقي يف تــدعيم  ،املؤسســات مــن جهــة هلــذه
ـــائن واملـــوظفني، ومت اســـتخدام املقابلـــة والبحـــث  امليـــزة التنافســـية للمؤسســـات حمـــل الدراســـة مـــن وجهـــيت نظـــر الزب

 . الوثائقي واالستبيان كأدوات للدراسة
ــــة النقالــــوقــــد توصــــلت هــــذه الدراســــة إىل أن مؤس     ة بواليــــة ســــطيف تتبــــىن االبتكــــار ســــات االتصــــاالت اهلاتفي

وتقــوم بتطبيــق كافــة أبعــاده بدرجــة كبــرية يف نشــاطها، كمــا خلصــت إىل أن االبتكــار التســويقي يلعــب  ،التســويقي
 .يف السوق املنافسةقتصادية وتعزيز قدراهتا التنافسية يف ظل امتداد االدورا هاما يف متيز أداء املؤسسات 
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تكووار التسووويقي باالبتكووار فووي المنظمووة علووق االأثوور حالووة "  :بعنــوان ؛(علــي عبــد الرضــا اجلياشــي) دراســة -
، اجمللــة األردنيـــة "وانعكاسوواتع علوووق األداء دراسووة حالوووة عينوووة موون الشوووركات تكنولوجيووا المعلوموووات األردنيوووة

 .2223 للعلوم التطبيقية،
بتكاريــة االر يف منظمــات األعمــال وانعكــاس خاصــية املؤسســة بتكــااالإىل إظهــار حالــة هــذه الدراســة هــدفت    

 .ؤسسةالتسويقي واألداء يف امل بتكاراالالتسويقي، وكذا حتديد العالقة بني  بتكاراالعلى 
يف املؤسســات األردنيــة حمــل الدراســة،  بتكــاراالوقــد خلصــت الدراســة إىل عــدم وجــود مســتويات مرتفعــة حلالــة    

، كما خلصت إىل وجود تـأثري قـوي يبتكار االوالتسويق  بتكاراالرتباط موجبة بني حالة إضافة إىل وجود عالقة ا
 .ؤسسات األردنيةيف امل يف التسويق على األداء  بتكاراالألنشطة 
 :الدراسات باللغة األجنبية .1.1

 Tulus Suryanto, Reza Renaldo, Mahjus Ekananda, Teuku Heru Dinata & Indra)دراسة  -

Tumbelaka)التحرير على مستوى االبتكار، األداء واملنافسة يف صناعة التأمني يف أندونيسا أثريت" :بعنوان ؛" ،
"The Influence of Liberalization on Innovation, Performance, and Competition Level 

of Insurance Industry in Indonesia" ، ستدامةواليت مت نشرها يف اجمللة الدولية لال 

(Sustainability)، 6161. 
املنافسة على الفاعلني يف  ومستوى أثر العوملة على االبتكار واألداءالبحث عن هذه الدراسة إىل  تهدف    

 حيث مت. 2222غاية  إىل 2222 سنة على بيانات التأمني يف الفرتة ما بني صناعة التأمني يف إندونيسيا بناء  
 :النتائج التالية إىل، ومت التوصل يةعلى البيانات الكم االعتماد

تأثري سليب على الشركات ذات الدخل  حيث يوجدبتكار، واال تحريرهناك عالقة سلبية كبرية بني ال -
يرجع إىل توافر  إاجيايب والذيتأثري  فإنه يوجد الشركات ذات الدخل املرتفع املنخفض من األقساط، بينما يف

  .والتحريرتكيف للللشركات الكبرية  املوارد
 .قسط الصايفالشركات التأمني على األداء بكفاءة أكرب وزيادة تحرير شجع اليميكن أن  -
 .وجود أثر كبري للتحرير املايل على تطوير صناعة التأمني يف اندونيسيا -
كيف يقوم رجل البيع بتحسني أدائه؟ الدور املهم " :بعنوان ؛(Diana Aqmala, Elia Ardyan)دراسة -

 ?How Does a Salesperson Improve Their Performance" ،"ءلعماللالستجابة الذكية م على القدرهت
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The Important Role of Their Customer Smart Response Capability" ، لةاجملواليت مت نشرها يف 
  .6102 ،(Gadjah Mada International of Business)الدولية لألعمال 

إىل إثبات أمهية قدرة االستجابة الذكية للعمالء لدى رجل بيع يف صناعة التأمني يف  سةهذه الدرا تهدف   
رجل بيع يعملون يف  302على عينة مكونة من  توزيعهكأداة للدراسة مت   االستبيانعلى االعتماد ومت  ،إندونيسيا

 .صناعة التأمني
  .بة الذكية للعمالء حتسن من أداء رجال البيعمت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن القدرة على االستجا   
تـأثري التسـويق " :نبعنـوا ؛( Otakar Ungerman, Jaroslava Dedkova & Katerina Gurinova) دراسـة  -

 The impact of marketing "innovation، "0.2اإلبتكاري على تنافسية املؤسسـات يف سـياق الصـناعة 

on the competitiveness of entreprises in the context of industry 4.0" ، والـيت مت نشـرها يف جملـة
 .6102، (Journal of competitiveness)التنافسية 

ثـــار وتأثرياهتــا، ومت الرتكيـــز علـــى األ 0.2إىل معرفـــة جمــاالت التســـويق يف ســـياق الصـــناعة هـــذه الدراســـة هــدفت    
 اإلبتكــار، ومت تقيــيم 0.1شــركة تســتخدم الصــناعة  01ى حيــث مت إجــراء حبــث جتــرييب علــاملرتتبــة عــن الرقمنــة،  
بتكـار التسـويقي علـى أداء لالتـأثري رئيسـي  22معيـار، وخلصـت الدراسـة إىل أن هنـاك  21التسويقي باسـتخدام 

ـاالشركة الذي تعتربه عينـة الدراسـة  زيـادة إنتاجيـة العمـل وتغيـري ثقافـة الشـركة،  ،وأمههـا زيـادة القـدرة التنافسـية مهم 
يــث مت وصــف هــذه اتثــار وتقييمهــا باســتخدام طــرق اإلحصــاء الوصــفية، والــيت علــى أساســها مت التحقــق مــن ح

 . أمهيتها جتريبيا
وقـــد مت . وأظهـــرت نتـــائج البحـــث أن هنـــاك اختالفـــات يف كيفيـــة النظـــر إىل التـــأثريات مـــن قبـــل عينـــة الدراســـة   

أنـه األكثـر أمهيـة مـن قبـل شـركات صـناعة السـيارات بتكـاري علـى ثقافـة الشـركات علـى االتصنيف تأثري التسويق 
 0.1وأكد البحث بشكل جترييب أن الشركات تعترب أكـرب تـأثري للتسـويق اإلبتكـاري يف سـياق الصـناعة . األوروبية

 .هو الزيادة يف القدرة التنافسية للمؤسسات
 " ،"يا يف صناعة التأمنياالبتكارات التكنولوج" :بعنوان ؛(Lyubov Klapkiv, Jurij Klapkiv) دراسة -

Technological innovations in the insurance industry"،  واليت مت نشرها يف جملة التأمني، األسواق
 ،(Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection) املالية ومحاية املمستهلد

2222.  
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أجهزة  مثل الربجميات التحليالت،)التكنولوجية البتكارات احتليل استخدام إىل هذه الدراسة  تهدف   
وصف  إضافة إىل ،عوامل التطور يف صناعة التأمني البحث عنو  ،يف صناعة التأمني( االستشعار، اخلوارزمية

، وقد مت التوصل يف هذه لالبتكارات التكنولوجية SWOTولتحقيق هذا اهلدف مت إجراء حتليل . القطاع املايل
 :إىل أنالدراسة 

 عدم تناسق املعلومات،: يفل ثمتيف قطاع التأمني تة ديداجلالتقنيات  بينالعوامل الرئيسية اليت حتدد ظهور وت -
قتصادية واخنفاض الو القدرات التقنية واحلاسوبية، األزمة امن ،االجتماعيةتغري األجيال وأعرافهم  ،زيادة املنافسة

 .أقساط التأمني
حتليل البيانات والبيانات الضخمة،  ،انرتنت األشياء الرقمية، املنصات: اعة التأمنيالرقمنة يف صنتتطلب  -

 .صطناعيالتعلم اتيل والذكاء اإل ،واملشورة مقارنة املنتجات القائمة على اخلوارزميات
مثل )العالقة مع العمالء واليت تتعلق ب على سلسلة قيمة التأمني بشكل كبري بتكارات التكنولوجيةاالتؤثر  -

 .ونشاط املكتب اخللفي املطالبة، (االكتتاب)التسعري وتطوير املنتجات، التوزيع، ( والقنوات تفاعل العميل
مثل )كن أن توفر فوائد لصناعة التأمني ميلديها إمكانات كبرية و  InsurTechأن  SWOTأظهر حتليل  -

 .(طالبةيف التأمني، وزيادة فعالية امل االحتيال وتقليل عمليات االكتتاب
واجيب أن تنظمها سلطة جانب، إن االبتكارات اجلذرية يف شركات التأمني اجيب أن يتم تقديرها من كل  -

 .الدول حلماية حقوق املستهلد
 :نبعنـوا؛ (Victoria Ostrovskaya, Vladislav, Olga Stepicheva & Nicolay Denisov) دراسـة -
 Marketing of" ،"رتاتيجية للمؤسســـــات احلديثــــةتســــويق اإلبتكـــــارات كمجــــال رئيســـــي لــــإلدارة اإلســـــ"

innovations as a key area of strategic management of modern entreprise" ، الـيت مت نشـرها
 ،(Review of Applied Socio-Economic Research) يف جملـة البحـوث االجتماعيـة االقتصـادية التطبيقيـة

6100. 
 كما معاصرة، نظر وجهة من التسويقي لالبتكار األساسية املبادئ على فالتعر  إىلهذه الدراسة هدفت 

 السوق وديناميكية ،واألمريكية الروسية مؤسساتلل التسويقية األنشطة يف االبتكار استخدام ديناميكية حتمل
 ، حيث مت اقرتاح إدخال االبتكارات يف األنشطة6103-6113 السنوات خالل املبتكرة للمنتجات العاملية

التسويقية للمؤسسات احلديثة باستخدام منوذج تطبيق االبتكار التسويقي يف اإلدارة االسرتاتيجية للمؤسسة 
التسويقي  االبتكاراحلديثة، الذي يعكس مكان ودور االبتكار التسويقي يف املؤسسة، ويظهر أيضا عالقة 

اقق القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق التسويقي  االبتكار وتوصلت الدراسة إىل أن. االسرتاتيجيةواإلدارة 
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 خلصت الدراسة إىل أن كمااحلديثة،   للمؤسسة االسرتاتيجية اإلدارةركائز  من ركيزة رئيسية حيث اعتربه
 األوروبيةعكس البلدان  على احلديثة الروسية املؤسسات يف الالزمة بالصورة التسويقي ال ينتشر اإلبتكار
التسويقي، لتحقيق النمو  بتكاراال أنشطة على كبرية بدرجة تعتمد او اليت آسيا يف النامية والبلدان وأمريكا

االقتصادي املستدام، حتتاج روسيا إىل هتيئة الظروف لالبتكار يف إنتاج وإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة 
خري خلصت ويف األ. غياب هذه الظروف يعيق التطور املبتكر لالقتصاد الروسي أنللمؤسسات احمللية، حيث 
 املؤسسات وخلق ،املستمر االبتكار إىل العاملي االقتصاد حاجة على تركز احلديثة الدراسة إىل أن االجتاهات

 .الدولية السوق وتعزيزها يف مكانتها على احلفاظ أجل من احلديثة
  الحاليةمميزات الدراسة  .1

لنظـري للموضـوع بـالرتكيز علـى النشـاطات عن باقي الدراسات، من حيث تعمق اإلطار ا ختتلف هذه الدراسة   
عناصـــر  بتكـــارات يفاالعـــرض تـــتالءم واحتياجـــات املكتتبـــني، وذلـــد بالـــيت تأمينيـــة اخلدمـــة الالتســـويقية يف تطـــوير 

 .(الرتويج، األفراد، العمليات، احمليط املادي التسعري، التوزيع، املنتج،)  التأمينية املزيج التسويقي للخدمة
بتكـــاري علـــى امليـــزة التنافســـية، خلـــق القيمـــة للزبـــون، إدراك االالدراســـات تعـــاا أثـــر التســـويق كمـــا أن معظـــم      

دراســتنا فهــي هتــدف للبحــث عــن الــدور الــذي يؤديــه أمــا الزبــون، األداء التســويقي للشــركة يف خمتلــف القطاعــات، 
 .يف حتسني أداء قوى البيع يف شركات التأمني االبتكاريالتسويق 

، علــــى عكــــس الدراســــات الــــيت عاجلــــت أداء قــــوى البيــــع يف حتســــنيبتكــــاري االالتســــويق  دور اتندراســــتعــــاا  - 
 .على األداء الكلي للشركة بتكارياالمسامهة التسويق 

اهتمت معظم الدراسات مبعاجلة األداء املايل يف شركات التأمني، ومل جنـد دراسـة تعـاا األداء املـايل وغـري املـايل  -
 . مبعاجلته يف هذه الدراسة يف التأمنيلقوى البيع الذي قمنا 

كــأداة لــع البيانــات، إال االســتبيان   فيهــا علــى االعتمــادمت  االبتكــاريمعظــم الدراســات الــيت تناولــت التســويق  -
الداخليـــة  والســـجالتيف املقابلـــة  أننـــا قمنـــا يف هـــذه الدراســـة باســـتخدام طـــريقتني يف لـــع البيانـــات األوىل تتمثـــل

حــول أداء قــوى البيــع يف املديريــة اجلهويـة للشــركة اجلزائريــة للتــأمني ســطيف  اليـةالبيانــات امل لحصــول علــىل للشـركة
، أمـا (تسـوية املطالبـات)من حيث حتصيل األقساط، وحتقيـق األهـداف واألربـاح احملققـة إضـافة إىل نوعيـة اخلدمـة 

 .اإلجابات والوصول إىل النتائجعلى نفس قوى البيع حمل الدراسة لتحليل  استبيانالثانية فتتمثل يف توزيع 
واختبــار لعينتــني مــرتبطتني لقــيم األداء  املاليــة،  "t" اختبــار ،الختبــار فرضــيات الدراســة  اختبــارين اســتخداممت  -

 .االختباريناملتحصل عليها من  النتائج، ومتت مقارنة االستبياناخلطي البسيط لنتائج  االحندار



 :املقدمة
 

 
 م

  صعوبات الدراسة :اتاسع
و إجناز أي حبث من مواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات، وال خيتلف األمر بالنسبة هلذا البحث، ال خيل   

بتكاري يف االونقا املراجع املتعلقة بالتسويق ولعل أمهها هو احلصول على البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، 
 أو العربية باللغة سواء   احلالية دراستنا متغريات بني بالربط قامت دراسة أيَّة إاجياد من نتمكن ملو اجملال التأميين، 

جعل من  02تزامن الدراسة مع تفشي جائحة الكوفيد كما أن .)واالجنليزية الفرنسية( األجنبية  باللغات
 .الصعب إجراء املقابالت والتنقل إىل قوى البيع حمل الدراسة

 هيكل الدراسة :اشر اع
 .ةوخامت يدايامل باجلانب متعلقنيني فصل إىل باإلضافة نظرية، فصولثالثة مقدمة و  من ههذدراستنا  تكونت   

التســـويق اإلبتكـــاري يف التأصـــيل النظـــري ملفهـــوم مـــن الفصـــول النظريـــة إىل الفصـــل األول  يفالتطـــرق  حيـــث مت   
اري يف بتكـــاالبتكـــار التســـويقي، وعناصـــر التســـويق واال االبتكـــاربالـــذي محـــل يف طياتـــه املفـــاهيم املتعلقـــة  التـــأمني

إىل مفهـوم قـوى البيـع،  تطـرق فيـهمت ال والـذيلقـوى البيـع  الفصـل الثـاي اإلطـار النظـري يفعـرض مت التأمني، كمـا 
ساليب املنتهجة لتحسني أداء قـوى البيـع يف العمليـات البيعيـة،  األاإلدارة الناجحة لقوى البيع ويف األخري تناولنا و 

فهـوم األداء فقـد تنـاول م ،ل النظري ملفهوم األداء يف شركات التأمنيحول التأصيالذي متحور أما الفصل الثالث 
، تقيـــيم األداء يف شـــركات التـــأمني، مؤشـــرات األداء يف صـــناعة التـــأمني، ويف األخـــري مت تنـــاول يف شـــركات التـــأمني

ألول امت تقســــيم اجلانــــب التطبيقــــي إىل فصــــلني حيــــث عاجلنــــا يف الفصــــل  .تقيــــيم أداء شــــركات التــــأمني بــــاجلزائر
التعــــرف علــــى  ،(Saa)باملديريــــة اجلهويــــة بســــطيف للشــــركة الوطنيــــة للتــــأمني  التعريــــف مبيــــدان الدراســــة واملتمثــــل

مث قمنـا بتحليـل  كمـا مت حتديـد منهجيـة الدراسـة امليدانيـة،  ،(Saa)التسويق اإلبتكاري يف الشـركة الوطنيـة للتـأمني 
يــة اجلهويــة ســطيف للشــركة الوطنيــة للتــأمني، ويف األخــري حمــل الدراســة يف املدير نشــاط ومؤشــرات أداء قــوى البيــع 

ـــة ســـطيف للفـــرتة  ـــة اجلهوي ، أمـــا 6102-6106قمنـــا حبســـاب مؤشـــرات أداء قـــوى البيـــع حمـــل الدراســـة يف املديري
عـرض وحتليـل حمـاور ، فقـد تناولنـا فيـه حتليـل النتـائج واختبـار الفرضـياتالفصل الثاي من الدراسـة امليدانيـة بعنـوان 

 لننهـي الفرضيات، اختبارويف األخري قمنا بعرض نتائج  بتحليل النتائج املتعلقة مبحاور الدراسة،وقمنا  اناالستبي
  .ا وآفاق البحثتوصياهت اقرتاحاهتا، الدراسة، لنتائج فيها تعرضنا خبامتة هذا حبثنا

       



 

 

 

 الفصل األول
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 :تمهيد

اليت هتدد حياته وممتلكاته واليت ختتلف من حيث طبيعتها ونوعها  يتعرض اإلنسان إىل جمموعة من األخطار   
إىل إجياد وسائل ما دفعه  قد ال يستطيع لوحده مقاومة تلك األخطار اليت قد تفوق قدراته الذاتية، وجسامتها، 

وتلك الوسيلة هي التأمني الذي يقوم يف صورته ، هاوجتنبها وختفيف آثار  األخطارتساعده على تفادي تلك 
 . املبسطة على فكرة التضامن وتكافل اجلماعة لتعويض الضرر الذي يلحق بأحد أفراد تلك اجلماعة

ميكن اعتبار التأمني مظلة أمان حلماية األفراد من اخلسائر املستقبلية احملتملة، حيث يتمثل نشاط التأمني يف    
أمني اليت تتواءم مع احتياجات املكتتبني وتضمن هلم تغطية اخلسائر املستقبلية مقابل قسط أو إصدار وثائق الت

 .اشرتاك يدفعونه يف فرتة زمنية حمددة
وعلى وجه  ة،منافسة قوية بسبب تطور األساليب التسويقية واألساليب التكنولوجي يشهد سوق التأمني   

من خالل العمل الدائم لتنويع منتجاهتا والتطوير اه دالة سوق التأمني، اخلصوص التكنولوجيا املالية اليت غريت اجت
الدائم لتغطياهتا التأمينية، مع مراعاة اجلانب السعري الذي يعترب احملفز األول يف عملية الشراء، وابتكار أساليب 

 واالهتمامالقة معهم، العمالء وإقناعهم بالشراء وإدامة الع اهتمامجديدة لرتويج خدماهتا وخلق الطلب وإثارة 
  .توفري منافذ توزيع جديدة مناسبة ملختلف الفئات املستهدفةب

 : يتم من خالل هذا الفصل التطرق إىل   
 مفهوم االبتكار يف التأمني.  
 التسويق االبتكاري يف التأمني.  
 عناصر املزيج التسويق االبتكاري يف التأمني. 
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  االبتكار في مجال التأمين. 1.1
 احلصة وتوسيعحتقيق الريادة  أجل من اجملاالت، خمتلف يف االبتكار إىل جاهدة تسعى شركات التأمني      

وقد بات السري على طريق االبتكار والتطوير والتجديد مسألة وجودية ترتبط ببقاء  السوقية ومواجهة منافسيها،
 حيث شركاتال بني واإلمكانات القدرات قاربتو خاصة يف ظل املنافسة الشديدة يف حد ذاهتا،  التأمني شركة
 خالل من جدد زبائن لكسب الوسائل أفضل عن فتبحث التسويقي، اجلانب يف االبتكار حنو كثريا تتجه جتدها
 سياسة مع جديدة، سياسات بتبين والتسعري ورغباهتم، الزبائن توقعات يفوق مبا أمكنوإن  منتجاهتا أحدث تقدمي

 .املبتكرة التوزيعية األساليب وتبين أحدث جاذبية، أكثر تروجيية
 :عموميات حول التأمين .1.1.1

 اإلنسان كان وقدميا ممتلكاته، أو شخصه يف تصيبه قد اليت األخطار من العديد حياته يف يواجه اإلنسان     
 أول أن تالثاب ومن مواجهتها، وسائل عن بالبحث اجلماعات ذلك بعد اهتمت  مث مبفرده األخطار هذه يواجه

 كونوا أهنم الربدي وأوراق املعابد جدران على املسجل التاريخ يذكر حيث املصريني قدماء هم التأمني عرف من
 بناء مثل الوفاة نفقات ارتفاع  من ذلك وما يتطلبه األخرى احلياة يف العتقادهم نظرا املوتى لدفن تعاونية مجعيات

 يف املتويف العضو أسرة عن نيابة املراسم هذه على اإلنفاق اجلمعية تتويلو  التوابيت واستخدام اجلثث وحتنيط املقابر
 وتعاىل سبحانه اهلل ميز وقد .حمصوله أو جتارته عائد من حياته أثناء العضو يدفعة سنوياشرتاك  سداد مقابل

 مراحل خالل اتالتغري  من العديد يف القرار واختاذ التفكري على بقدرته احلية الكائنات من غريه على اإلنسان
  يتعرض وقد. مسبقا قرارته عن وماينتج مستقبال له قد حيدث ما معرفة على الكاملة املقدرة يؤته مل لكن حياته،

 من متأكد غري فتجعله ضارا تأثريا ممتلكاته وعلى حياته يف وتؤثر والشخصية الطبيعية الظواهر من العديدإىل 
 .اخلطر بأهنا توصف معنوية حالة لديه خيلق مما يتخذه قد قرارألي  النهائية النتائج

 نبذة مختصرة حول نشأة التأمين. 1.1.1.1
نها كلإال أنه ال ميكن ارجاعه إىل حضارة معينة أو إىل سنة معينة، تعود فكرة التأمني إىل احلضارات القدمية،      

الصندوق التعاوين ، وقد كان 1نعلى أي حال ترجع إىل عصور ماقبل امليالد، لكن ليس بالشكل الذي نعرفه اآل
بداية ملفهوم التأمني، وتطور عند الرومان بظهور عقد القرض ( م.ق0011)لدفن املوتى عند املصريني القدامى 

البحري الذي يتم باتفاق بني صاحب السفينة أو الشحنة الذي يقوم باقرتاض مبلغ معني بضمان السفينة أو 

                                                           
1

، القاهرة، مصر،  1، املركز القومي لالصدارات القانونية، طي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السياراتالتأمين االلزام نادية ياس البيايت، 
 . 01، ص 0101
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مقابل حصول هؤالء على قيمة القرض ومبلغ إضايف ميثل  -قرض املالم-الشحنة، وبني املقرضني البحريني 
الفائدة بأسعار مرتفعة وهذا يف حالة وصول السفينة، أما إذا حدث العكس فيخسر املقرض مبلغ القرض 

 (Grégoire)من طرف البابا  واستمر العمل هبذا األسلوب حىت القرن الثالث عشر، عندما ُحرِّم عام . وفائدته
 .1ع لَتوصُِّمِه بالرباالتاس

من القرن الرابع عشر وإىل غاية القرن التاسع عشر، ظهرت أهم أنواع التأمني نتيجة لتطور النشاطات  بدءا     
والربتغاليني، حيث اإلسبان االقتصادية والقوانني، بدءا بظهور التأمني البحري يف أوائل القرن اخلامس عشر عند 

باجنلرتا، وتأسيس م 1061صدور قانون التأمين البحري في عام عليه اآلن منذ تطور ليصل إىل ما هو متعارف 
وتباعا للتأمني البحري تواىل ظهور أنواع أخرى من التأمني، حيث أدى . م1276أولى شركة تأمين بحرية سنة 

  .2م1060شركات التأمين ضد الحريق عام ، إىل إنشاء أوىل م1000الحريق الذي شهدته لندن سنة حادث 
خالل الثورة الصناعية يف القرن  م1207شركات التأمين على الحياة عام كما شهدت اجنلرتا أيضا تأسيس أوىل 

الثامن عشر، وشركات التأمني على احلوادث الشخصية وعلى السيارات، وضد أخطار الطريان ابتداء من عام 
 .  م0101

بصدور قوانين التأمين االجتماعي ابتداء من عام ماعي، أوىل هيئات التأمني االجتمت إنشاء أما يف أملانيا       
 .، باإلضافة لظهور أوىل شركات إعادة التأمني يف النصف الثاين من القرن التاسع عشرم1881

وانتشرت تلك األنواع من التأمني منذ ذاك احلني يف مجيع أحناء العامل، خاصة يف الدول املتقدمة خالل القرن   
ارتفاع التكاليف واألخطار الصناعية، ، تطور النقل، يعود الرتفاع مستوى املعيشة قتصاديالتاسع عشر، لسبب ا

  .ولسبب اجتماعي يتمثل يف تراجع التعاون العائلي وتوسع طبقة األجراء
  التأمين تعريف. 1.1.1.1

لنفس وزوال اخلوف، أي ، والذي يُ َعرَّف لغًة بطمأنينة ا(Securus)مصطلح التأمني إىل اللفظ اليوناين يعود      
، إال 3فهو من أِمنه على الشيء، تأمينا جعله يف ضمانه وهو مشتق من األمن الضمان والقدرة على درء األخطار،

 اجلانبينطوي على جانبني، اجلانب قانوين، و  كونه ،واختلفت فيما بينهاتعددت التعريفات الفقهيَّة للتأمني أن 
اجلانب األوَّل ُمربزًا أداة التأمني القانونيَّة، أي عقد التأمني، ومنهم من ركَّز على فمن الُفقهاء من ركَّز على  ،فين

                                                           
 .11، ص7002مصر،  ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،(المشكالت العملية والحلول اإلسالمية)نظرية التأمين أمحد حممد لطفي أمحد،  1
 .11، ص7012، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تسويقية والصناعة التأمينيةالمقاربة الطارق قندوز،  2

.782، ص 7002، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، نظام التأمين اإلسالميعبد القادر جعفر،   3  
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فيما يذهب مجهور الُفقهاء إىل أنَّ التعريف الدقيق للتأمني . اجلانب الفين للتأمني على حساب جانبه القانوين
 .جيب أن يتعرَّض جِلانبيه القانوين والفين، وإالَّ كان تعريًفا ناقًصا

عقدا يلتزم " :على أنه من القانون املدين اجلزائري 901حسب التعريف القانوين له، فيعد التأمني مبفهوم املادة      
عليه، لصاحل املؤمن له اكتتب حسب ما  -تعويض مايل آخر-تقدمي إيراد أو أداء ( شركة التأمني)مبوجبه املؤمن 

فعات مالية أخرى، وذلك يف حالة حتقق اخلطر املبني يف ، مقابل أقساط أو د-أطراف أخرى مستفيدة-أو للغري 
عملية يتعهد مبقتضاها طرف يسمى املؤمن جتاه طرف آخر يسمى املؤمن : "على أنه( Besson)ويعرفه  ،1العقد

، يركز التعريفني 2"له مقابل قسط يدفعه هذا األخري بأن يعوضه عن اخلسارة اليت أحلقت به يف حالة حتقق اخلطر
 على العالقة التعاقدية بني املؤمن واملؤمن له باعتباره عقد الذي مبقتضاه يلتزم املؤمن بتحمل اخلسارة السابقني

 .املتفق عليها يف العقد يف الفرتة احملددة، مقابل قسط يدفعه املؤمن له
اث عملية مقاصة بني األحد" :على أنهالتأمني  (Albert Chaufeton)وحسب التعريف الفين فيعرف       

نظام صمم ليقلل من ظاهرة عدم : "، ويعرف على أنه3"العشوائية بواسطة التعاون املنظم وفقا لقوانني اإلحصاء
التأكد املوجودة لدى املؤمن له وذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إىل املؤمن والذي يتعهد بتعويض املؤمن 

ضح التعريفني السابقني أن التأمني هو عملية مبقتضاها يت. 4"له عن كل أو جزء من اخلسارة املالية اليت يتكبدها
يقوم املؤمن بتنظيم التعاون بني جمموعة من األفراد معرضني ألخطار معينة وفقا لقوانني اإلحصاء، حيث ال يربز 

أمني من التعريفني األوجه القانونية للتأمني باغفال الصفة التعاقدية للتأمني بني املؤمن واملؤمن له وهو يصف الت
 .على أنه نظام وليس عقد

أكثر مشولية والذي يضم جانيب التأمني  (M. Joseph Hémard)يعترب التعريف الذي قدمه الفقيه الفرنسي        
عملية يتم من خالهلا حصول املؤمن له أو طرف آخر يف حالة حتقق " : الفين والقانوين، حيث عرفه على أنه

يُدَفع للمؤمن الذي يتحمل جمموعة من األخطار، اليت يقوم مبقاصتها وفقا مقابل مبلغ  ،اخلطر على عوض مايل
 . 5"لقوانني اإلحصاء

على التعاريف السابقة ميكن تعريف التأمني على أنه وعد متبادل مكلل بعقد بني كل من شركة التأمني ا بناء      
طار املتفق عليها يف العقد خالل فرتة زمنية واملؤمن له، حيث تلتزم شركة التأمني بضمان تغطية كافة اخلسائر لألخ

قاصة وفًقا لِقوانني اإلحصاء معينة،
ُ
 .، ويف املقابل يلتزم املؤمن له بدفع القسط التأميينوحتمُّل تبعتها عن طريق امل

                                                           
  .واملتعلق بالتأمينات 1229جانفي  79املؤرخ يف  02-29األمر رقم  1

.12، ص 7019، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، لتأمين والمخاطرإدارة اعبد اهلل حسن مسلم،   2  
3
 Albert Chaufton, Les assurances : Etudes théoriques et pratiques, Library of the university of california, 

Paris, 1884, p 107. 

4 .12، ص 7012، للنشر والتوزيع، عمان، األردن ليازوري العلميةا، دار إدارة التأمين والمخاطر، وآخرون يوسف حجيم الطائي 
  

5
 Le droit international des assurances, Librairie Hachette, Paris, 1927, P 17. 
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 مميزات الخدمة التأمينية . 1.1.1.1

ب احلصول عليها واملتمثلة يف احلماية ميكن تعريف اخلدمة التأمينية على أهنا املنفعة اليت يرغب املكتت       
، من األفضل عدم التمهيد بتعريف حيث أن العنصر السابق يفرتض أن يضم تعريف 1مقابل قسط يدفعهواألمان 

التأمني واخلدمة التأمينية وكل املصطلحات واملفهيم األساسية لعدم العودة إليها يف العناصر التالية وتنفرد اخلدمة 
 :2مايلي جند املميزات هذه ومناخلدمات املالية،  من غريها عن متيزها اليت املميزات منة التأمينية مبجموع

 استثمار رؤوس جمال يف خصوصا للقوانني، خضوعا األكثر تعترب اخلدمة التأمينية من بني اخلدمات املالية -
 واللوائح النصوص ضمنهبا  مصرح جماالت يف هبا، االلتزام ضروري استثمارية نسب بتحديد وذلك األموال،
 .التأمينية الوثائق اجتاه محلة بالتزاماهتا الوفاء على ةالشرك قدرة ضمان هبدف القانونية،

حيث تلتزم الشركة بتعويض املكتتبني عن اخلطر املتفق  معاوضة عقود شكل يف لزبائنها تأمينية تقدم اخلدمة -
 . بونعليه يف العقد يف فرتة معينة مقابل قسط يدفعه املكتت

 .االحتماالتالرياضية  لألسس وفقا حتدد واليت أسعارهاوبثبات  آنية، وليست آجلة بأهنا ة التأمينيةخدم تتميز -
 طول ألن خاصية املستقبل، يف معرفة مداخلها إال التأمني للشركة يتسىن ال حيث فيها، اإلنتاج دورة انعكاس -

 إال حتديدها ميكن ال العائد أن قيمة مبعىن االكتتاب، تاريخ من دمةالقا للسنوات سار العمالء اجتاه التزاماهتا أجل
  .وحجمها اخلسائر بتحقق التأمني متعلق مبلغ ألن( الشركة خربة على بناءا( استداللية بصفة
وعلى ضوء ما سبق ميكننا القول أن اخلدمة التأمينية تتميز مبجموعة من اخلصائص الفريدة اليت متيزها عن باقي     

 :خلدمات املالية االخرى، سواء من جانب الشركة أو من جانب الزبونا
فهي تعترب من اخلدمات االحتمالية اليت ال ميكن توقع تكاليف اخلدمة إال بعد وقوع : بالنسبة لشركة التأمين -

الل عليها حسب اخلطر التأميين أو انتهاء العقد مع الزبون، وهذا يعين أن إمجايل مبالغ التعويض تبقى ويتم االستد
جراء اخلدمات اليت تقدمها اليت تكون شرطا من شروط إنتاج ( األقساط احملصلة)خربة الشركة، عكس اإليرادات 

 .اخلدمة
تعترب اخلدمة اليت يتلقاها الزبون وعد على ورق، وهذا يعين أنه ميكن أن ال يتحصل على : بالنسبة للزبون -

 .طر املتفق عليه يف العقداملقابل من شركة التأمني إن مل يقع اخل
 
 

                                                           
 . 121، ص 7010داراحلامد للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  ،إدارة الخطر والتأمينهاين جزاع ارتيمة،  1
  .127 -120ص .ص ،7002 عمان، األردن، والتوزيع، للنشر األكادميية الكتب دار ،والتأمين الخطر إدارة مبادئ ،البلقاين يقتوف حممد 2
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 االبتكار في التأمين . 1.1.1
، فهو يساهم يف حتقيق يعرب االبتكار عن احلل الذي تنتهجه املؤسسات للحفاظ على مكانتها أو متيزها      

تعزيز عالقة  املنظمةأهدافها وتلبية حاجات زبائنها واحلفاظ عليهم، كما يعترب عامال مهما يف زيادة كفاءة 
تفاعل بينها وبني بيئتها الداخلية واخلارجية، باإلضافة إىل كونه يساهم يف إجياد احللول للمشاكل اليت تعرتيها،  ال

 . كما يساهم بشكل كبري يف تنمية العنصر البشري الذي ميثل جوهر العملية االبتكارية
فمع تطور إحتياجات الفرد وزيادة  ،1قطاع التأمني قطاع مبتكر كغريه من القطاعات اخلدمية األخرىويعترب       

ثروته باستمرار وختوفه من فقدان ممتلكاته املادية واجلسدية، فتح اجملال أمام شركات التأمني إلبراز أمهيتها ودورها 
الفعال يف محاية وضمان تغطيه اخلسائر احملتمل وقوعها هلم، فصناعة التأمني من القطاعات اخلدمية اليت هتتم 

واكبة التغريات والتكيف مع الظروف احمليطة من أجل توفري تغطيات مناسبة والتطوير ملبتكار بشكل كبري باال
 .ملختلف املخاطر
 تعريف االبتكار في شركات التأمين. 1.1.1.1

 وتشعب جهة من مضمونه ءراوث حيوية بسبب الصعوبة؛ يف غاية مسألة لالبتكار مفهوم وضع يعد     
 النمساوي إىل ( 1912 ) منذ االبتكار مصطلح ينسب، حيث أخرى جهة من يقيةوالتطب العلمية استخداماته

: على أنهالذي يعد املنظر األول لالبتكار ملفهوم االبتكار، حيث عرفه  (Josef Schumpeter) شومبيرتجوزيف 
نتوج أو كيفية يف اإلنتاج، وكذا التغري يف مجيع مكونات املجديٍد النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب "

 بيرت دراكر هويعرف .العمل ألداء جديدة تسهيالت أو إمكانيات خلق هو االبتكار أن اعتبار على، 2"تصميمه
(P.Drucker ) وهذا التعريف يتوافق مع ما أشار إليه شومبيرت كون أن ، 3"التخلي املنظم عن القدمي"ه أنعلى

يرى أن االبتكار هو التخلي  (P.Drucker)  عىن آخر فنن، مب(Creative destruction)االبتكار هو هدم خالق 
  .4املنظم عن القدمي واإلدخال املنظم للجديد

العملية اليت يتم عربها خلق األفكار أو األشياء أو املمارسات أو التكنولوجيات أو : "أنه أيضا ويعرف      
وهي العملية اليت تسفر أيا كان  ؛واستخدامهاوتطويرها وتبنيها ونشرها اخرتاعها العمليات اجلديدة، أو إعادة 

                                                           
1 Atlas magazine, L'innovation dans le secteur de l'assurance, 2012, Disponible sur le site : 

https://www.atlas-mag.net/article/l-innovation-dans-le-secteur-de-l-assurance , Consulté le : 30/11/2017.  
 .010 ، ص0112، مؤسسة جمد اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل حواء،  2
 .400، ص 0110 مصر، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ،، ترمجة صليب بطرسالتسعينات وما بعدها: اإلدارة للمستقبلبيرت دراكر،  3
 .00، ص 0112األردن، عمان، ، 1، دار وائل للنشر، ط إدارة اإلبتكار المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةجنم عبود جنم،  4

https://www.atlas-mag.net/article/l-innovation-dans-le-secteur-de-l-assurance
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 بتكاراال، ويف هذا الشأن يتقارب مفهوم 1"مصدرها داخليا أو خارجيا عن خلق أو إضافة قيمة للكيان القائم هبا
يعرف بكل بساطة و  لمؤسسة،حلل املشاكل الداخلية اخلارجية لإىل خلق أفكار جديدة وتطويرها واستخدامها 

عملية معقدة جدا  بتكاراال" :أن (Alexander rochka) ويشري، 2"التوصل إىل ما هو جديد" :على أنه بتكاراال
تنفيذ خلق و " :على أنه بتكاراال (Meyer & Frederic) ويف األخري يعرف ،3"ذات وجوه وأبعاد متعددة 

من التعاريف ، ومما سبق 4"تدمي منو الشركةأو تلك األفكار اليت حتسن و /ء واألفكار اليت ختلق قيمة جديدة للعمال
أو ممارسة ، أو خدمة جديدة، أو منتجا جديدا ،شكل واحد، بل ميكن أن يكون فكرة جديدة بتكارليس لال هفنن

أو طريقة جديدة  ،أو طريقة تسويقية جديدة ،أو عملية جديدة ،أو ممارسة إدارية أو تنظيمية جديدة ،جديدة
هو عبارة عن عملية لذا ميكن القول أن اإلبتكار  .5دة أو غريهاأو عالقات خارجية جدي ،لتنظيم مكان العمل

 .ينتج عنها تصورا جديدا حلل مشكلة معينة ،إبداعية
 :الذي يعرفه على أنه( Joseph Shumpeter)فهي بقيت تلتف حول تعريف  تعاريف االبتكاررغم تعدد و    
ميكن  .6"بتكاراالباإلمكان حتقيقها من قبل وجود  جديد نافع حمقق لنتائج إجيابية مل يكنلشيء التقدمي الناجح "

هو إجياد وتطبيق فكرة جديدة مل تكن موجودة من قبل، فهو يشمل كل ما هو جديد  بتكاراالميكن القول أن 
يربزها عن اآلخرين ومينحها دعما يف املركز التنافسي وحتسني األداء، سواء  و  للمؤسسةتلف، حيث حيقق التميز وخم

كما يعترب من أصعب طرق األداء اإلداري أو املايل أو التسويقي أو اإلنتاجي،  أو جمال املنتج يف  بتكاراال كان
اليت متتلك  أن املنظمة (M.Porter)وأكد تقوم على أفكار بسيطة،  اتبتكار االالعمليات تسيريا رغم أن معظم 

، واسرتاتيجيتهامن وحداهتا ونشاطاهتا مبعناه الواسع ض بتكاراالهي اليت تدرج  بتكاراالميزات تنافسية قائمة على 
 .القيام بعمليات مبتكرة يف نفس الوقتتكنولوجيا جديدة و وذلك عن طريق إدخال 

 أهمية االبتكار في التأمين .1.1.1.1
على مدى تقدم لالستدالل ه أحد أهم املؤشرات اليت تساعد إىل حد كبري اعتبار يف  بتكاراالتكمن أمهية    

، فهو يساهم يف دفع شركات التأمني حنو 7ميزة تنافسية=  بتكارااليف كتابه أن ( تشريمرهورن)يؤكد و ، املؤسسات

                                                           
1

 .04، ص 0101، املكتبة األكادمية، القاهرة، مصر، اإلبتكار وإدارتهصر الدين السيد، السيد ن 
 .01جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .11، ص 0110، جمموعة النيل العربية، مصر، بتكارية لدى الفرد والمنظمةاالتنمية القدرات مدحت أبو النصر،  3 

4
 Marc H Meyer & Frederic G. Crane,  The Innovation  Workbook,  Library of Congress Cataloging in 

Publication Data, boston, United States of America , 2016, p09. 
5

 .02، ص 0102، لندن، 1، طE-Kutub، اإلبتكار المالي ومقدمة إلى الهندسة الماليةقندوز عبد الكرمي،  
 .01نفس املرجع، ص  6

 .01ص  مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم،  7
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شركات ميكن القول أن باختصار ، 1"تغريات اليت قد تطرأ يف السوقمنها، ومواكبة الواالستفادة الفرص اكتشاف 
يل يبني ترتيب الشركات األكثر ، واجلدول املوابتكاراالالتأمني شأهنا شأن كربيات الشركات اليت تسعى إىل 

 :اابتكار 
 7616 ا لسنةابتكار ترتيب الشركات األكثر : (1.1)جدول رقم 

1 Alphabet/Goo

gle 

1

1 

Boeing 2

1 

McDonald

’s 

3

1 

AXA 4

1 

Dell 

2 Amazon 1

2 

BASF 2

2 

Marriott 3

2 

Unilever 4

2 

Walma

rt 

3 Apple 1

3 

T-Mobile 2

3 

Alibaba 3

3 

Salesforce

s 

4

3 

eBay 

4 Microsoft 1

4 

Jhonson&Jons

on 

2

4 

Bayer 3

4 

Pfizer 4

4 

HP Inc 

5 Samsung 1

5 

DowDuPont 2

5 

AT&T 3

5 

Stryker 4

5 

ING 

6 Netflix 1

6 

Siemens 2

6 

Allianz 3

6 

NTT 

Docomo 

4

6 

BP 

7 IBM 1

7 

Cisco System 2

7 

BMW 3

7 

Toyota  4

7 

Daimle

r 

8 Facebook 1

8 

LG 

Electronics 

2

8 

SAP 3

8 

Volkswag

en 

4

8 

Huawei 

9 Tesla 1

9 

Vale 2

9 

Philips 3

9 

3M 4

9 

Rio 

Tinto 

1

0 

Adidas 2

0 

JPMorgan 

Chase 

3

0 

Royal 

Dutch 

Shell 

4

0 

General 

Motors 

5

0 

Hilton 

Source: Michael Ringel & al, the most innovative companies, BCG report, 2019, P4. 

، وقد عززت بعض املؤشرات بتكاراالأن قطاع التأمني قطاع رائد يف جمال  (1.1)رقم  من خالل اجلدوليظهر   
 Group Consulting)ا على الصعيد الدويل الصادر عن ابتكار هذا الطرح يف ترتيب أحسن الشركات 

Boston)،  لشركة وعشرون منح املرتبة السادسة  فقداجلدول  حسب ما يبينهوAllianz  واملرتبة الواحد
شأن شأنه يف صناعة التأمني العاملية  بتكاراالبشكل كبري هيمنة  ال يظهرورغم ذلك ، AXA وثالثون لشركة

 بتكارااليف قطاع اإلعالم اآليل الذي حيتل املراتب األوىل، إال أن األهم هو توجه شركات التأمني حنو  بتكاراال
  :2بسبب. لتحقيق الريادة والتميز

                                                           
1
 Joe tidd & al, Management de L’innovation,integration du changement technologique, commercial et 

organistionnel de Boeck, Paris, France, 2006, p 66. 
 .01، ص 0110، دار الكتب، القاهرة، مصر، األصول والمهارات: إدارة البشرأمحد سيد مصطفى،  2
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ومعاجلة  الدائم يف املنتجات والعمليات التشغيلية يف التأمني يساهم بشكل كبري يف إدارة املخاطر بتكارالاإن  -
أفضل لوثائق التأمني وتبسيط عملية التعاقد مع محلة الوثائق عرب تصميم العروض واليت تناسب احتياجاهتم بشكل 

 ؛ن االحتيالأفضل، فضال عن عملية إدارة املطالبات، مبا يف ذلك الكشف ع
حدود التغطية  توسيعو  جذب زبائن جدد، من خالل جتديدلزبائن احلاليني و يف احلفاظ على ا بتكارااليساهم  -
 الفئة املستهدفة، واعتماد طرق جديدة لإلنتاج وعرضها وتوزيعها وإدخال تغيريات على تنظيم العملو  مينيةأالت
 مهارات القوى العاملة؛و 
سني األداء يف الوظائف اإلدارية واخلدمات بشكل كبري، فالتسويق اإللكرتوين مثال على حت بتكارااليعمل  -

ساعد شركات التأمني يف حتسني العالقة مع زبائنها، وتقدمي أفضل التغطيات هلم، من خالل التفاعل اآلين معهم 
 واحلصول على استجابة مباشرة معهم؛

 فاعل اجلماعي من خالل فرق العصف الذهين؛ التو  يراكم املهارات الفردية يف التفكريينمي و  -
 على خلق الرغبات لدى العمالء القتناء خدمات شركة التأمني؛ بتكارااليعمل  -
إىل التطوير املستمر، مما يساعد على توفري تغطيات تأمينية مواكبة للتغريات اليت قد تطرأ يف  بتكارااليقود  -

  ؛الزبائنالسوق أو على صعيد أذواق 
 د على خلق وتعزيز القدرة التنافسية لشركة التأمني، ومواجهة املنافسة السائدة؛يساع -
 .1على حتسني جودة اخلدمات التأمينية وطرق التسويق، وكذلك حل املشكالت بتكارااليعمل  -
يمة من بشكل عام يدفع إىل حتقيق القيادة، ويعمل على خلق الق بتكاراالأن  إىل( J.Schumpeter)وأشار    
يف شركات التأمني يعزز من قدرهتا  بتكاراالأن ، مبعىن 2حتسني الرفاهية اإلجتماعيةالل تقدمي ما هو جديد، و خ

التنافسية بشكل خاص، من خالل توفري منتجات تأمينية جديدة تغطي خمتلف األخطار اليت ميكن أن تتعرض هلا 
ال يف القطاعات الصناعية واخلدمية بشكل وتنشئة األعماالقتصادي السوق، لذا فهو يعمل على حتفيز النمو 

 .عام
 
 
 

                                                           
 .09، ص 0100مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، الرياض،  لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية،: اإلبتكار التكنولوجيسعيد اوكيل،  1

2
 Daniele Blondele, Innovation et bien-être: une relation équivoque, Editions Publibook, Paris, France, 2010, 

p.p  16-19. 
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 الجوهرية في التأمين بتكاراالمجاالت  .1.1.1.1
يف شركات التأمني يساعد قدرهتا على فهم حاجات الزبون غري املشبعة وحتويلها إىل  بتكاراالإن استخدام    

أمني واملتمثلة يف تطوير املنتجات، يف صناعة التجماالت أساسية لالبتكار خدمات جديدة متميزة، ومنيز أربع 
 :، واليت نعرضها يف اجلدول اآليت1التنمية املستدامة، التكنولوجيا اجلديدة وإدارة املخاطر

 الجوهرية في التأمين بتكاراالمجاالت  :(7.1) جدول رقم

 األوليةذات  بتكاراالمجاالت  الموضوع بتكاراالمجال 

 

 

 تطوير منتجات جديدة

 تقاعدوال االّدخار
 .تطوير املنتجات املرتبطة باملعاش احليايت-
 .األصول العقارية يف خدمة التقاعد إدماج -

 التبعية
 التفكري يف مناذج أعمال جديدة يف تغطية أخطار التبعية -
 إعادة التفكري يف التضامن األسري -

التنمية املستدامة واملسؤولية 
 جتماعيةاال

 يل النمو األخضردعم القطاعات البيئية ومتو  -
جتماعية االجتماعي واحلماية االاحلد من ضعف املستوى  -

 .املستدامة
 .مني كمستثمر مسؤولأتشركة  -

 اخلدمة اقتصادتنفيذ مبادئ  - يةقتصادالوظيفة اال
 تطوير عالقة العميل 

 
 

 تكنولوجيا  باستغالل
 

 تصالاملعلومات واال

 ىل العميلأدوات التعاون والتقرب إ - خربة العميل
 استغالل بيانات العميل ومشاطرة اللحظات املهمة  -

 معهم
 تعزيز الروابط املشرتكة بني القطاعات  - كفاءة التشغيل

 تسهيل عمليات نظم املعلومات وتأثرياهتا -
 تبين املناهج اإلدارية 

 والتجارية
 دمج التكنولوجيات احلديثة يف شبكات التوزيع التقليدية  -

 .التدريب الفعال لزيادة مهاراهتممع ضمان 
 

 إدارة املخاطر الشائعة
 بيانات ومناذج: الوفيات، األمراض، الشيخوخة- األخطار الدميغرافية

 .خماطر التبعية -
 حتديد السوق الذي يعمل فيه املؤمن - أخطار السوق

 .تأثري التنظيمات والتشريعات على قطاع التأمني -
 يف منذجة األخطار املناخية التقدم  - أخطار مناخية

 .تقان الظروف املؤثرة على التأمني والتكاليفاو معرفة  -
 التموقع وحتليل تأثري املناخ على األنشطة وعلى استثمار الشركة -

                                                           
1
 Livre Blanc, L’innovation dans l assurance, Pole de la compétitive mondiale, Paris, France,  2010, P 16. 
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 خماطر احلوكمة إدارة - أخطار تنظيمية
 .الوصول إىل مصادر التمويل -

Source :Livre Blanc, L’innovation dans l assurance, Pole de la compétitive 

mondiale, Paris, France, 2010, P 16. 

فنن االبتكار يف جمال التأمني جيب أن يستهدف املنتجات التأمينية وأساليب ( 7.1)من خالل اجلدول رقم      
حكم فيها تطوير العالقة مع العميل لتحقيق والئه، وكذا تطوير أساليب إدارة املخاطر التأمينية حىت يتم الت

يعترب بدون شك مظلة أمان  حيث ،التأمني التقليدي إىل حتقيق احلماية للمكتتبنيوتفادي وقوعها، وهلذا فنن 
يف العروض املقدمة  بتكارااللألفراد ضد اخلسائر املستقبلية اليت يتخوفون وقوعها وتؤدي إىل نقص يف ثروهتم، ف

متنوعة من املنتجات الختيار األفضل بينها مبا يشبع  من قبل شركات التأمني جيعل األفراد أمام تشكيلة
 اجملالواملتمثلة يف  جماالتوميكن القول أن عملية التطوير املنتج تأميين يتوقف على عدة . احتياجاهتم التأمينية

 : اإلكتواري، كما ميثله الشكل املوايل الالتجاري واجمل الالقانوين واجمل
 .بطة بتطوير منتج تأمينيالمرتالمجاالت  : (1.1) شكل رقم

 
 .من إعداد الباحثة :المصدر

حيث ، بشكل كبريغريت نشاط التأمني اليت بظهور التكنولوجيا املالية لقد شهد التأمني تطورا سريعا     
أو التخفيف وقوعها لتفادي  تطوير سبل الوقاية من وقوع األخطار املستقبليةأصبحت شركات التأمني تركز على 

إجياد عالقات بني عمليات مل يسبق تواجدها معا، كاستخدام األنرتنيت حلماية املمتلكات من خالل  ،حدهتامن 
ارة يف السياالستشعار الصحية وتتبعها، أو استخدام أجهزة  األفراد حتدد حالة ذكيةوضع ساعات الذكية، أو 

 .ياقة والتأكد من حيثيات احلادثلتحديد حالة السائق أثناء الس
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جبملة من املخاطر اليت تواجه شركات التأمني واملتعلقة حمفوفة التأمني صناعة يف  بتكاراالن عملية إال أ    
متثل هتديدا هلا وتستدعي إدارة جيدة مبختلف أساليب إدارة  اليت والتنظيمية  السوقية املناخية ،باألخطار القانونية

 . املخاطر يف شركات التأمني
 تأمينالفي  بتكاراالأنواع  .1.1.1

  :يفمتمثلة ، 1اتبتكار االهناك عدة تصنيفات تبني أنواع     
 ربتكااالتصنيف حسب طبيعة . 1.1.1.1

 :إىل أربعة أنواع رئيسية هي بتكاراالاليت قسمت  (OECD)ية قتصادالتنمية االو  وهو تصنيف منظمة التعاون    
للتغطيات  حتسني أو إجراء تطوير  تغطيته أومنتج جديد مل يسبق أن مت تقدمي يتمثل يفو : المنتج اتابتكار  .أ

تستجيب ملتطلباهتم ىف الوقت و  للعمالء بطريقة حتقق قيمة مضافة التأمينية احلالية اليت تقدمها شركة التأمني
 .الشكل املناسببواملكان و 

 اخلدمات جديدة لتقدمي تطبيق طريقة أو بتطوير املتعلقة اتبتكار اال وهي :متعلقة بالعمليات اتابتكار . ب
 ابتكارو  زيادة اجلودةو  العمليات يشمل كل ما يتعلق بالتكاليف ابتكار أن ويعين ذلك جديدة، بطريقة التأمينية

إنتاج املعدات والربامج من بداية عملية  ،طرق جديدة لتقدمي املنتج التأميين، ويتضمن كذلك تطبيق األساليب
 .بالتعويضوااللتزام دث التأمينية إىل طرق التحقق من وقوع احلااخلدمة 
بطرق  املتعلقة اتبتكار االللتغطيات التأمينية، و  جديدة بتطبيق طرق تسويقيةترتبط : تسويقية اتابتكار . ج

للرتويج  طرق جديدة املنتجات، إضافة إىل تقدمي لتسعري طرق جديدة تقدمي التوزيع وتسهيل احلصول عليها، أو
  .اليت متس أحد عناصره اتبتكار االالتسويقي جمتمعة أو  زيحبامل املتعلقة اتبتكار اال املبيعات، أي

يتمثل يف عملية الوصول إىل مفاهيم جديدة قابلة للتحول إىل سياسات وتنظيمات  :التنظيمية اتبتكار اال .د
، 2وطرق جديدة تساهم يف تطوير أداء شركة التأمني، وتزيد من املرونة يف أداء املهام وحتسني عالقات العمل

 جديدة القرارات ومراحل العمل، وطرق اختاذ لتحسني طرق جديدة تنظيمية تطبيق طرق اتبتكار اال مل تلكوتش
 تنظيم إلعادة جديدة طريقة تقدمي أو التنظيمي، للهيكل جديد تنظيمي تقدمي شكل أو نقل املعارف لتحسني

                                                           
دراساة مقارنااة بااين الجزائار ومجموعااة ماان دول شارا االوساا  وشاامال  :دور اإلبتكااار فااي تفعيال أداءات قطاااع اإلتصاااالتعب د الفت اح داودي، 1

 . 02، ص7012-7012ورة، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، ، رسالة دكتوراه، غري منشإفريقيا
 .129ص  مرجع سبق ذكره،جنم عبود جنم،  2
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وذلك  واملنافسنيالوسطاء  ،الءمثل العم اخلارجية اجلهات معللتعامل جديدة  طريقة تقدمي أو العمل أماكن
 .األعمال وحتسني نتائج حتسني األداء بغرض

 بتكاراالتصنيف حسب درجة . 1.1.1.1
ميثل قفزة اسرتاتيجية واضحة يف تغري  حيث أنهاالخرتاق  ابتكارسمى أيضا بي (:ختراااال) الجذري بتكاراال .أ

مل ينتج عنه منتجات أو عمليات أو تكنولوجيا مبتكرة  ربتكااالوهذا النوع من . املنتجات والتكنولوجيا والصناعة
، كمنتج التأمني على 1من قبل، ختتلف عن كل ما قبلها من املنتجات أو العمليات يف قطاع التامني توجد

  .االنرتنيتالقراصنة األخطار االلكرتونية الذي ظهر بظهور 
تعديالت صغرية، أو حتسينات للتغطيات التأمينية يف إدخال  التدرجيي بتكارااليتمثل  :التدريجي بتكاراال. ب

أو العمليات، كما هو احلال يف إدخال حتسينات على الشروط اخلاصة لوثيقة التأمني، أو توسيع نطاق التغطية أو 
 .إخل.. طريقة الدفع األقساط ودفع التعويضات، أو دجمه مع خصائص منتج آخر

 :بتكارااللخص أنواع يوالشكل املوايل    
 اتبتكار االأنواع  (:17.) رقم كلش

 
 
 
 
 
 
 

جملة  مع اإلشارة إلى حالة قطاع التأمين بالجزائر،  : في نشاط التأمين بتكاراالخصوصية و  واقعجبار عبد الرزاق، : المصدر
 .191، ص7018ية، العدد اخلامس ومخسون، قتصادكلية بغداد للعلوم اال

 : 2ية يف سياق ما سبق ذكره، جيب عليها الرتكيز علىبتكار االها شركات التأمني من حتقيق أهدافحىت تتمكن    
 تصميم عروض تتوافق مع تطلعات املكتتبني خاصة مع تنوع طبيعة األفراد وكذا املخاطر اليت يواجهوهنا؛ -

                                                           
1 Sandrine Fernez-Walch & Francois Romon, Management del innovation : de la strategie aux projets,  

Librairie Vuibert, Paris, France, 2006, p12.  
2
 livre blanc, Op-cit, P 5. 

 أنواع

عحسب النو حسب  
ةالدرج  

 املنتج تنظيمية التسويق العمليات
 حتسيين

 جذري
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 تسويق هذه العروض وفق قنوات توزيع مالئمة؛ -
 ؛(العقود) االلتزامات تسيري حمفظة هذه  -
 بطريقة ترضي املكتتبني؛ تسيري التعويضات -
 .والتشريعات أيه أنشطة؟ التكيف مع األنشطة -

يف  واالستقراريف األخري ميكن القول أن التأمني يهدف بشكل عام حلماية مصاحل األفراد وبعث الراحة       
ذ بوسائل هتدف إىل توجيه الزبائن حنو األخ مع تطور تقنيات التأمني أصبحت شركات التأمني أنهنفوسهم، إال 

 .حتياط حىت تتفادى وقوع اخلطر املؤمن ضده وتقليل اخلسائرواالالوقاية 
  بتكاراالخصائص  .1.1.1

تنشأ فيها شركة التأمني وتقلبات  الذينتيجة الرتباطه باحمليط  ،تظهر جلية بتكاراالإن حاجة التأمني لعملية     
حدوثها مستقبال، األمر الذي يضع شركات التأمني أمام  مناحلياة وما يتخللها من األخطار اليت يتخوف األفراد 

يف شركات التأمني يرتبط بشكل كبري بظهور األخطار  بتكاراالوالعشوائية، فاملتوقعة تغطية هذه األخطار غري 
 وحيقق حلمايتهم، اً جديد اً اجلديدة اليت مل يسبق أن تعرض هلا األفراد من قبل، ما جيعل شركات التأمني توفر منتج

  :1لشركات التأمني اخلصائص التاليةاإلبتكار 
 بتكاراالهو اإلتيان مبا هو خمتلف عن اآلخرين املنافسني أو غري املنافسني، وبالتايل فنن  بتكاراال: التميز .أ

 بتكاراال، مبعىن أن الشركات القائمة على فيما بينهم منافسنيليسعى إىل حتقيق قيمة من خالل املقارنة املرجعية ل
حتقق ميزهتا املؤسسات على أن  (Porter)فيها املصدر األساسي مليزهتا التنافسية، وأكد  بتكاراالي اليت يكون ه

 .2بتكاراالالتنافسية من خالل 
هبذا ميثل مصدر  بتكاراالو  مرتبط بالسبق واإلتيان باجلديد سواء كان كليا أو جزئيا، بتكاراال: التجديد. ب

 . السوقية وتطويرها املنظمةحصة  ىالتجدد من أجل احملافظة عل
ميكن أن يكون مبثابة وضع أشياء معروفة وقدمية يف  بتكاراالويف هذا فنن : يمثل التوليفة الجديدة بتكاراال .ج

أخذت  املؤسساتتوليفة جديدة يف نفس اجملال أو نقلها إىل جمال آخر مل تستخدم فيه من قبل، وإن بعض 
نقل جمموعة األفكار إىل جماالت  علىجياد توليفات جديدة من األفكار احلالية أو تعمل يف هذا اجملال من أجل إ

                                                           
 .بتصرف. 019 -012 ص.، صمرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،  1

 األردن، ، دار احلم د للنش ر والتوزي ع، عم ان،مادخل معاصار: استراتيجية المحاي  األررا والميازة التنافساية المساتدامةعالء فرحان، بناء طالب،  2
 .001 ص ،0100
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أخرى يف توليفات جديدة أيضا، وهذا ندرجه مبثال عن تطور اهلاتف من هاتف السلكي اىل هاتف سلكي اىل 
اب باالكتتهاتف حممول مث هاتف ذكي الذي يتطور بصفة مستمرة من حال إىل حال، ليصبح وسيلة للقيام 

 . والتطبيقات اخلاصة بشركات التأمني باستخدام األنرتنيت
والسوق  بأنه األول يف التوصل إىل الفكرة واملنتج بتكاراالهذا متييز لصاحب : المبادرهو أن تكون  بتكاراال. د

أسرع من منافسيه، يف التوصل  بتكاراال، أي أن يكون صاحب بتكاراالواآلخرين، وهذه هي مسة السبق يف 
 . إىل ما هو جديد أو حمسندخال وإ

الذي  بتكاراالالفرص ميثل منط من أمناط انتهاز يف  بتكاراالإن : الفرصاكتشاف هو القدرة على  بتكاراال .ه
كتشاف قدرات املنتج اجلديد يف خلق طلب فعال ال يستند على قراءة جديدة للحاجات والتوقعات ورؤية خالقة 

يسمح  بتكاراالال داللة على حجمه وخصائصه، فغري موجود حىت اآلن و يد الذي هو كتشاف السوق اجلدوال 
 .أسواق مل تكن موجودة من قبل ختلو من شراسة املنافسةبدخول 

جوهره تقدمي ما هو جديد، يضيف قيمة، وله القدرة على معاجلة  بتكاراالمما تقدم ميكن اإلشارة إىل أن   
من  املنظمة، وبالتايل فهو خيلق الفرص وخيلص جلة سابقةمشكلة مل حتل أو تقدمي معاجلة أفضل من معا

  .التهديدات اليت تعرقل سريورهتا يف السوق بطرق مبتكرة

 العالم في التأمين  ابتكارمستجدات . 1.1.1
 اجملاالت شىتسريعة ومفاجئة يف  ،معقدة ،هدت البيئة العاملية يف اآلونة األخرية تغريات وتطورات عميقةش     

 تطورا هاما يف جمال تقدمي عرفويعترب قطاع التأمني من أكثر القطاعات تأثرا هبذه املستجدات حيث  ،ينواملياد
أضحى لزاما على لذا .اخلدمات التأمينية واستحداث خدمات جديدة مرتبطة بدرجة كبرية على االبداع واالبتكار

 :مستجدات اليت شهدهتا صناعة التأمنيفيما يلي نعرض أهم  ،شركات التأمني السري خبطى متسارعة حنو تطوير
 التحول الرقمي للتأمين .1.1.1.1

نتشار اجلغرايف وازدياد االية لزيادة نشاطها وخدمة عمالئها يف ظل ابتكار حتتاج شركات التأمني إلجياد طرق   
ية يف حتقيق بتكار اال والنظم ستيعابية، وقد ساعدت التكنولوجيا الرقمية وانتشار اهلواتف واألجهزة الذكيةاالالقدرة 

صبح التحول الرقمي هو التحدي اجلديد الذى تواجهه شركات التأمني واستغالل  دفعة قوية يف صناعة التأمني، وأ
وحيقق التحول الرقمي لشركات التأمني  كافة االمكانات والقدرات املتاحة لوضع االسرتاتيجية الرقمية اخلاصة،
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خدمة أفضل للعميل، كما يعترب أفضل وسيلة جلذبه، إذ ميكنه احلصول على ووسطاء التأمني توفري الوقت وتقدمي 
 .اخلدمة دون عناء التنقل

عتماد على التسويق الرقمي الذي يساعد يف االوميكن لشركات التأمني النجاح يف رقمنة عملياهتا من خالل    
مني يتوافق مع التسويق الرقمي، جذب عمالء جدد بسرعة ومرونة، ما يتطلب وجود نظام إلكرتوين بشركات التأ

 .1وتكامل اإلدارات املختلفة بالشركة من أجل تغيري منوذج العمل والفكر التقليدي للتسويق
 تطور التأمين العالمي في ظل تكنولوجيا التأمين .1.1.1.1

ت والىت امتدت إىل أحدثت التكنولوجيا احلديثة ىف قطاع التأمني ثورة كبرية ىف تلك الصناعة ىف كافة اجملاال   
ىف قطاع  (Insurtech) االكتتاب وتصميم املنتجات والتوظيف وخدمة العمالء، أدى ظهور تكنولوجيا التأمني

إىل ثورة ىف مناذج التشغيل بشركات التأمني وخدمة عمالء التأمني، وإىل وضع  (Insurtech) التأمني وشركات
يقصد مة له واالحتفاظ هبم على رأس أولويات الشركات، و مستوى رضا العمالء عن اخلدمات التأمينية املقد

التقنية اليت تكمن وراء إنشاء وتوزيع وإدارة أعمال  (Insurtech) بالتأمني التكنولوجى أو تكنولوجيا التأمني
والتكنولوجي ( Insurance) ويتكون هذا املصطلح من كلمتني ومها التأمني التأمني باستخدام التكنولوجيا،

(logyTechno)،  وهو مصطلح مستوحى التكنولوجيا املالية(intechF) أهنا على تكنولوجيا التأمني  ، وتعرف
حيسن من صورة ستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات املبتكرة يف التكنولوجيا واستغالهلا يف قطاع التأمني مما ا"

ظهور تكنولوجيا  أّدى وقد، 2"القطاعيساعد على حل املشاكل التقليدية اليت يعاين منها التأمني التقليدي و 
شركات عليها من شركات التأمني من فقدان حصصهم السوقية واليت سوف تستحوذ  %11التأمني إىل ختوف 

قدرة على حتويل قطاع التأمني،  ، فتكنولوجيا التأمني هي جمموعة من التقنيات املبتكرة لديها3"التأمني الناشئة
اهلاتف النقال وتطبيقاته، الذكاء : تتمثل يف ،على حتويل قطاع التأمني جديدة تعملهناك عدة تقنيات و 

أمني الرقمي، انرتنيت األشياء، ، اخلوارزميات واملشورة الربوتية، العقود الذكية سلسلة الكتل، التاالصطناعي
 0102 ، وقد بلغ حجم التمويل اخلاص مبعامالت وصفقات تكنولوجيا التأمني ذروته عام4البيانات الضخمةو 

                                                           
 :على املوقعنولوجيا الرقمية وصناعة التأمني، حتاد املصري للتأمينات، التكاال 1

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1253 , 02/02/7070:تاريخ اإلطالع  

اجملل  ة اجلزائري  ة  واقااع سااوا التااأمين الجزائااري ودوره فااي تموياال اإلقتصاااد الااوطني فااي ظاال نجااا  تكنولوجيااا التااأمين،وهيب ة عب  د ال  رحيم وآخ رون،  2
  .02 ، ص0101الجزائر،  المجلد العاشر، العدد األول، ،للعوملة والسياسات اإلقتصادية

، جمل  ة اإلدارة والتنمي  ة للبح  وث والدراس  ات، ي فااي شااركات التااأميندور تكنولوجيااا التااأمين فااي دعاام اإلبتكااار العملياااتق  رواين م  رمي، هب  اش ف  ارس،  3
  .41 ، ص0101 اجلزائر، اجمللد الثامن، العدد األول، ،7 جامعة بليدة

4
 .02وهيبة عبد الرحيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1253
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األمر الذي يدل على األمهية  0100أين جتاوزت ثالثة مليار دوالر حيث شهدت زيادة مستمرة منذ سنة 
 011وصلت إىل  0101الربع الثاين من سنة  أماية واملالية اليت اكتسبها هذا القطاع املستحدث، قتصاداال

 .1أمني رغم حداثته واجلدل القائم حولهصفقة، وهو ما يؤكد اإلقبال املستمر للتعامل مع قطاع تكنولوجيا الت
 عدد وحجم تمويل صفقات تكنولوجيا التأمين: (11.)رقم  شكل

 
الوطني في ظل نجا   قتصادواقع سوا التأمين الجزائري ودوره في تمويل اال وآخرون، وهيبة عبد الرحيم :المصدر

 .12ص  ،7012 ، اجلزائر،، اجمللد العاشر، العدد األوليةقتصاداجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات اال تكنولوجيا التأمين،
للخدمات املالية العاملية لتوقعاهتا الجتاهات أسواق التأمني خالل عام  ( kmpg)  وجاء ىف تقرير مؤسسة    

التامة للعمليات والرقمنة، وهو النموذج الذي اتبعته  املكننة، أن أسواق التأمني العاملية ستتحول إىل 0101
 :2أسواق التأمني العاملية، كما جاء يف التقرير باقيكات التأمني الصينية ملنافسة شر 
الذى  التكنولوجيأن شركات التأمني الناجحة هى تلك الىت تتكيف مع الثورة التكنولوجية وتتبىن النموذج  -

مل جذهبم للتعامل ، كما أصبح عامل السرعة ىف تسوية التعويضات على رأس أولويات العمالء وعامعهايتناسب 
 .مع شركات التأمني

حيث تعترب ضرورية خاصة  ،عمالئها وخدمة المخاطر إدارة التأمين شركات تستطيع لن البيانات بدون -
ارتداؤها بالنسبة لشركات التأمني على احلياة، واليت زاد االعتماد ىف اآلونة األخرية على األجهزة الذكية الىت يتم 

نه بدون الوصول إىل البيانات فلن تستطيع شركات التأمني إدارة األخطار، أو خدمة مثل الساعات الذكية أل
 .عمالئها

ىف الثقافة التأمينية تغيري إىل ضرورة أن تتخلى شركات التأمني عن مناذج التشغيل القدمية وإحداث  التقرير يشير -
ري من األخطار، وهو ما يوفر االعتماد على واإلهتمام برأس املال املخاطر باهلدف القدرة على التعامل مع عدد كب

                                                           
1

 .00 نفس المرجع، ص 
،  www.insuria.com:عل ى املوق ع. 0101، لبن ان،ج التشغيل بالشركات وخدمة العمالء، تكنولوجيا التأمين تحدث ثورة في نماذ جملة التأمني اإللكرتونية 2

 .21/14/0101: مت االطالع عليه يف تاريخ
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نقص ىف البيانات قد  وأيتكنولوجيا التأمني، وأصبحت البيانات هى شريان احلياة بالنسبة لشركات التأمني 
، وسوف تواجه شركات التأمني حتديات كبرية ىف مناذج التشغيل النهائييسبب مشكالت وتؤثر على املنتج 

 .قص ىف البيانات والنماذج الىت تتعامل مع هذه البياناتاخلاصة هبم إذا كان لديهم ن
 ي في شركات التأمينبتكار االالتسويق  .1.1

احلديثة اليت تعرب عن تطور الفكر التسويقي، الذي مل يعد حمصورا االجتاهات ي أحد بتكار االميثل التسويق     
، بل تطور إىل كونه نشاط حتياجاتاالبدراسة احتياجات السوق وإعداد املزيج التسويقي الذي يليب تلك 

 وتسعري توزيع يف جديدة أساليب لدى املستهلك، عرب استحداثالتأمينية متكامل يهدف إىل خلق احلاجة 
 هذه وتلبية ،للشركات التأمينيةمن أجل حتقيق املقاصد البيعية  منتجاهتا، واختيار رجال بيع أكفاء وترويج

  .السوق يف زبون دائم وهذا ما يصنع هلا التميزو  ما جيعله راض احلاجات بطريقة حتقق له قيمة أفضل،
 ي في التأمينبتكار االمفهوم التسويق . 1.1.1

ي يف سياساهتا التسويقية من أجل خلق قيمة مضافة بتكار االتبين التفكري  إىل لقد زاد اهتمام شركات التأمني  
ستغناء عنه جلذب الزبائن وخلق الرغبة االأصبح ال ميكن لعمالئها وحتقيق التميز يف اجملال اليت تعمل فيه، حيث 

بطريقة تدفع األفراد القتناء الوثائق التأمينية،  وبلورهتالديهم، من خالل اإلبداع يف عناصر املزيج التسويقي 
 .والتخلص من عزوفهم عن شراء اخلدمات التأمينية، وحتسني مسعة شركات التأمني

 التأمينفي ي كار بتاالتعريف التسويق . 1.1.1.1
 (Le marketing créatif) االبتكاري التسويق :مصطلحا العربية باللغة الدراسات عادة ما يستخدم يف  
 حافظ نعيم)الباحث  أشار كما مرتادفني، على أهنما (L’innovation marketing) التسويقي االبتكارو 
 األفكار وضع (التسويقي بتكاراال أو)ي بتكار اال بالتسويق يقصد :"يبتكار اال للتسويق تعريفه يف (جمعة أبو

ختالف يكمن االفيمكن القول أن . 1"التسويقية املمارسات يف الفعلي التطبيق موضع التقليدية غري أو اجلديدة
 يبتكار االالتسويق  وأما التسويق، مصدره الذي بتكاراال هاعتبار التسويقي ميكن  بتكارااليف اللفظ حيث جند أن 

 استخدامهما سيتمو  للتسويق بتكاراال نسبة يف مشرتك كالمها أن هو يهمنا ، ومابتكارلال املؤدي سويقالت :فيعين
 .على أهنما مرتادفني أيضا الدراسة هذه خالل

                                                           
1
 .0 نعيم حافظ أبو مجعة، مرجع سبق ذكره، ص  



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
20 

بصفة عامة يشمل مجيع جماالت النشاط التسويقي، فهو غري مقتصر على جمال  يبتكار االإن مفهوم التسويق   
يف مجيع األنشطة املرتبطة  بتكاراال، بل يشمل ...يف املنتج أو يف اإلعالن فقط ربتكااالمعني يف التسويق، ك

 .1يف جمال البحوث بتكاراالبتوجيه املنتج من الصانع إىل املستخدم النهائي، مبا يف ذلك 
 على تعتمد بذلك هي ،جدد عمالء خلق اليوم هتدف إىل املؤسسات نفن (Peter Draker)حسب    

 وعلى ،"2تكاليًفا عدفت بقية الوظائف أما ،هلا نتائج حيققان كوهنما والتسويق بتكاراال :مها نيأساسيت وظيفتني
 على فنن بذلك وللقيام جدد، عمالء وخلق احلاليني العمالء على احملافظة إىل يسعى التسويق فنن التحديد وجه

 ألن وذلك ،من خالل االبتكار مهل لتقدميها متطورة طرقوإجياد  للعمالء جديدة اً عروض تقدم أن املنظمات
 يفالرائدة  ؤسساتوامل اخلاصة خربهتم نطاق خارج تكون اليت احتياجاهتم عن التعبري يف صعوبة لديهم العمالء

 .صحيح والعكس أيضا التسويق يف جيدة تكون أن املرجح من بتكاراال
جات جديدة، أو طرائق جديدة عملية التقدمي ملنت: "هوي بتكار االالتسويق أن ( Schumpeter)يوضح    

، 3"لإلنتاج، أو فتح أسواق جديدة، أو استحداث مصدر جديد من املوردين، أو إجراء تنظيم جديد ألية صناعة
املوجهة حنو السوق أي مجيع القرارات االسرتاتيجية  بتكاراالي يشمل مجيع أنشطة بتكار اال التسويقلذا فنن 

 .4والتشغيلية لتسويق املنتجات اجلديدة
ال ميكن ، يقدمها املنافسونهو عملية تنفيذ األفكار التسويقية املبدعة من زاوية مل ي بتكار االالتسويق وعموما    

تياجات العمالء وخلق قيمة التنافسي، عن طريق فهم متعمق الح بتكاراالميزة  للمؤسسةوحتقق تقليدها بسهولة، 
مصري شركات التأمني جناحا أو فشال يف البيئة  تحكم يفيي بتكار االأصبح مفهوم التسويق  ، حيث5هلا مضافة

تراهن عليه القتحام القطاعات اجلديدة  ملرونتها أو مجودها، ورهان افعلي ويشكل حتديا، التنافسية اليت تشهدها
 ي مرسى جناة شركات التأمني على املدىبتكار االالتسويق  اعتبارغري املستغلة واكتساح األسواق الدولية، فيمكن 

منتجات أو  ابتكارالبعيد من خالل القدرة على خلق مناخ تنظيمي مالئم يساهم يف توليد أفكار جديدة، 

                                                           
1

 .94 طارق قندوز، حممد سليماين، مرجع سبق ذكره، ص 
2 Mark Dodgson & Others,The Oxford Handbook Of Innovation Management، Oxford University Press، 

United Kingdom, 2014, P 53. 
3
 Michael Ehret & Kostas Galanakist, Marketing Innovation, The Innovation Challenge, Creative Trainer 

Module, Nottingham Trent University, Nottingham Business School, United Kingdom, 2014, P 5. 
4
 Nicole Pfeffermann & al, Strategy and Communication for Innovationm, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg, 2013, p 166.  
5
 Op-cit, p168. 
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ممارسات جديدة، كما يعترب وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية اليت يصعب تقليدها وحماكاهتا، باإلضافة إىل ما سبق 
 :1ي يساعد شركات التأمني علىبتكار االفنن التسويق 

 .رفع وترية معدل العائد على االستثمار؛ وتدعيم املركز الرحبي صة السوقيةتنمية احل -
 .حتسني الصورة الذهنية وتعميق دالة الرضا وبناء معادلة الوفاء ؛ومنتجاهتا املنظمةترقية مسعة وشهرة  -
نة والسريعة لرغبات االستجابة املر ؛ وعالماهتا التجارية يف األسواق املستهدفة منظمةتعزيز املركز التنافسي لل -

 .توقعات الزبائن الكامنة وغري املشبعة
 يبتكار االأنواع التسويق . 1.1.1.1

 : 2تمثلة يف ما يليم ىل عدة أنواع وفقا لعدة تصنيفات،إ التسويق االبتكاري مت تقسيم   
تج حيث يتأثر ي ميكن أن يقسم على أساس املنبتكار االوهذا يعين أن التسويق  :تصنيف طبقا لنوع المنتج .أ

 .ميكن أن يكون املنتج سلعة، خدمة، فكرة وذلك طبقا للمفهوم املوسع للتسويقو  بدرجة كبرية بنوع املنتج،
 : ي إىل عدة أسس من بينهابتكار االويتم تقسيم التسويق : التصنيف طبقا لنوع المنظمة .ب
 .التسويقية يف سياستها بتكاراالتعتمد على و  تقسم على أساس املنظمة اليت تبتكر  -
 (.هادفة للربح، غري هادفة للربح) تقسم على أساس اهلدف أساسي للمنظمة   -
 (.إخل...دمية،خارية، منظمة جتمنظمة صناعية، منظمة ) للمنظمة  تقسم حسب النشاط األساسي  -
ي ميكن أن يهدف إىل حل مشكلة بتكار االطبقا هلذا التصنيف فنن التسويق  :التصنيف حسب الهدف. ج

، أو حماولة التخلص من نقاط الضعف أو التهديدات اليت تواجهها، مبعىن أن اللجوء إىل املنظمةة تعاين منها معين
 .ي يف هاته احلالة أمر حمتم أو رد فعل من أجل إجياد حلول والتخلص من املشاكلبتكار االالتسويق 

ي موجه بتكار االصنيف إىل تسويق ي وفقا إىل هذا التبتكار االقد يقسم التسويق  :التصنيف طبقا للعميل .د
 .3(مؤسسات)ي موجه للمستهلك الصناعي بتكار االللمستهلك النهائي، أو تسويق 

ي للمستهلكني النهائيني بدرجة أكرب من أجل إثارة الدوافع العاطفية، أما بتكار االالتسويق يوجه عادة ما    
 .1ستثماريواالي قتصاد واالاملستهلك الصناعي يركز على الدوافع العقالنية ببعدها الفين

                                                           
: على املوقع 21/12/0101مت اإلطالع عليه يف  ،0100، التسويق االبتكاري وتنويع محفظة صناعة التأمين طارق قندوز، 1

post_4.html-https://www.insurance4arab.com/2015/05/blog 
2

 .09، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  
جمل  د ، جمل  ة اإلقتص  اد والتط  ور البش  ري، ؤسسااةدور االبتكااار التسااويقي فااي رفااع وتعزيااز المياازة التنافسااية فااي المعبي  دات مق  دم، موس  اوي س  ارة،  3

 . 01، ص 7012 اجلزائر، ،1امعة بليدةالسادس، العدد األول، ج

https://www.insurance4arab.com/2015/05/blog-post_4.html
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 ي في التأمينبتكار االأهمية التسويق . 1.1.1.1
ي إىل الفهم الذكي والعميق حلاجيات العميل بتكار االوراء تطبيق مفهوم التسويق من تسعى شركات التأمني    

مل املخاطر وجممل لتحاالستيعابية حتياجات مع مواءمة قدراهتا االالكامنة وحتويلها إىل خدمات فعلية تليب تلك 
عالمة متييز ملختلف شركات التأمني، كونه يتحكم يف مستوى التسويق االبتكاري أصبح األقساط احملصلة، وقد 

أدائها من حتقيق التميز والتفوق على املنافسني وزيادة احلصة السوقية وجلب العديد من العمالء، وتتجلى أمهية 
حيققها على خمتلف املستويات، وفيما يلي توضيح األمهية عند كل  من خالل املنافع اليتي بتكار االالتسويق 
 .2مستوى

لشركة التأمني اليت تطبقه، من خالل  حيقق التسويق االبتكاري ميزة تنافسية :على مستوى شركة التأمين. أ
الطلب توسيع نطاق التغطيات التأمينية اليت تقدمها للزبون، وتوفري منتجات تأمينية خاصة بكل زبون وحسب 

بتعاد عن املنتجات التقليدية اليت تقدم يف جل شركات التأمني، فالتطورات التكنولوجية أصبحت حافزا لتبين واال
شركات التأمني لتكنولوجيا التأمني من أجل توفري خدمة سريعة للزبون وجعل العميل راض طول فرتة التأمني، 

 .كتتاب لدى شركة التأمنياال لتعويضات وتكرار عملية بداية من إغرائه بالعروض التأمينية إىل املطالبة با
ستمرار وتفوق شركة التأمني، ويساهم يف زيادة حصتها السوقية اي يعمل على بتكار االلذا فنن التسويق    

واحملافظة عليها، وزيادة مبيعاهتا وأرباحها، وإمكانية وصوهلا إىل مركز القيادة يف السوق، وكسب عمالء جدد مع 
 .ة على العمالء احلالينياحملافظ
ي العديد من الفوائد للعميل سواء كان فردا أو بتكار االميكن أن حيقق التسويق  :على مستوى العمالء .ب

إىل حتديد احلاجات يهدف ي بتكار االمن أمهها إشباع حاجات مل تكن مشبعة أو ملباة، فالتسويق  ،مؤسسة
التأمينية احلالية أصبحت تركز  اتبتكار االىل اخلدمات التأمينية، و الكامنة لدى العميل وخيلق لديه الرغبة للجوء إ

ستهالك، فالعميل الذي يهتم مبمتلكاته االبشكل كبري على العميل، وتكيف له التغطيات بشكل خاص وحسب 
 .سيلجأ حتما إىل شركات التأمني اليت توفر أفضل العروض حلمايتها

يساهم يف توفري  هلا، تجات التأمني أو األساليب التسويقيةيف من بتكاراالإن  :على مستوى المجتمع. ج
، وتعمل شركات التأمني باستمرار على حتسني منتجاهتا ملواكبة خمتلف التغطيات املالئمة خللق األمان وراحة البال

                                                                                                                                                                                     
للملتق ى  ، ورق ة حبثي ة مقدم ةدور االبتكار التسويقي في إكتساب ميزة تنافسية لمنتوجات المصارف اإلسالمية بن يعقوب الطاهر، هباش فارس، 1

 02-09، اجلزائ  ر، ي  ومي 1كلي  ة العل  وم االقتص  ادية وعل  وم التجاري  ة وعل  وم التس  يري، جامع  ة س  طيف   ،ندس  ة املالي  ةال  دويل ح  ول منتج  ات وتطبيق  ات اهل
 .02ص ، 7012ماي 

 .11 ، صمرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  2
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الضخمة وناطحات السحاب وخمتلف  املشاريعمت إجناز  مااألخطار اليت متس األفراد واملؤسسات، فبدونه 
املنتجات واخلدمات اليت حتقق الرفاهية لألفراد يف اجملتمع بسبب املخاطر الكبرية املرتبطة بننتاج نشطة املتعلقة األ

 . 1بننتاجها
 :اضافة إىل ما سبق يساهم التسويق اإلبتكاري يف   
لتغطية  يةي يف ختفيض نسبة البطالة يف اجملتمع من خالل تكييف منتجاهتا التأمينبتكار االيساهم التسويق  -

 . خمتلف املخاطر املستقبلية اليت تؤدي إىل شلل أعماهلم وتسريح العمال
 ية من خالل دراسة مسببات اخلطر والعمل على توفري وسائل وأدوات احلمايةبتكار االتوفري األساليب واحللول  -

 لتجنب وقوعها؛
فراد داخل اجملتمع من خالل اعتماد ي على زيادة نشر الوعي التأميين ملختلف األبتكار االيساهم التسويق  -

 .أساليب تروجيية
تسهيل حياة املؤمن هلم من خالل املسامهة يف سن قوانني إىل ي يف جمال التأمني بتكار االوميتد دور التسويق  -

 .2املرور لتقليل حوادث النقل واملرور، إضافة إىل إنشاء مراكز للعالج
 يبتكار االأمين نحو التسويق العوامل المحفزة لتوجه شركات الت .1.1.1

شركات التأمني على اختاذ جيرب امل التطور التكنولوجي سريع اإليقاع الذي تشهده صناعة التأمني العاملية، إن ع   
شركات التأمني إىل التخلص من يدفع ب مسار إجباري حنو تبين التكنولوجيا احلديثة يف املرحلة املقبلة، األمر الذي 

وثائق التأمني، واستخدام التسويق الرقمي والدفع اإللكرتوين لتبسيط املعامالت التأمينية  صدارإلالتعامل اليدوي 
 .مع العمالء

جتديد العقود، تسوية )دميومة العالقة التفاعلية بني شركة التأمني وزبائنها و كما تفرض العالقة املستمرة مع الزبون   
جديد واالكتشاف، وتوسيع نطاق التغطيه وحتفيز الطلب بأسلوب إىل زيادة احلاجة إىل الت( إخل...اخلسائر، 

خصائص عقد التأمني الذي يتميز باستمرارية حاجة األفراد إىل احلماية  إبداعي ومتميز عن املنافسني يف ظل
  .واألمان

                                                           
1
 Swissre, Op-cit, 2011, P 2. 

 .000، ص 0102 األردن، ، دار كنوز املعرفة، عمان،المستقبل واقع سوا الحالي وتحديات: تسويق خدمات التأمينمعراج هواري وآخرون،  2
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 تغطيات ىف السوق، ومع تقدمي جدد فاعلنيصناعة التأمني مبختلف فروعه، ودخول يف طبيعة املنافسة  تغريمع    
تلبية حاجاهتم و  ي لفهم سلوكيات العمالءبتكار االتأمينية متمايزة، فرض على شركات التأمني تبين التسويق 

 .يف السوق التأمينية لضمان استمراريتهم
 :1، فتتمثل يفيبتكار االاجلزائري حنو تبين مفهوم التسويق  التأمنيأما العوامل اليت تدفع شركات     
 00سة التأمينية بني املتعاملني اليت تغمر السوق اجلزائري للتأمني، حيث بلغ عدد العارضني عامل جو املناف -

 ؛(إخل...عربية، أوروبية، )شركة مع ترقب ولوج استثمارات أجنبية 
من العوامل املساعدة  0112انتعاش سوق الوساطة التأمينية منذ سن املراسيم والتقارير الصادرة بداية من عام  -

، وتزويد الشركة (املنتفع/املستفيد)والزبون ( املؤدي/املقدم)تنام فرصة االحتكاك الدائم بني الوسيط على اغ
  باملعلومات احملتوية على التغري يف األمناط املعيشية واألخطار احملتملة؛

ويد لدى املواطن اجلزائري، حترض وحتث شركات التأمني على جت عامل النضج التأميين أو الوازع الديين -
واستحداث حقائب تأمينية تتكيف وتتأقلم مع هذين القيدين الذين يعدان من أهم التحديات اليت تواجه 

 وتعرتض املنتجني يف القطاع ؛
البحث ما يستدعي التشابه الكبري يف املنتجات التأمينية املعروضة للبيع فضال عن غياب احلماية القانونية هلا،  -

السفر، الزواج، )ية املثلى ملشكالت احلماية والضمان اليت ينشدها الزبائن بتكار االالدؤوب عن إجياد احللول 
  ؛( إخل...العمل، اآلالت واملعدات، السيارات، 

عاين قطاع التأمني احمللي من نقص حاد يف املعاهد التأمينية املتخصصة، ومنه غياب البحوث العلمية ي -
، ألن هذه األخرية من أهم املرتكزات واملقومات لنجاح التسويق األكادميية والدراسات امليدانية التطبيقية

مرهون مبدى وفرة الكوادر البشرية التأمينية املؤهلة واملاهرة واملدربة واحملفزة، وهذه  ، وهذاي يف اجلزائربتكار اال
 .من خالل التعاوناملسألة بدأت تظهر بوادرها مؤخراً ولو بشكل نسيب وتدرجيي بننشاء املدرسة العليا للتأمينات 

 يبتكار االمراحل عملية التسويق  .1.1.1
  :2ستة مراحل أساسية، تتمثل يف من خاللي بتكار االعملية التسويق  تتم  

                                                           
 .مرجع سبق ذكره بتكاري وتنويع محفظة منتجات الصناعة التأمينية،التسويق اال طارق قندوز، 1
 ، دكتوراه يف فلسفة التسويقرسالة  بداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك التجارية األردنية،بتكار واالدور اال، .عطا اهلل فهد السرحان 2

 . 04-00ص ,، ص0114كلية الداسات اإلدارية واملالية العليا، جامعة عمان، األردن، غري منشورة،  
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يف هاته املرحلة يتم فيها البحث عن األفكار اجلديدة واملبتكرة يف خمتلف  :يةبتكار االتوليد األفكار . 1.3.2.1 
ية يف جمال التسويق دون وضع أية قيود بتكار االالسعي جلمع أكرب عدد من األفكار عناصر املزيج التسويقي، مبعىن 

 :وميكن احلصول على األفكار اجلديدة عن طريق املصادر املوضحة يف اجلدول التايل. أو حمددات عليها
 طرا ومصادر الحصول على أفكار جديدة: (3.1) رقم جدول

 اإلجراءات مصادر األفكار الجديدة
 .إنشاء غرقة مقاصة لتبادل األفكار اجلديدة - ات املشاهبةاملؤسس

 .ت روتينية بني املؤسسات املتشاهبة يف املواعيد حمددةاتصاالزيارات و  -
 .جتماعات اليت يقيمها املنافسون إذا كانت الدعوة عامةاالحضور  -

 .احلصول على التقارير الدورية عن أنشطتهم - املنافسون
 .شرتاك يف الدورياتاال - الصحفو  اجملالت والدوريات

 الصحفو  األنرتنيت شرتاك يف شبكةاال -
 .املشاركة يف املعارض التجارية احمللية أو الدولية - املؤمترات واملعارض التجارية والندوات

 الندوات العلميةو  حضور املؤمترات -
 ستماع إىل شكاوى ومالحظات العمالءاال - العمالء والوسطاء

 ات الرأي العام وحبوث املستهلكني استطالع -
 .لقاء ذلك ومكافأهتمنتباه إىل مالحظات العاملني ومقرتحاهتم اال - املوظفون 

توجيه سلسلة من األسئلة جملموعة معينة تتطلب منهم تفكريا مكثفا  - أسلوب عصف الذهين
  .جياد حل ملشكلة ماإل

املشاركة يف نقاش مجاعي يدار من مجاعة من العمالء يتطلب منهم  - مجاعات الرتكيز
 .حتليلهو  قبل شخص مؤهل القرتاح حل املشكلة، تسجيل النقاش

 .772، ص7009 األردن، عمان،، دار وائل للنشر، تسويق الخدماتهاين حامد ضمور، : المصدر

سسات تعدد طرق ومصادر احلصول على األفكار اجلديدة واالبتكارية كاملؤ ( 3.1)يتضح من اجلدول رقم    
، العمالء والوسطاء، املوظفون، إستخدام أسلوب املشاهبة، املنافسون، املؤمترات واملعارض التجارية والندوات

 .العصف الذهين، مجاعات الرتكيز
من خالل املرحلة  جمموعة من األفكار التسويقية املبتكرةبعد توليد : الغربلة المبدئية لألفكار .1.1.1.1

من املعايري كتحديد مدى على عدد جمموعة من األفكار وذلك استنادا استبعاد ملرحلة ، يتم يف هاته االسابقة
 .هذه الفكرة، ومدى توفر اإلمكانيات لتحقيق املنظمةمالءمة الفكرة وأهداف 
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 ، واستبعاد األفكار اليت ترى أهنا غري صاحلة،يتم من خالل هذه املرحلة انتقاء األفكار األكثر مالءمة وجاذبية   
يف هاته املرحلة ما يسمى مبشكلة القبول أو الرفض لألفكار اجلديدة، والشكل املوايل يبني  املنظمةدة ما تواجه عا

 :ةأبعاد املشكل
 مشكلة القبول والرفض لألفكار الجديدة: (1.1)رقم  شكل

 الفكرة السيئة              فكرة جيدة                                       
 

 قبول الفكرة    
 
 
 

 رفض الفكرة    
 
 

 .22، ص 7000، دار الزهران، الطبعة األوىل، عمان، األردن، دراسات تسويقية متخصصةأمحد شاكر عسكري، : المصدر

تبذل األفكار جيب أن  فلرتةتبني اخلانات امللونة أسوء األوضاع بالنسبة للمؤسسة، ففي هاته املرحلة من مرحلة    
 :كل جهودها لتفادي الوقوع يف نوعني من األخطاء ومها  املنظمة

األفكار اجملدية يف هاته املرحلة، فكثريا ما تكتشف  من استبعاد املنظمةميكن أن تتسرع  حيث :خطأ اإلسقاط. أ
، ما أدى إىل ةأرباحا وفري اليت سبق وأن رفضتها قد تبناها املنافسون ودرت عليهم  املبتكرةاملؤسسات أن األفكار 

 .ضياع فرصة التميز التسويقي للمؤسسة، وهاته احلالة متثلها اخلانة ج
ستمرار الفكرة السيئة وقبوهلا يف املراحل اآلتية واليت تؤدي إىل فشل امبعىن إمكانية : االستمرارخطأ  .ب
 .، وهاته احلالة متثلها اخلانة ببتكاراال

لألفكار يتم تقييم األفكار املبتكرة املتبقية من أجل بغربلة عد القيام ب (:اتبتكار اال)األفكار تقييم  .1.1.1.1
احلكم على جدوى هاته األفكار واستبعاد األفكار غري اجملدية، ويتطلب يف هاته املرحلة حتديد الطريقة اليت 
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مزايا )عف طريقة جوانب القوة وجوانب الض: تستخدم يف عملية التقييم، وهناك عدة طرق ميكن استخدامها منها
 .1، طريقة احلذف التدرجيي، طريقة النقاط ااملرجحةبتكارااليف الفكرة أو ( والعيوب

، مبعىن حتديد إمكانية تطبيق بتكاراالار بإختويتم يف هاته املرحلة  (:بتكاراال) األمثل الفكرةار اختب .1.1.1.1
لها رهن الواقع، أي حماولة وضع الفكرة يف من عدمه، واستبعاد األفكار اليت يستحيل حتقيقها وجع بتكاراالهذا 

ظروف سوقية فعلية، ويهدف هذا اإلختبار معرفة مدى إستجاية السوق املستهدف من تطبيق الفكرة، والوقوف 
  .على املشاكل املرتبطة بتنفيذها، والسعي للحصول على املعلومات من أجل حتسني تنفيذ الفكرة

جعل تلك األفكار حقيقية يف البيئة الفعلية ملمارسة النشاط التسويقي، يقصد هبا : بتكاراالتطبيق  .1.1.1.1
، وجيب على بتكاراالموضع التطبيق الفعلي يف األنشطة التسويقية اليت يرتبط هبا  بتكاراالمبعىن آخر وضع 

من؟ وأين؟ : ليةوهلذا عليها اإلجابة بدقة عن األسئلة األربعة التا ،توخي احلذر يف اختاذ مثل هذا القرار املنظمة
فيه، مع  بتكاراال، حتديد املكان الذي سيتم إطالق بتكاراالمبعىن إختيار الوقت املالئم إلطالق  كيف؟و  وملن؟

اجلديد أو وضع خطة عمل  بتكاراالأن حتدد كيفية  املنظمة، وأخريا جيب على بتكاراالحتديد السوق املوجه إليه 
 .لتقدميه يف عدد من األسواق املختارة

ومدى جناحه، فبعد  بتكاراالتعترب هاته املرحلة من أهم املراحل للحكم على : تقييم نتائج التطبيق .6.1.1.1
ملدة زمنية معينة يتم تقييم النتائج املرتتبة عليه، وهذا ال يعين بالضرورة أن وصول األفكار  بتكاراالالقيام بتطبيق 

 بتكاراالحتماالت الفشل، مبعىن آخر ميكن ارحلة سوف يتم تقليل هلاته املرحلة هي أفكار ناجحة، إمنا يف هاته امل
 .أن ينجح ولكن ليس بالدرجة املتوقعة منه وذلك من رغم عدم فشله

عدة مراحل متسلسلة ومتناسقة تكمل بعضها  يتضمني بتكار االعلى ما سبق ميكن القول أن التسويق  وبناء   
الت املرحلة اليت تليها، ويتوقف جناح كل مرحلة على نتائج البعض، مبعىن أن خمرجات كل مرحلة تعترب مدخ

املرحلة اليت سبقتها، األمر الذي يستدعي ضرورة أن تؤدى األعمال واملهام اليت تصاحب كل مرحلة بتسلسل، 
يساهم يف جناح  ما وإجناز كل من هاته املراحل بشكل سليم وإدارهتا بالشكل الذي يضمن إجنازها بكفاءة وفعالية

 .يبتكار االيف التسويق  نظمةامل
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 ومقومات نجاحه يبتكار االالتسويق  طرا تقييم .1.1.1
 يبتكار اال التسويق أداء تقييمطرا . 1.1.1.1

 أن جيب ملا مؤشرات أو معايري استخدام مدخلني خالل من يبتكار اال التسويق جمال يف األداء تقييم ميكن   
 بينهما، التطابق مستوى حتديد أجل من، واملتوقع الفعلي األداء بني قارنةامل تتم أساسها وعلى األداء، عليه يكون

 ومنعاالحنراف يف األداء  لعالج التصحيحية اإلجراءات اختاذ وبالتايل أسباب، من التطابق عدم حباالت يرتبط وما
 .مستقبال تكراره

 واإلجابة املختلفة جبوانبه املتعلقة لةاألسئ من قائمة إعداد خالل من يبتكار اال للتسويق مراجعة إجراء تمي   
 املداخل أحد املراجعة وتعد ي،بتكار اال التسويق أداء تقييم يف تسهم نتائج إىل التوصل يتم حبيث عنها،

 الفرص استغالل مستوى حتديد إىل أساسية بصفة دفهت واليت التسويق، على سرتاتيجيةاال الرقابة يف املستخدمة
 :أعاله املذكورين للمدخلني التفصيل بعض يلي ما ويف .يعالتوز  وقنوات واملنتجات سواقباأل يتعلق فيما املتاحة
اجملاالت أو  أحد يف يبتكار اال للتسويق املتوقع األداء ؤشرم ميثل: يبتكار اال للتسويق األداء اتمؤشر  .أ

واقعيا وقابال يكون  أن جيب جيدا ؤشرال يكون وحىت إليه، يصل أن جيب الذي املستوى مبثابة األنشطة، وهو
األخرى، وفيما يلي بعض  املعايري مع متناسقا يكون أن كما يشرتط، وأن يكون حمدد بفرتة زمنية معينة للقياس

 :1يبتكار االاملؤشرات املستخدمة لتقييم التسويق 
  .التقييم فرتة خالل إليها املتوصل التسويقية اتبتكار اال عدد -
 .املنتوج تقدمي حىت الفكرة ظهور من بتكاراال تطوير يف املستغرقة الزمنية املدة -
 .اتبتكار لال اإلمجايل العدد إىل منسوبا التسويقية اتبتكار اال عدد -
  .ةحمدد فرتة يف مجعها مت اليت التسويق جمال يف اإلبداعية األفكار عدد -
 .يبتكار اال التسويق يف املشاركني األفراد عدد -
  .اتبتكار االذاهتا اليت أفرزهتا  حد تسويقية يفال واألنشطة عدد اجملاالت -
  .التسويقية اتبتكار اال إمجايل إىل معني جمال يف التسويقية اتبتكار اال نسبة -
 .منافس أكرب لدى نسبتها إىل منسوبة للمؤسسة التسويقية اتبتكار اال نسبة -
 .التسويقية اتبتكار ال عن الناجتة املبيعات يف الزيادة نسبة -
 .التسويقية اتبتكار اال عن الناجتة السوقية احلصة زيادة نسبة -
 .التسويق تكاليف إمجايل إىل منسوبة التسويقية اتبتكار اال تكلفة -
 .حمددة زمنية فرتة يف لألسواق املقدمة اجلديدة واخلدمات املنتجات عدد -
  .يبتكار اال التسويق وأنشطة بعروض املرتبطة الزبائن شكاوى عدد -
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  .التسويقية اتبتكار اال عن الناجتة الزبائن رضا درجات يف التغري مستوى -
 من بالفعل إجنازه مت مبا املتعلقة البيانات استخدام خالل من يبتكار اال للتسويق الفعلي األداء قياس يتم     

 :1يلي ما ذكر ميكن املصادر هذه بني ومن .املختلفة مبجاالته ترتبط ممارسات أو أنشطة أو جهات طرف
 .التسويقية اتبتكار اال مهام إليها أسندت اليت العمل فرق اجتماعات حماضر -
 .التطبيق موضع يةابتكار  أفكار لوضع املتخذة القرارات  -
 .يةبتكار اال للمشاريع املخصصة امليزانيات -
 .بتكاراال سريورات يف املشاركني األفراد قوائم -
 .الزبائن شكاوى سجالت -
 .التسويقية اتبتكار االب واملرتبطة نجزةامل التسويق حبوث -
 .التسويقية اتبتكار اال عن املسؤولة اجلهات خمتلف بني متت اليت والرمسية الكتابية تتصاالاال -
 .عليها االعتماد مت اليت اجلديدة التسويقية فكاراأل سجل -
 .يبتكار اال تسويقبال الصلة ذات يةبتكار اال العروض حول البيع رجال وتقارير املبيعات سجالت -
 .املدروسة الفرتة خالل للمؤسسة امليزانيات وخمتلف والتكاليف األرباح سجالت -
 .يةبتكار اال التسويقية ةطباألنش الصلة ذات التقارير -
 .يبتكار اال التسويق أداء تقييم عن للمسؤولني الشخصية املالحظات -

 على باالعتماد قياسه مت الذي املتوقع األداء وبني بينه قارنةامل تتم الفعلي، األداء قياس بعملية القيام وبعد     
 وأرقام حقائق على مبنية سديدة قرارات اختاذ إىل السعي أجل من الفوارق حتديد مثة، ومن آنفا، املذكورة املؤشرات

 .واملدرك املرغوب األداء بني الفجوة لسد
 :المراجعة باستخدام التقييم. ب
 اليت األسئلة من جمموعة العادة يف وتتضمن ،يبتكار اال التسويق يف األداء تقييم أدوات هرأش املراجعة من تعد   

 ،األداء مستوى على احلكم إىل التوصل عنها خالل اإلجابة من وميكن .قالتسوي من خمتلفة جوانب تغطي
 :2التالية باخلطوات القيام خالل من ما، مؤسسة يف يبتكار اال التسويق مراجعة تتم
  .املراجعة فيها ستتم اليت ديد اجملاالتحت -
 .بدقة جمال كل يف تقييمها سيتم اليت اجلوانب حتديد -
 .جانب بكل املرتبطة األسئلة صياغة -
 .األسئلة مقاييس وأوزان السؤال عن اإلجابة أسلوب حتديد -
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 .التقييم موضع اجملاالت على األسئلة تطبيق -
 .النتائج ستخالصوا عليها املتحصل اإلجابات حتليل -
 .النتائج على باالعتماد األداء مستوى على احلكم -

 ي بتكار االمقومات نجا  التسويق . 1.1.1.1
يف األنشطة التسويقية، مبعىن التفوق ألطول  بتكاراالي حتديا يف ما يسمى باألمثلية يف بتكار االيواجه التسويق    

لكن من األصعب احلصول على التفوق الدائم يف ظل تزايد   ،ريفرتة ممكنة على املنافسني، فمن السهل تقليد الغ
 بتكاراالكل من وترية املنافسة والتطور التكنولوجي، ليبقى التحدي األهم يف كيفية متكن رجل التسويق يف حتقيق 

ة لو كانت هي السباق خاصةي ينمو يف بيئة مفعمة بالثقافة اإلبداعية بتكار اال، مبعىن أن التسويق 1اجلذري؟
املستمر يف خمتلف  بتكاراال املنظمةلكي حتصد التميز والتفرد يف السوق، األمر الذي يفرض على  بتكارلال

األنشطة التسويقية حىت تتمكن من مواكبة خمتلف التغريات يف السوق، وحىت تنجح من ممارسة التسويق 
  :2ي عليها أن تدرك املقومات التاليةبتكار اال
يف قالب جديد غري معهود وبشكل  قيد يف خصائص املنتج بل جيب أن يكون تقدمي منفعةال يعين التع بتكاراال-

ستعمال، صعب االأبسط وأقل تعقيد، أي أن يكون املنتج املبتكر من السهل املمتنع، مبعىن أن يكون سهل 
 التقليد إىل فرتة زمنية معتربة؛

 إمنا أن ميتتد إىل اخلصائص اإلضافية؛ ،اجلوهريعلى املنتج يف شكله  بتكاراالال جيب أن يقتصر التطوير و  -
أو جماراته من طرف املؤسسات املنافسة أو كلما تطلب القيام بذلك وقتا طويال  بتكاراالكلما صعب تقليد  -

 لفرتة طويلة ومتتعت مبيزة تنافسية؛ بتكاراالمن جين مثار  املنظمةمتكنت 
 ستمرارية هاته العملية؛اسسات أن تقوم بكل ما من شأنه ضمان عملية مستمرة لذلك فعلى املؤ  بتكارااليعترب  -
 ؛املنظمةيف اإلدارة أو املوظفني يف  يتمثلإن وراء كل حالة جناح عنصرا بشريا فعاال  -
 ال سيما إذا كان عاجزا عن حلها؛ ،إن جناح املنتوج املبتكر مرهون إىل حد كبيىر حلل مشكلة تواجه املستهلك -
 ستخدام املنتوج يف قطاع السوق املستهدف؛ابرية لدراسة حاجات العميل أو الظروف احمليطة هناك أمهية كب -
التسويق بصفة خاصة بتنمية وتطوير اليقظة التنافسية ومسؤولو بصفة عامة  املسؤولونمن املهم جدا أن يقوم  -

 يف الوقت املناسب؛ستجابة هلذه التغريات االفيما ميكن من  املنظمةبورصد كل التغريات اليت حتيط 
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الدقة مراعاة قبل تقدميه إىل السوق على نطاق واسع وذلك مع  هتمام بدراسة املنتوج املبتكر واختبارهاالجيب  -
 .واملوضوعية يف مثل هاته الدراسات

 لشركة التأمينفي المزيج التسويقي  يبتكار االالتسويق  .1.1
يف اخلدمات على  بتكاراالالتأمينية، حيث ميكن أن يكون ي للخدمة بتكار االالتسويق  ومداخل أوجهتتعدد    

شكل منوذج عمل جديد وخمتلف متاما أو طريقة جديدة لتقدمي املنتج، فمع ظهور اهلاتف مثال حتولت صناعة 
 شركة التأمنيمع الزبون، فقد كانت  مباشرة اجملال للتعاملفتح  ما ،التأمني ومت استبعاد الطرق املكلفة وغري املثمرة

اإللكرتوين من أجل جذب العمالء، وميكن أن يكون  الربيدتعتمد على طواف السماسرة من بيت لبيت أو عرب 
يف  بتكاراال، وميكن أن يتعداه إىل نظم وأساليب التوزيع، تقنيات الرتويج ، أو يفحدود وطرق التسعري يف جمال
 ي يف املزيح التسويقيبتكار االجملاالت التسويق  التسويقية، وفيما يلي عرض أو املمارسات التسويق جماالت خمتلف

 :التأمني لشركات
 نيالتأمي المنتجفي  يبتكار االالتسويق . 1.1.1

سواء  هيعترب منتج جديد أي شيء ميكن تغيريه أو إضافته أو حتسينه أو تطويره على مواصفات منتج وخصائص   
اليني أو رغبات الزبائن احليؤدي إىل إشباع حاجات و و  ،له املادية امللموسة أو غري امللموسة أو اخلدمات املرافقة

هذا يشمل مواصفات املنتج، عالمته التجارية، خدمات العمالء، سعره، تروجيه، توزيعه، املرتقبني يف السوق، و 
، وميكن تعريف املنتج اجلديد على 1...خدمات ما بعد البيع، تغليف العبوات، الضمانات املقدمة، طرق الدفع

 .2"تقدمي منتوج جديد الذي حيقق أرباح للمؤسسة وجيعل أصحابه رواد الصناعة ويزيد من درجة متييز املنتوج" :أنه
يتمثل املنتج التأميين يف اخلدمة اليت تقدمها شركات التأمني لعمالئها، وهو حيقق جمموعة من املنافع حلاملي و 

اإلتيان خبدمات جديدة أو ضمانات املبتكر هو  التأميين املنتجوعموما ف ،رغباهتمالوثائق واليت تؤدي إىل إشباع 
جتربتها من أجل إشباع ل العمالء يتهافتون الستخدامها و أو تطويرها بطريقة جتعغري موجودة  جديدة سواء خبلق

 وظهور أخطار جديدة هتددهم يدفع بشركات الدائم واملستمر لتلك الرغباتفالتغري املتغرية،  التأمينية حاجاهتم
 .تطوير منتجاهتابهاته التطورات  ملسايرةأمني الت
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 .10، ص 0110األردن، ، دار وائل للطبع والنشر، الطبعة األوىل، عمان، ، تطويرمنتجات الجديدةمأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش 
( عمر بن عمر)ن دراسة استطالعية على عينة من المستهلكين ماركة اثر اإلبتكار التسويقي للمنتجات في تحقيق وفاء الزبائبوزقراري عبلة،  2

 . 091ص  ،0100 اجلزائر، جامعة بسكرة، ،04العدد  ، جملة أحباث إقتصادية وإدارية،بوالية بسكرة
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 في منتجات التأمين  يبتكار االالتسويق  اتتصنيف. 1.1.1.1
ميز بني األصناف و  ،املنظمةيف  بتكاراالاجلديدة حسب درجة للمنتجات  اً تصنيف( Philip Kotler)قدم    

 :1اآلتية
بالتايل تكون جديدة على و  ،يف السوق أول مرةهي املنتجات اليت تطرح و  :منتجات جديدة تطر  أول مرة -أ

من طرف بتقليدها وتسويقها عوائد أكرب، قبل القيام  اخالهلمن  املنظمةميكن أن حتقق و  على الزبائن،و  املنظمة
مميزة عن مثيلتها، ما خيلق  تكونالسباقة يف طرح املنتجات اجلديدة يف السوق  املنظمةات املنافسة، كما أن نظمامل

 .يف السوقأكرب   يكسبها حصةو  ريادةهلا ال

لكنها ليست جديدة و  تتمثل يف املنتجات اليت تعترب جديدة بالنسبة للمؤسسةو  :جديدة إضافة منتجات -ب
إضافتها إىل خطوط منتجاهتا بغية استثمار فرص سوقية متوفرة يف قطاعات سوقية  املنظمةعلى السوق، حتاول 

 .معينة
سني منتجاهتا احلالية بغية ختفيض التكاليف، حتبتعديل و  املنظمةحيث تقوم : تحسين المنتجات الحالية -ج

املنافسة الشديدة و  ،باستمرارفتغري أذواق الزبائن  .زيادة القيمة املضافة للزبائن أو مواجهة املنافسة يف السوق
زبائنها حنو منتجات زوح إال شهدت نات التحسني الدائم ملنتجاهتا وجعلها مواكبة لتطلعاهتم، و نظمعلى املتفرض 

 .املنافسة نظماتامل
يف هذه احلالة على إعادة متوقع منتجاهتا يف قطاعات سوقية معينة  املنظمةتعمل  :إعادة إحالل المنتجات -د

 فنجد مثال. ستخدامات جديدة ملنتجاهتا أو تغيري سلوكات املستهلكني يف هذه القطاعاتاكتشاف ا بسبب 
لى كل ما هو عتماد عاالات إىل نظمء كل ما هو طبيعي دفع ببعض املاقتنالصحي و اهتمام األفراد باألكل ا

 .منتجاهتاصديق للبيئة يف تقدمي طبيعي و 
إذا كان ختفيض تكاليف اإلنتاج أو تكاليف التسويق سيؤدي إىل : المنتجات الجديدة منخفضة التكلفة -ه

السوق، خري مثال على ولكن ليس للزبائن و  نظمةملابالنسبة  منتجا جديدا فننه يعترب ،زيادة القيمة املضافة للزبائن
و ذوي الدخل املنخفض من خالل توفري منتجات بتكلفة أ الفقريةالفئة  اليت تستهدفقتصدة ذلك املنتجات امل

 . استخدام موارد أقل تكلفةعرب جتريد املنتج من الكماليات و  وعالية اجلودة لتلبية احتياجاهتم، وهذاأقل 

                                                           

جملة ، دينة بسكرةلإللكترونيات بم condorمساهمة التسويق اإلبتكاري في خلق قيمة الزبون دراسة حالة عينة من ربائن نوال عبداوي،  1 
 . 099-094ص.، ص0109 اجلزائر، ،جامعة بسكرة، 01، العدد إداريةو أحباث إقتصادية 
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  :مينة اجلديدة إىلالتألك ميكن تصنيف املنتجات وبذ   
 إن ظهور األخطار اجلديدة يؤدي إىل ظهور منتجات جديدة: (الجذري بتكاراال) منتجات جديدة ابتكار -أ

إن انتشار اهلواتف  .لدى شركات التأمني مل تكن موجودة من قبل تضمن تغطية خسائرها وحتقق احلماية هلا
وارتفاع مثنها وختوف أصحاهبا من ضياعها أو انكسارها واختفاء وتسرب  ،ة الرقميةالذكية واحلاسوب واللوح

املعلومات السرية منها، دفع من شركة التأمني إىل ضمان اخلسائر اليت قد حتدث هلم، وظهور الروبوتات اليت 
، وبالتايل ميكن تسهل من عمل وحياة اإلنسان أدى إىل ظهور منتج جديد يضمن محاية اخلسائر اليت تنجم عنها

التكنولوجية كالسيارات ذات  اتبتكار االالقول أن ظهور املنتجات اجلديدة لشركات التأمني مرتبط بشكل كبري ب
ولتجنب خطر فشل املنتجات املبتكرة جذريا جيب  ...، طائرة بدون طيار(hoverboard)القيادة الذاتية، 

 :1اآلتيةمراعاة النقاط 
 عدم التأخر يف طرح املنتوج يف السوق؛إختيار الوقت املالئم و  -
 ستثمار إلشباع رغبات جديدة؛باالإقناع الزبائن  -
 إقناعهم باستهالك واستخدام أمناط جديدة من املنتجات؛و  تثقيف الزبائن -
 ؛مربح للمؤسسة ومرضي ومغري للزبونحتديد سعر كايف و  -
 ؛لديه ن وخلق رغبة جديدةمن أجل تعريف املنتوج للزبو  تصالإختيار أفضل وسيلة لال -
 .طرح املنتوجعند التحلي باملرونة ملواجهة كافة املتغريات اليت ميكن أن تظهر يف السوق  -
شركات التأمني من أجل حتقيق تلجأ عادة ما  :(التحسيني بتكاراال) تحسين أو تعديل وثائق الحالية .ب

خالل توسيع النطاق وتعديل اخلصومات  املنافسة إىل تعديل السياسات والسيما اخلدمات املقدمة من
من أجل التكيف مع  %79والضمانات أو من خالل تعديل الشروط العامة، تشكل هذه التحوالت حوايل 

 .مبرور الوقت اليت تطّورت احتياجات العمالء
قة التأمني عادة ما تقوم شركات التأمني بالتالعب بأسعار وثائق التأمني أو زيادة ضمانات أو حذفها من وثي    

املتواجدة لديها من أجل حتقيق إشباع حلملة الوثائق ما خيلق لديها منتج جديد، فظهور التأمني حسب الطلب 
 .تأمني سيارة بالضبط من حلظة انطالقها حىت تصل إىل وجهتهايعترب منتج جديد كنمكانية 

                                                           
1
 Eric duppont, Les nouveaux produits : Réussir leur développement et leur lancement, Deboeck superieur, 

1
re

 édition, Paris, France, 2016, P 15.  
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التأمني على السعي وراء اإلبداع يف تقدمي  التطور التكنولوجي وتغري أمناط احلياة لدى األفراد، دفع شركاتإن     
املنتجات واخلدمات واألفكار جديدة لتلبية احتياجات العمالء، ما أدى إىل تطوير خدمات خمتلفة مثل التأمني 
على احليوانات األليفة أو متييز حساب القسط للعمالء ذوي الدخل املنخفض، وأدى إىل انتشار التأمني على 

 ".بالساعة"ثل التأمني املنتجات الصغرية م

 التخطي  لمنتج التأمين جديد. 1.1.1.1
 Michel)إن املنتج التأميين اجلديد كغريه من املنتجات اجلديدة مير وفق خمطط تسويقي، وقد حدد    

Badock )باحث يف تسويق التأمني هاته اخلطوات يف الشكل املوايل: 
  نخط  التسويقي لمنتج التأميمال: (5.1) رقم شكل 

                             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالة سوا التأمين : ابتكار المنتجات التأمينية ودوره في ترقية شركات التأمين بالمغرب العربي كرمية شيخ،: المصدر
  .721 ص جامعة سيدي بالعباس، اجلزائر، ،جملة االبتكار والتسويق، العدد األول الجزائر تونس والمغرب،

املفهوم التسويقي ملنتجات التأمني اليت  شركات التأمني راعيتعند تصميم منتجات التأمني اجلديدة جيب أن    
  :1تقوم على ركيزتني أساسيتني مها

                                                           
جمل ة اإلقتص اد اإلس المي العاملي ة، ، (مادخل إساتراتيجي ابتكااري)التوجاه التساويقي فاي ترقياة تنافساية ساوا التاأمين الجزائاري أثار ط ارق قن دوز،  1

  .00-04ص .، ص0100سوريا، ، 04املعدد 

 دراسات مسبقة

 التكلفة املالية املراقبة التنفيذ إختيار إسرتاتيجية

البحث عن 
جتزيئات 
مهمة من 
خالل مزايا 

 املنتجات
 

 تقييم التجزئة
 احلجم
 القيمة
 النمو

 تحليل داخلي
 البيئة

 تعديل املنتج السوق
 
 
 

حتضري أدوات 
التجارية 

املزيج "
"التسويقي  

سرتاتيجيةإ  
 منوذج العمل

 
جتزئة السوق 

 املستهدفة
 

عالتموق  
 األهداف

 لسوقإختبار ا
 

 لوحة التحكم
 

 حتليل الفجوات

 منوذج العمل
 تحليل خارجي

سلبيات 
وإجيابيات 

نتجات امل
واخلدمات 

 املعنية
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 :ستعماله، وهو ما أدى إىل تقسيم منتجات التأمني إىل ثالث فئاتاتتعلق بتكييف املنتوج حسب قيمة  -أ

 لواسع مثل التأمني على السيارات؛منتجات التأمني ذات الطلب ا -

 كي تباع كتأمينات احلياة والشيخوخة؛  وتكييفمنتجات التأمني اليت تتطلب جمهودات  -

 .ستغاللاالمني املعقدة كتأمني خسائر أالتمنتجات  -
تسعريها ومن مث تكييفها مع باقي  ،خاصة هبا تبدأ من التفكري إىل عرض اخلدمةسياسة  حتتاج هذه الفئات إىل

 .اصر املزيج التسويقيعن
، وذلك بتقسيم السوق إىل قطاعات وحتليل (سوق/منتج)تتعلق بضرورة صيانة سياسة املنتج يف إطار الثنائية  -ب

 :حتياجات كل قطاع سوقي وميكن التمييز بنيا
ن أكرب عدد ممكن الزبائ ذبجبوعليه فنن الشركة مطالبة ، وحيد خاص بفئة معينة من الزبائن مفهوم منتج -

 حتياجات هبدف إرضاء الزبائن مع ضمان املردودية؛االحتياجاهتم وتصميم املنتج الذي يتوافق مع هذه اتتشابه 
، أي تقدمي عدة منتجات تأمينية يف منتج (Package)مفهوم تشكيلة منتجات موجهة لفئة معينة من الزبائن  -

أو كل األخطار ( Multirisque)األخطار  حتياجات مثل عقد التأمني متعدداالواحد والذي يعد بعد دراسة 
(Tousrisque )ويسمح هذا النوع من . الذي يضم تأمينات ضد احلريق، السرقة، املسؤولية املدنية واملهنية

املنتجات مبردودية معتربة نظرا لتنوع املنتجات اليت تضمن تعويضا أفقيا كما أهنا تبقى ذات مردودية مستمرة 
 .ت تساير أخطار املؤمن هلمأن هذه املنتجا اعتبارب

 في منتجات التأمين بتكاراالهتمام باال .1.1.1.1
يف توسيع جمال  اً يعترب التجديد مفتاح متايز شركات التأمني وخلق النمو يف سوق التأمني، حيث يلعب دور    

ويرجع  ستثمار،واال جتماعيةاالستفادة منها يف طرق الوقاية ويف جمال احلماية واالالتغطية لكافة فئات اجملتمع 
والشكل املوايل يبني نسبة رقم ظهور املنتجات اجلديدة إىل ظهور املخاطر اجلديدة اليت تسبب خسائر لألفراد، 

 :األعمال للمنتجات التأمينية اجلديدة لبعض الدول
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 نسبة رقم األعمال للمنتجات التأمينية الجديدة في السوا لبعض الدول(:6.1)شكل رقم 

 
Source: Disponible sur le site : https://www.swissre.com/institute/research/sigma-

research/sigma-2011-04.html, visite le : 31/05/2020. 

  :باملنتجات التأمينية اجلديدة بالنسبة للشركات أو بالنسبة للسوق نالحظ أن املتعلقالسابق خالل الشكل من      
وهذا ينطبق ، %02رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق واليت بلغت  حتقق أكرب نسبة يف( NL)هوالندا    

األخرى، أما مقارنة بالدول  %00املنتجات اجلديدة يف الشركات واليت بلغت بالنسبة رقم األعمال  نسبة على
اليت ( CH)سويسرا ، مث تليها 1.0نسبة املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق فقد قدرت ب  

من رقم أعمال املنتجات  %01من نسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق، ونسبة  %00حققت 
، وتأيت 1.1ة يف السوق فقد قدرت ب  اجلديدة يف الشركات، أما نسبة املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديد

، أما %2يف املرتبة الثالثة من ناحية نسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق اليت قدرت ب  (ES) إسبانيا
نسبة املنتجات  1,1 حمققة بذلك ،%9فقد قدرت ب  املؤسساتنسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف 

من رقم أعمال املنتجات اجلديدة  %9بنسبة ( IT)، مث تليها إيطاليا لسوقاجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف ا
، أما نسبة املنتجات اجلديدة على ؤسساتمن رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف امل %00يف السوق، ونسبة 

من نسبة رقم أعمال  %0فقد حققت  (DE)أما أملانيا  ،1.9اخلدمات اجلديدة يف السوق فقد قدرت ب  
نسبة  1.2من رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف الشركات، و %00ت اجلديدة يف السوق، ونسبة املنتجا

رقم أعمال نسبة من  0%( FR)فرنسا املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق، كما حققت 
نسبة املنتجات  1.0من رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف الشركات، و %2املنتجات اجلديدة يف السوق، ونسبة 

من نسبة رقم  %0قد حققت  (UK)وأخريا جند اململكة املتحدة اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق، 

https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2011-04.html
https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2011-04.html
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نسبة  1.2، واملؤسساتمن رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف  %4أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق، ونسبة 
 .املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق

من قبل يف  ةموجود تكنمل جديدة منتجات  ابتكارهتتم ب يف الشكل فنن الدول املذكورة أعاله ؛سبق اومم   
السوق وهذا ملواكبة التطورات التكنولوجية اجلديدة وظهور خماطر جديدة هتدد حياهتم املستقبلية، أو من خالل 

 .السوق يفحتسني منتجات جديدة  تبين أوب  اهتمامها 
طبيعة كون  ،اجلديدة يف السوق املنتجات ابتكارر إىل شركات التأمني على أهنا بطيئة يف تبين غالبا ما يُنظ   
، الدراسات التنظيمات التشريعة والقوانني) يف التأمني عادة ما تكون تدرجيية وتقودها املعامالت بتكاراال

احلماية ضد املخاطر، لكنها حتتاج حتاول شركات التأمني باستمرار اكتشاف فئات جديدة من ، لذا ...(اإلكتوارية
  .تتمكن من إدارة املخاطر اليت ميكن مواجهتهادائما إىل توخي احلذر حىت 

 أقساط طريق عن مسبق بشكل اإليرادات حتصيل يتم حيث اإلنتاج، دورة بانعكاس  التأمني نشاط يتميز   
 عن وهذا الضرر، حدوث بعد والتكاليف ضاتالتعوي دفع يتم املقابل يف االكتتاب، تاريخ عند املدفوعة التأمني
منتجات  ابتكار، لذا فنن املنتجات يف والتنويع اإلحصاء لقوانني وفقا بينها املقاصة وإجراء األخطار جتميع طريق

،  الوفاء بالتزاماهتا دونعدة خماطر اليت قد حتول شركة التأمني أمام  يضعجديدة مل يسبق التعامل معها من قبل قد 
منتج جديد،  ابتكارعند  التأمني شركات تواجهميكن أن  اليت املخاطر أبرز منيعترب الذي  كتتاباال  خطرك

 وتسعىاليت تتعلق بتحديد القسط،  البيانات مصداقية وعدم اخلطر تقييم سوء منها أسباب عدة عن ينتج الذي
 خمتلفة أنواع وتقدمي ،التأمني وثائق من جدا كبري عدد بيع خالل من االكتتاب خطر ختفيض إىل التأمني شركات

 .خمتلفة جغرافية مناطق يف وذلك التأمينية التغطيات من
 :في منتجات التأمين بتكاراالبعض نماذج . 1.1.1.1

احلالية سواء لتغطية املخاطر  ،نتجات جديدةم بتكارعلى الرغم من نضج سوق التأمني، ال يزال هناك جمال ال    
، وفيما يلي بعض املنتجات التأمينية واليت غالبا ما تكون معقدة ،متاماشئة اجلديدة أو لالستجابة للمخاطر النا

 :اجلديدة يف
 :(Micro insurance) صغرمالتأمين ال. أ

حادث، مرض، وفاة يف )الدخل ضد املخاطر  صغر آلية محاية لألشخاص ذوي الدخل املنخفضالتأمني امل   
يستهدف بشكل . احلاجة ومستوى املخاطرة قساط التأمني املتوافقة معمقابل دفع أ( ...ةطبيعي األسرة، كارثة

ما يكون  رمسي الذي غالبايف القطاع ال يعملونال ال سيما أولئك الذين ، أساسي العمال ذوي الدخل املنخفض
محاية ذوي " :على أنه (Craig Churchill) صغرامل التأمنيويعرف  ،شركات التأمنيغري مستهدف من قبل 
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 .1"ول املنخفضة ضد خماطر حمددة مقابل دفع أقساط تأمينية تتناسب واحتمال وقوع هذه املخاطر وتكلفتهاالدخ
  :2ويستهدف التأمني املصغر 

 ؛ ...( ث الطبيعية،املوت ، املرض ، فقدان املمتلكات، الكوار )املعرضون للمخاطر  األشخاص -
 .رمسياألشخاص الذين يعملون بشكل عام يف القطاع غري ال -
 .ذوي الدخل غري املنتظم -
إن تعدد املخاطر للفئة املستهدفة يستدعي خلق منتجات تتواءم مع تغطية خسائر تلك املخاطر، فنذا متعنا يف     

 :هناك تنوع يف تركيبة املنتجات اليت يوفرها وميكن إجيازها يف اجلدول املوايل أن طبيعة سوق التأمني املصغر جند
 منتجات التأمين المصغر: (1.1) رقم جدول

 األهمية المنتجات الفرعية المنتجات
ستشفاء، الرعاية الصحية، اال التأمني الصحي

 .واألمراض اخلطرية
ستشفائية يف االتغطي التكاليف 

 حالة املرض واحلوادث اجلسدية
تتحمل الشركة التأمني تعويض  مرتبط بالقرض ائتمان /مني على احلياةألتا

يف حالة وفاة مواله ألاملقرض 
 املقرتض

تقدمي تعويضات مالية يف حالة  جنازة، حادث، عجز  مايةاحل/ التأمني على احلياة
 .حتقق اخلطر

 دخارباالمزج احلماية  أرباح، استثمارات ادخار/ التأمني على احلياة
ماشية والتغطية  تأمني احملاصيل، مؤشر/ التأمني الزراعي

 .مبؤشر
يف حالة محاية املردود الزراعي 

 .الكوارث الطبيعية
محاية املمتلكات من اخلسائر  .سكن، واألصول التجاريةال التأمني على املمتلكات

 .املستقبلية
تأمني يتناسب والشريعة  توفري تكافل عائلي التأمني املصغر التكافلي

اإلسالمية للفئة املسلمة ذات 

                                                           
1 Craig Churchill, Protecting the poor A microinsurance compendium, Copyright International Labour 

Organization, First published, Germany, 2006, p13.  
2
 Caroline Phily, Fonds pour l’innovation en micro-assurance, Assemblée Générale de la FANAF, Côte 

d’Ivoire , 2009, P 5 
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 .الدخل املنخفض
Source: Amit Karla,  Microassurance – couverture des risques pour 4 

milliards de personnes, Brochure Swiss Re N° 6, 2010, p 18 

حيث ، نخفضاملدخل الاألفراد ذوي لفئة بسعر معقول اخلسائر تغطية مني املصغر أمنتجات التحتقق        
صيلهم الزراعية من خسائر الكوارث وفري احلماية هلم يف حياهتم وممتلكاهتم ومحاية حمات تضمن شركات التأمني

ويف  ،تناسب والشريعة اإلسالمية للفئة املسلمة ذات الدخل املنخفضت يةتأمين منتجات توفريالطبيعية، إضافة إىل 
تقدم هذه املنتجات املذكورة يف اجلدول أعاله إال أن اإلختالف يكمن  التقليدية هذا الشأن فنن شركات التأمني

املخاطر من احلد األقصى للخسارة الناجتة عن  يدحتدحيث يتم وفرها والفئة املستهدفة، يف التغطيات اليت ت
أن يكون مدى وشدة واحتمالية احلدوث قابلني للقياس، لتحديد ألقساط التأمني األساسية  لذا يتوجب ،املطالبة

 :ي الصغريبني الفرق بني التأمني التقليدي والتأمني املتناهواجلدول املوايل ، 1بشكل دقيق
 الفرا بين التأمين التقليدي والتأمين المتناهي الصغر (:1.1)جدول رقم 

 التأمني املصغر التأمني التقليدي
 .وسهلة الفهم ةعقد بسيطشروط ال .ةعقد معقدشروط ال

 .ستثناءاتاالشامل على نطاق واسع مع قليل  .ستثناءاتاالالعديد من 
 (.محلة الوثائق)املكَتِتب  الدفع مكيف مع .أقساط مدفوعة منتظمة

 .أشهر أربعةميكن أن تكون مدة التغطية أقل من  .شهر 00غالبا ما تكون مدة التغطية يف العقد 
ميكن اختصار الفحوصات بتصريح املكَتِتب بالصحة  .يشرتط فحوصات طبية لقبول التأمني

 .اجليدة
 .صغريمبلغ الضمان  .مبلغ الضمان حسب قيمة الشيء املؤَمن عليه
ميكن لقنوات التوزيع حتمل مسؤولية إدارة عملية  الوكالء والسماسرة هم املسؤولون عن املبيعات

 .كتتاب وتسوية املطالباتاال 
 .سوق ليس لديه معرفة بالتأمني .سوق لديه معرفة بالتأمني

Source : Josiane Lise Mabopda Foka & Andrée De Serres, La micro assurance outil de lutte 

contre la pauvreté : quelle performance sociale ?, Assurances et gestion des risques, No 79, 

2011, P 93. 

                                                           
1
 Josiane Lise Mabopda Foka & Andrée De Serres, La micro assurance outil de lutte contre la pauvreté : 

quelle performance sociale ?, Assurances et gestion des risques, N 79, 2011, P 92  



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
40 

خبريًا يف التأمني األصغر هبدف تقييم ممارسة  00بواسطة  0112ر عام صغراسة أجراها مركز التأمني امليف د       
ذوي الدخل املنخفض يف حتياجات املاسة للسكان حتديد االو ، العاملدولة يف  011التأمني األصغر يف أفقر 

، باستثناء البلدان األفريقية: مناطق رئيسيةثالثة يف  املعنيني بالتأمني املصغرمت تصنيف البلدان ، صغرالتأمني امل
والدول ( ء الربازيلباستثنا)، ودول أمريكا الالتينية (صغر متقدم للغايةحيث التأمني امل) ة جنوب أفريقيامجهوري

 . لوصول إىل أسواق جديدةواشركات التأمني لتنمية حمور اسرتاتيجي  صغرالتأمني املويعترب  .1اآلسيوية
 :(Takaful insurance) التأمين التكافلي. ب
، وهو ية يف خمتلف عمليات التأمي ن الت ي متارس يف إطارهالمسإليعتمد التأمي ن التكافلي على مبادئ الش ريعة ا   

ية مقارن ة مب ا ه و المس اإلتمع ات جمل اد صيغ ة تأميني ة تتواف ق م ع قي م ومب ادئ اإلجي ال جملاجتهاد للمتخصصي  ن ف ي ا
التكافل هو اجلواب اإلسالمي ملفهوم ف( Swartz &Coetzer)وحسب ، موج ود م ن عملي ات التأمي ن التقليدي ة

فالتأمني التكافلي هو نظام يقوم على  ،2امة للمسلمني وغري املسلمنيالتأمني احلديث، وهو تأمني موجه للع
عرب مسامهتهم يف دفع مبالغ مالية على شكل  أساس التعاون بني جمموعة من األشخاص جيمعهم نفس اخلطر

تربع واليت يطلق عليها إشرتاكات، حيث يتضامنون على تفتيت األخطار وحتمل تغطية اخلسائر عند حدوث 
بني شركة التأمني التكافلي  وهو اتفاق ،التربعالتعاون و يقوم التأمني التكافلي على مبدأ   ،للمشرتكنياألخطار 

بتوزيعه بني محلة الوثائق مبا على سبيل التربع يف جرب الضرر احلاصل  آزرللت( جمموع محلة الوثائق)مني وطالب التأ
ون اليت بدأت بالتربع يوزع الفائض التأميين تربعا أو وإلكمال فكرة التعا. 3"خيصم مما يقدمونه لصندوق التكافل

يعاد إىل املستأمنني املتربعني املتضامنني، مما يعترب الغرر مغتفرا، وليتم ختفيف أعباء املخاطر يتم إعادة التأمني لدى 
التأمني،  شركات إعادة التأمني اإلسالمي بغية توزيع املخاطر وتفتيتها، فعندما يقوم املسامهون بتأسيس شركة

توضيح أوجه يف هذا اجلدول توضيح  ويتمّ  .4جيعلون صندوقا خاصا ألقساط املستأمنني ويديرونه لقاء أجر حمدد
  :بني التأمني التكافلي والتأمني التقليدياالختالف 

 
 

                                                           
1
 Josiane Lise Mabopda Foka & Andrée De Serres , Op-cit, P 87. 

2
 Nico P. Swartz & Pieter Coetzer, Takaful: An Islamic insurance instrument, Journal of Development and 

Agricultural Economics, N 2, 2010, P 335.  
 .22 ، ص7012مصر،  القاهرة، ،يكمب-ز اخلربات املهنية لإلدارة ، مركالتطبيق العملي لإلقتصاد اإلسالمي: التأمين التكافليناصر عبد احلميد،  3
اخلدمات املالية وإدارة املخاطر  للملتقى الدويل حول ثية مقدمةورقة حب، تطور صناعة التأمين التكافلي وآفاقها المستقبليةسامي مظهر قنطقجي،  4

 .7 ، ص7010أفريل  70-18يومي اجلزائر، ، 1، جامعة سطيفكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيرييف املصارف اإلسالمية،  
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 الفرا بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي(: 6.1)جدول رقم 
 تقليديالتأمين ال التأمين التكافلي بيانال

 عقد معاوضة عقد تربع طبيعة العقد
لتوزيع  ؤمنني هلمحتقيق التعاون بني امل الهدف

 املخاطر
 حتقيق أقصى ربح ممكن لشركة التأمني

أطراف التعاقد 
 (ؤمن لهالمؤمن والم)

تمع فيهما جت ،طرفان متحدان متعاونان
  .مصلحتهما مشرتكة ،الصفتان

 طرفان مستقالن متعاوضان خمتلفان يف
  املصلحة

حيرص على عدم وقوع احلوادث ألن  ؤمن لهالم
ذلك يعود عليه من حيث اسرتجاع 

غريه من على الفائض وتوزيعه عليه و 
 .ؤمنني هلمامل

ال يهمه وقوع احلوادث أو عدم وقوعها 
ولن يرجع إليه  ،يدفع القسط أنهحيث 

 شيء سواء صدر منه حادث أم ال

 تتحملها شركة التأمني املشرتكونأو  ماملؤمنون هليشرتك فيها  المخاطر 
محفظة التأمين 

  )صندوا(
مستقلة عن أموال شركة التأمني وليست 

هى ملك حلساب التأمني أو و  مملوكة هلا
هيئة املشرتكني وتعود عوائد استثمارها 
حلساب التأمني بعد استقطاع حصة 

 الشركة كمضارب أو وكيل بأجر

مني ركة التأليست مستقلة عن أموال ش
منون من أقساط التأمني ؤ ومجيع ما يدفعه امل

 .تكون مملوكة للشركة

ما حلساب أوهل: متلك حسابني منفصلني الحسابات
ألموال : ، والثاين)هيئة املشرتكني)التأمني 

 .املسامهني

ومن مث الربح هلا  متلك حسابا واحدا
 .واخلسارة عليها

الفائض 
 الربح/التأميني

لوكة للشركة، قساط ليست ممأرباح األ
ة حملفظة التأمني اململوكة وإمنا هى مملوك

 منني، ؤ للم

 الربح ملك لشركة التأمني وحدها 

 ال وجود هلا من متطلبات عملها الرقابة الشرعية
أحكام الشريعة 
 اإلسالمية

 ال يتم اإللتزام هبا يتم اإللتزام هبا

 İSLAM EKONOMİSİ VE يات التأمين التكافلي اإلسالمي،رؤية استراتيجية لمواجهة تحدأشرف حممد دوابه، : المصدر

FİNANSI DERGİSİ ، ،009ص ، 0109 جامعة اسطنبول صباح الدين الزعيم،العدد الثاين. 
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  : على مستوى حجم أصولها التأمين التكافليصناعة تطور  -
مليار دوالر  02حوايل إىل  0100مليار دوالر سنة  24قلت من صول صناعة التأمني التكافلي وانتأتطورت   

، ويتوقع أن تتجاوز 0100مليار سنة  19، ويتوقع أن تصل إىل 0101مليار سنة  41، إىل حوايل 0109سنة 
 :الشكل اآليت يعرب عن تلك التطورات ،0121مليار دوالر سنة  011

 1111-1111تطور صناعة التأمين التكافلي خالل الفترة : (1.1) شكل رقم

 
 العدد األول،جملة دراسات يف املالية اإلسامية والتنمية، ، تطوير صناعة التأمين التكافلي في الجزائر، حليصاحل صا: المصدر

 .9ص  ،0101جامعة تيبازة، اجلزائر، 
التأمني التكافلي يف  منتجاتدليال على تزايد الطلب على  التكافلي يعترب تزايد ظهور شركات التأمني     

 شركة التأمني تكافلي أو إعادة التأمني التكافلي 001التأمني التكافلي يف أكثر من  السوق، فقد انتشرت صناعة
 :والشكل املوايل يبني طبيعة عمليات التأمني التكافلي .تقدم منتجاهتا للمسلمني وغريهم
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 طبيعة عمليات التأمين التكافلي: (8.1) شكل رقم

 
جملة دراسات يف املالية اإلسامية والتنمية، العدد األول، تكافلي في الجزائر، ، تطوير صناعة التأمين الصاحل صاحلي: المصدر

 .9ص  ،0101جامعة تيبازة، اجلزائر، 
، مث يليه التأمني %40.44أكرب نسبة واليت تقدر ب ( العام والعائلي)تشكل عمليات التأمني التكافلي املركب   

فهو يشكل  %2.90والباقي بنسبة  %00.22لي يشكل نسبة أما التأمني العائ، %01.11التكافلي العام بنسبة 
 عدد والشكل املوايل يوضح توزيع يف خمتلف دول العامل التأمني انتشارا واسعا شركاتعرفت وقد  .باقي التأمينات

 :شركات التأمني يف العامل
 (7616) نتشار شركات التأمين التكافلي في العالما: (1.1) شكل رقم

 
Source : The global Takaful insurance market : Charting the road to mass markets, The 

Deloitte ME Islamic Finance Knowledge Center IFKC, Manama, Kingdom of Bahrain, 2012, 

P 11. 

يقها اليت مت حتق من احلجم اإلمجايل لألقساط التكافلية %90أكثر من جملس التعاون اخلليجي على يستحوذ    
، 0111مليون دوالر من عام  0119 ب  مليون دوالر مقارنة  4912.0مببلغ  شركة تأمني تكافل 22من قبل 
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مليون دوالر من احلجم  0140,0مبلغ  0101عام حققت واليت  قصىكافل يف الشرق األشركة ت 01وتتوزع 
شركة  01إفريقيا اليت تنشط هبا  ، مث تأيت0111مليون دوالر عام 0021.2اإلمجايل لألقساط التكافلية مقابل 

مليون  222.2مقارنة ب  من احلجم اإلمجايل لألقساط التكافلية مليون دوالر 002,2 اليت سجلت تأمني تكافلي
شركة تامني  01من حيث عدد الشركات واليت تضم ( غري العريب)األوسط دول ساحل شرق تليها مث دوالر، 

مليون دوالر عام  0002.1 ب  مقارنة من إمجايل األقساط التكافلية ر مليون دوال 4204.9 تكافلي واليت حققت
مقابل من إمجايل األقساط التكافلية مليون دوالر  010.1شرق شبه القارة اهلندية اليت تتوزع به شركة ، 0111

 مليون 21.2حمققة بذلك  شركة12 ، دول ساحل شرق املتوسط اليت تتوزع به0111مليون دوالر لسنة  010.1
املوايل يبني إمجايل األقساط التكافلية والشكل . 1ليون دوالرم 21.0 ب  مقارنة من إمجايل األقساط التكافلية دوالر 
 :0101-0111للفرتة 

 1111-1111إجمالي األقساط التكافلية للفترة : (11.1) شكل رقم

 
Source: The global Takaful insurance market : Charting the road to mass markets, The 

Deloitte ME Islamic Finance Knowledge Center IFKC, Manama, Kingdom of Bahrain, 2012 

P 11. 

   (:Parametric Insurance) البارامتري لتأمينا .ج
تتمثل منتجات التأمني البارامرتي يف عقود تأمني تدفع مبوجبها املبالغ حبسب شدة احلدث ومقدار اخلسائر    

 يتم على الذي مؤشر  أو بعد حتديد مستوى لنامجة عنه، وحتسب املبالغ باستخدام منوذج متفق عليه مسبقاا
 فننوعلى هذا  ،حدوث زلزال فوق درجة معينةكاملطالبات بعد جتاوز املستوى املتفق عليه مسبًقا،   تسديد أساسه

                                                           
1
 The global Takaful insurance market : Charting the road to mass markets, The Deloitte ME Islamic Finance 

Knowledge Center IFKC, Manama, Kingdom of Bahrain, 2012, P 11. 
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املؤشر احملدد مسبًقا أو جتاوزه، بغض النظر  أوالتعويضات تكون متفق عليها مسبًقا إذا حتقق اخلطر عند املستوى 
 :الفرق بني التأمني البارامرتي والتأمني التقليدي، واجلدول املوايل يبني عن اخلسارة املادية الفعلية املتكبدة
 الفرا بين التأمين البارامتري والتأمين التقليدي: (1.1) جدول رقم

 التأمين التقليدي التأمين البارامتري 
السداد الناتج عن حدوث احلدث الذي يتجاوز  التعويضات سداد

 مستوى 
السداد الناتج عن اخلسارة الفعلية أو 

 .تلف األصول املادية
درجة معينة  تزيد عن اليتاخلسائر  سداديتم  التغطية

عليها مسبًقا بناًء على درجة احلدث أو  متفق
 قيمة املؤشرات

وعة مع زيادة ، زيادة املبالغ املدفعلى سبيل املثال
 .حجم الزلزال

سداد اخلسائر الفعلية املتكبدة الناجتة 
     عن حتقق اخلطر املؤمن منه

 

عملية تسوية 
 التعويضات

يعتمد التعويض فقط على تباين املؤشر ودون 
 .اإلشارة إىل الضرر

 .معقدة وبناء على تقييم اخلسارة

 
 عادة تكون سنوية  .اتسنة واحدة وميكن أن تصل إىل مخس سنو  مدة الوثيقة 

 :على املوقع ،7012، حلول مبتكرة لتغطية المخاطر، املصري للتأمني االحتاد نشرة: المصدر
https://www.ifegypt.org ، 7/8/7070: عليه االطالع مت. 

عبارة عن وعد على الورق  هيى املمتلكات عملية التأمني التجاري التقليدي عل فننومن خالل ما سبق؛     
بتغطية اخلسائر يف حالة وقوع اخلطر املتفق عليه وهذا مقابل قسط، ويتم دفع التعويضات الفعلية اليت وقعت بعد 

، هبدف إعادة املؤمن عليه إىل الوضع الذي كان عليه قبل احلدث، وتعد احللول 1تقييم اخلسائر والتحقيق الفعلي
احتمال وقوع حدث حمدد مسبقا بدال من  يغطي مفهوما جديدا نسبيا يف التأمني( البارامرتية)أمني املعيارية للت

 :2تعويض اخلسارة الفعلية املتكبدة، ويتكون احلل املعياري من
احلدث احملددة  إحداثيات/حيث يتم تشغيل غطاء التأمني إذا مت استيفاء أو جتاوز معلمات :حدث مثير .أ

 ومن الناحية العملية .بواسطة معلمة موضوعية أو مؤشر مرتبط بالتعرض اخلاص للمؤمن عليهمسبقا، املقاسة 

                                                           
1
 David Mäder-Soyka, parametric solutions a gamechanger?, Swiss re 2018, p.10. 

2
 Andrie Martin,What is parametric insurance?, Swissre: corporate solutions, 2018. disponible sur le site :.  

 https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/what_is_parametric_insurance.html , consulte le: 

07/06/2020 

 

https://www.ifegypt.org/
https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/what_is_parametric_insurance.html
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 استوائي إعصار  أو  زلزال  )واليت تعترب أبرز احملفزات  جويةأحداث أو  طبيعيةكوارث  ميكن أن يكون هذا احلدث
ميكن أن تكون  ، كما(طارحيث تكون املعلمة أو املؤشر هي احلجم أو سرعة الرياح أو هطول األم فيضان أو

احملفزات احملتملة أيضا مؤشرات السوق، وغلة احملاصيل، وانقطاع التيار الكهربائي وأكثر من ذلك، ودون شك 
 .جيب أن يكون احلدث عشوائي وميكن منذجته

طر إىل اخل يف حالة وصول واملؤمن له التأمنيبني شركة  مسبًقاعلى مبلغ التعويض  االتفاقيتم  :آلية الدفع -ب 
املعلمة املتفق عليها أو جتاوزها إىل املعلمة أو جتاوزها، بغض النظر عن اخلسائر املادية الفعلية اليت تكبدهتا، على 

مليون  21يف منطقة جغرافية حمددة، أو  2.1ماليني دوالر أمريكي يف حالة حدوث زلزال بقوة  01سبيل املثال، 
دوالر أمريكي لكل  41111يف منطقة حمددة، أو  4ئي من الفئة دوالر أمريكي يف حالة حدوث إعصار استوا

 .مليمرت من األمطار املرتاكمة فوق عتبة معينة
املهم  جيب أن تكون املعلمة ميكن قياسها بسهولة واإلبالغ عنها بسرعة وفعالية لضمان الدفع الفوري، ؛وعموما  
ذا هو السبب يف أن املؤشرات حول الطقس والقوة وقوع احلدث جيب أن يكون خارج إرادة أطراف التعاقد، ه أن

يف حالة  تم تطوير مؤشر التأمني يف سياق احلاالت الشاذةكما ي ،املعياريالقاهرة حتظى بشعبية كبرية يف التأمني 
فالتأمني يكون  هطول األمطار الشديد، وتكثيف حاالت اجلفاف الشديد، زيادة وترية: تزايد تواتر الطقس العاملي

، والتعويض التلقائي مبجرد أن يكون قد جتاوز احلد األدىن على النحو (مطر، درجة حرارة، رطوبة)مبؤشر  اً مرتبط
  :1وتتعدد قطاعات استخدام التأمني البارامرتي واملتمثلة يف .احملدد يف العقد

 .تعمل يف ظروف مناخية غري مواتية اليتحتمي شركات املقاوالت فهي : القطاع الصناعي -
 .، إغالق الطرق السريعةتأخري أو إلغاء الطائرات: النقل اعقط -
 .قطاعات أخرى مثل قطاع التوزيع والسياحة ومنتجعات التزجل -

 الفالحني ضد وقاية إىل يهدف أكثر شيوعا واستخداما يف اجملال الزراعي، حيثالتأمني البارمرتي ويعترب        
 الفيضانات، الربد، اجلفاف، :الناجتة عن املناخية التغيريات بسبب زراعيال املنتج هلا يتعرض اليت ميكن أن املخاطر

 يف التقلب :مثل يةقتصاداال الزراعة، إضافة إىل التطورات تصيب قد اليت باألمراض املتعلقة اآلفات إىل باإلضافة
 Grzegorz)اسة ومت التوصل يف در ، 2الطلب يف املتعلقة والتعديالت الفائدة يف معدالت والتقلبات األسعار

                                                           
1
 Marie-Eliette DURY & Bing XIAO, Parametric index insurance in developing countries: a reflection on the 

estimation of the risk, Revue de la littérature, Paris, France, 2020, P 2.  
للملتق ى ال دويل  ورق ة حبثي ة مقدم ةة، النماو فاي األساواا الصااعد اإلبداع في المنتجات التامينيه ودوره في تحريا عمر موساوي، مصعب ب ايل،  2

وعل وم التجاري ة وعل وم التس يري، جامع ة حس يبة  االفتصادية، كلية العلوم "-جتارب الدول–الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير : السابع حول
 .09، ص0100ديسمرب،  10-12يومي اجلزائر،  بن وعلي، 
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Mentel & Yrly Bilan)  أن التأمني املستند على إىل ،التأمنياملتعلقة بالبحث عن أفضل حلول يف اجملال 
 مناسبة لإلنتاج الزراعي يف املناطق اليت يكون فيها فقدان احملاصيل بسبب اجلفاف األكثر هيمؤشرات الطقس 

 .1الرتطيب املفرط والتجمد على نطاق واسعأو  احلاد
للتأمني ليست مصممة لتحل حمل برامج التأمني التقليدي ولكنها  البارمرتيةجيب أن ننوه أن احللول  ؛ويف األخري  

 .أن تساهم يف منح العمالء الثقة عندما يتعلق األمر بالسيولة وسرعة الدفع تكملها، كما ميكن
 في توريع خدمة التأمين يبتكار االالتسويق  .1.1.1

تسعى إىل البحث على منافذ توزيعية و  تأمني من املؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية لزبائنها،تعترب شركات ال  
خمتلفة ومالئمة هلا، من أجل الوصول إىل أكرب قدر من املكتتبني واحلصول على حصة سوقية جيدة، وقد ازدادت 

وانعكاس دورة اإلنتاج يف اخلدمة  ،اهلالك التأمينات ملا تتسم به هاته األخرية بالفنائية أو قطاعأمهية التوزيع يف 
على ذلك فنن شركات التأمني تركز على مجع أكرب عدد من املكتتبني ملختلف األخطار اليت  وبناءً التأمينية، 

تستخدم شركات التأمني تغطيها وتوزيعها بطرق مبتكرة، حىت تتمكن من تسديد التعويضات الواجبة عليها، و 
 :2تتمثل يف ،ريق الوسطاءمنافذ توزيع عن ط ثالثة

 ىأساسا علأهنا تعتمد إذ  ،هي املنافذ األوسع واألكثر شيوعا من قبل شركات التأمني: الوكاالت المستقلة .أ
للوكيل يف عمله عن شركة التأمني اليت ميثلها بنوع معني من أنواع التأمني، تعمل هذه  واالستقاللمبدأ احلرية 

واملتجددة من طرف املؤمن هلم مث تقوم باحتساب وخصم حصتها من  ق اجلديدةالوكاالت على مجع أقساط الوثائ
 . عمولة اإلنتاج حسب النسب املتفق عليها

فهي متخصصة  ،تستخدم هذه الوكالة يف تسويق تأمينات املمتلكات واملسؤولية: الوكاالت المتخصصة. ب
بنوع معني من أنواع التأمينات وقد  بتمثيل شركة واحدة أو عدة شركات حبيث تكون هذه الشركة متخصصة

 :القت هذه الوكاالت جناحا كبريا يف الوقت احلاضر، ويعزى ذلك إىل عدة عوامل منها
 توفري أغطية متاحة واسعة وخمتلفة؛  -
 استخدام طرق حديثة يف إنتاج وثائقها اخلاصة؛  -

                                                           
1
 Grzegorz Mentel & Yrly Bilan, Parametric Insurance as Innovative Development Factor of the Agricultural 

Sector of Economy, Economics and Informatics, N 3, 2020, P 71. 
الع دد  جمل ة اإلجته اد، ،1111-1111همية شابكات التورياع فاي العملياة التساويقية لشاركات التاأمين الجزائرياة خاالل الفتارة أموراد حطاب،  2
 .112-111 ، ص ص7012 ، جامعة متنراست، اجلزائر،7



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
48 

كة التأمني املرتبطة هبا وهبذا يكون اإلعالن حيث أهنا ال تعلن عن نفسها فقط إمنا تتفق مع شر  ،اإلعالن العام - 
 .شامالو  مركزا

 آنذاكاستخدمت شركات التأمني هذا النظام يف بداية صناعة التأمني، إذ مل يكن لديها : البيع المباشر. ج
وسطاء تأمني، حيث تقوم بتسويق منتجاهتا عن طريق إعالن عن إنتاجها من وثائق التأمني إىل الراغبني يف شراء 

لك الوثائق وعلى الراغبني يف الشراء التقدم إىل مكاتب الشركة، أما اليوم فيتم التسويق املباشر عن طريق ت
املوجود خاصة يف أماكن نقل املسافرين كالطائرات )وعن طريق الربيد والبيع اآليل ( املنتجني)مستخدمي الشركة 

 (.واحملالت التجارية الكربى
التوزيع اجلديدة تعترب قنوات   بد منه لشركات التأمني، كون أنوات جديدة أمر الأصبح التفكري بتطوير قنوقد   

تقدمي  متايز فعالة لشركات التأمني، وبالتايل جتزئة أفضل للمنتجات والعمالء، أياسرتاتيجية مبثابة وسيلة لوضع 
 :عرض مناسب لكل عميل، ومن بني هاته القنوات

بال شك، من بني أهم القنوات املعتمدة من طرف شركات التأمني اليت توفرها تعترب اإلنرتنت اليوم  :تنترناإل .أ
ويب تتيح لعمالئها االكتتاب يف منتجات التأمني عرب اإلنرتنت، واحلصول على  لعمالئها، من خالل إنشاء مواقع

كات التأمني ت من أهم القنوات اليت متكن لشر نرتناإلوتعترب شبكة . خدمات كاحلصول على املشورة يف أي وقت
  .تاإلنرتناملستمر لعدد مستخدمي  احلصول على أكرب فئة من املتعاملني للتزايد

مسحت شبكة اهلاتف النقال وتطبيقاهتا املختلفة للعديد من الشركات التأمينية  :تطبيقاتهو  الهاتف النقال. ب
ت نرتناإلاهلاتف النقال بشبكات  اتصالأكرب عدد من العمالء مقارنة بالسابق، خاصة مع إمكانية بالوصول إىل 

مستجدات التغطية التأمينية أو ب   إمكانية إرسال رسائل القصرية إلخطار العمالء  هذ من جهة، باإلضافة إىل
هاته القناة على مهية أما يضفي ، و 1من جهة أخرى األقساطتذكريهم بقرب مدة انتهاء صالحية العقد أو دفع 

مليارات مستخدم للهواتف احملمولة يف  4تخدام اهلاتف النقال كون هناك أكثر من يف توزيع اخلدمة التأمينية باس
0101يف عام ( من سكان العامل %92)مجيع أحناء العامل 

 .مليون خالل عام واحد 011، بزيادة قدرها 2

                                                           
جامع  ة متنراس  ت،  ،األول ، الع  ددواالقتص  اديةللدراس  ات القانوني  ة  االجته  ادتكنولوجي  ا الت  أمني كمس  تقبل لص  ناعة الت  أمني، جمل  ة ، وهيب  ة عب  د ال  رحيم 1

 . 228، ص 7018 اجلزائر،
2
Digital Report: Les chiffres du Web en 2019, Disponible sur le site : https://comarketing-news.fr/digital-

report-les-chiffres-du-web-en-2019/, consulte le : 21 /03/2019. 

 
  

https://comarketing-news.fr/digital-report-les-chiffres-du-web-en-2019/
https://comarketing-news.fr/digital-report-les-chiffres-du-web-en-2019/
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خفضة ت واهلواتف الذكية ميكنها من تقدمي منتجات تأمني مننرتناإلاعتماد شركات التأمني على  أنكما     
بالتايل توسيع نطاق عروضها وجذب أكرب عدد من العمالء وحتقيق حصة سوقية أكرب، وهذا يعين و التكاليف، 
النقرة من طرف شركات التأمني يلزمها إدراك أمهية التحكم والرقابة على شبكات الدفع  اسرتاتيجيةأن اعتماد 

 .املنافسنيحتقيق ميزة تنافسية مقارنة بحىت يكون لديها سوق القوة، أي 
التأمني املصريف مصطلح شائع يربط شركات التأمني مع البنوك كقناة توزيع ملنتجات  :التأمين المصرفي .ج

ومكن  ،اجلغرايف لشركات التأمني من جهة توسيع النطاقبرز كقناة مهمة لتوزيع التأمني وساهم يف  حيث .التأمني
  :ق التأمني املصريف لشركات التأمني ما يليوحيق. البنوك من توسيع حمفظة منتجاته من جهة أخرى

 ختفيض التكلفة الثابتة لشركات التأمني؛ -
 تنوع وتعدد قنوات التوزيع؛ -
 إىل فئة جديدة من العمالء؛ الوصول -
 توسيع النطاق اجلغرايف؛ -
 .زيادة يف احلجم والربح -
 البنوك كالتأمني على األشخاص، التأمني التأمني بتسويق بعض منتجاهتا عرب لشركاتويسمح التأمني املصريف   

منزل متعدد املخاطر، تأمني خطر كارثي إلزامي واملخاطر )على االئتمان، وكذلك تأمني خماطر بسيطة لإلسكان 
 (.الزراعية
سيارات، وأصبحت اآلن أكثر آللية تصدر وثائق التأمني على الكانت أوىل املوزعات ا: المورعات اآللية .د

 .ة يف احملالت التجارية الكربى واملطاراتخاص انتشارا
من ( السياحية والعقارية، والسيارات)تتم عن طريق تعاقد شركات التأمني مع خمتلف الوكاالت : الوكاالت .ه

 .أجل تسهيل حصول العمالء على خدمة التأمني دون حتمل عناء التنقل للشركة
 في ترويج خدمة التأمين يبتكار اال لتسويقا .1.1.1

إن تدعيم وتطوير صلة الشركة جبمهورها يتم بواسطة أدوات ووسائل الرتويج املناسبة بغية تعديل سلوك    
وإقناعهم بأّن ما يقّدم هلم من خدمات  ،وتنمية وفائهم الطلب، تسهيل احلصول على اخلدمة وقصد كسب ثقتهم

القات العامة، اإلشهار واإلعالن، تنشيط الع)ت التسويقية املنسجمة تصااليستويف معايري اجلودة املطلوبة، فاال
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هلا أمهية كبرية يف تقدمي معلومات حول كيفية التعامل ( التعاقدات، القوى البيعية، الدعاية والنشر، التسويق املباشر
  .1مع شركات التأمني وأهم عقود التأمني لكل أنواع األخطار املؤمن عليها

واآلراء واملواقف السلبية حيال  االجتاهات علىالتأثري األدوات الرتوجيية يف مهية أشركات التأمني  جيب أن تعي        
األداء الرتوجيي  التعاقد مع شركات التأمني كضرورة ملواجهة حتديات األخطار اليت ميكن حتدث مستقبال، ويتأثر

 :2خلدمات التأمني بالعوامل التالية
الرتويج عند املنافسني، التغطيات طرق للسوق،  عابيةاالستيمثل الطاقة  :حجم وخصائص السوا المستهدفة -

املتوفرة، كيفيات تسوية اخلسائر، املزايا التنافسية للعارضني، الشبكة التجارية، األقساط املطبقة، التخفيضات 
 .إخل... والتنزيالت املعمول هبا

لصناعي والفالحي، وتأمينات فالتأمني العقاري أو اهلندسي خيتلف عن التأمني ا :طبيعة العقود المكتتبة  -
األضرار واملمتلكات ليست هي تأمينات األشخاص واألرواح أو تأمينات املسؤولية املدنية، والتأمينات النقدية 

كما أن التأمينات التجارية ال تشبه التأمينات احلكومية وهكذا دواليك، وكل تقسيم . تتباين عن التأمينات العينية
 .إىل تطوير برامج تروجيية تراعي الظروف واألحوال اليت متيز كل نوع جحيتا من تقسيمات التأمني 

من خالل دراسة أحاسيسه وفهم مشاعره وحاجته امللحة للحماية ودرء األخطار أو  :سلوك المستهل   -
لخدمات التأمينية عدم اكرتاث من املشكالت العويصة اليت تواجهها عملية الرتويج ل فمثال. جربها حال حدوثها

ت، والنتيجة قصور يف حتقيق التأثري املطلوب والوصول إىل اهلدف اتصاالمباالة املستهلك مبا يقدم له من وال
 .املنشود يف احلملة الرتوجيية

تتدخل النصوص التشريعية والتنظيمية يف الرتويج للخدمات التأمينية إىل حد كبري،  :المحددات القانونية -
والتضامنية للتأمينات جيب أن تطغى على االجتماعية ، وألن الغايات باالكتتا حلساسية وتداعيات نشاط

 .الرحبية األهداف
شركات التأمني من مشكلة إملام الزبون بالقيمة احلقيقية للخدمات اليت تقدمها هلم حيث تبدو مجيعها تعاين    

م اليومية أثر بشكل كبري على ، كما أن الوازع الديين وعدم وعييهم وإدراكهم بأمهية التأمني يف حياهتمتشاهبة
على  اً كبري   اً شركات التأمني من تصريف منتجاهتا من جهة، ومن جهة أخرى فنن لسمعة شركات التأمني أثر 

                                                           
 :متوفرة على املوقع.ارة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنينجدطارق قندوز،  1

post_67.html-http://www.insurance4arab.com/2016/12/blog، 0101/ 00/19: مت االطالع بتاريخ. 

 .، مرجع سبق ذكرهجدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنينطارق قندوز،  2
 

http://www.insurance4arab.com/2016/12/blog-post_67.html
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اخلدمات التأمينية، ما دفع  القتناءخر، ما نتج عنه ترددهم أو ختوفهم آلاملنطوقة املتداولة من زبون  الكلمة
جيية مكثفة والوفاء بوعودها وعهودها اجتاه عمالئها، حىت تضمن استمرارية بشركات التأمني إىل بذل جهود ترو 

عن تكون بعيدة أن ال جيب بقاءهم يف التعامل معها، وهذا يعين أن اإلعالنات اليت تعرضها شركات التأمني 
 .أوهاما لدى العميل، ما يتسبب يف اإلضرار بالشركة واإلساءة لسمعتها أو ختلقاحلقائق 
 في تسعير خدمة التأمين يبتكار االالتسويق  .1.1.1

 ، حيثعتباراال بعني القانوين اجلانب أخذ أمهها من اتاعتبار  وفقا لعدة التأميين القسط حتدد شركات التأمني   
 على التأمني مثل اإلجبارية بالتأمينات يتعلق فيما أسعارها حتديد يف احلرية كل هلا ليس اجلزائر يف التأمني أن شركة

 طرف من احملددة األسعار تباعاب ملزمة شركات التأمني فننلذلك ، ...ارات، والتأمني على الكوارث الطبيعيةالسي
 (إكتواريني)متخصصني  أفراد بتعيني فهنا تقوم شركات التأمني ،االختيارية التأمينات خيص فيما أما املالية، وزارة

 السوق آليات إىل التأمني ال ختضع ني، خاصة أن أسعارالتأم شركة على تعرض اليت األخطار املتعددة تقييم يف
 املنتج بتغري كمية تتغري ال ثابتة للتأمني الصافية األسعار وأن احلرة، األسواق يف يونقتصاداال هبا ينادي اليت

 العرض بكمية تتأثر وال التأمني عمليات معظم يف املاضية اخلدمة أساس على تقدر بل السوق، يف املعروض
 .1املستقبلية أو احلالية السوق يف بوالطل

تسويقية فّعالة ومنسجمة بني التسعرية  اسرتاتيجية يف رسم اً حامس اً دور  تلعبمعرفة وحتديد نوعية وحجم اخلطر ف   
 االجتماعيةاملعقولة والتغطية املقبولة بتوفري احلماية احلقيقية ملصاحل زبائنها، وهذا يندرج يف سياق أصول املسؤولية 

 .2خالقية واملهنية للتسويق التأميين حبفظ مجيع حقوق األطراف العالقةواأل
التأمينية حسب خصائص كل  اخلدمةوبفضل ظهور وتطور التكنولوجيا أصبحت شركة التأمني قادرة على توفري    

سياقة أو السرعة بفضل األجهزة املتطورة يف السيارة اليت متكن من حتديد حالة السائق أثناء ال فمثال وثيقة،ال حامل
 ِادفعاملستخدمة عند السياقة تسمح لشركات التأمني من توفري التغطية حسب خصائص املكتتب حتت شعار 

 .Pay as you drive"3" حسب سياقتك

                                                           
التس ويق يف ال وطن  :ح ولالث اين لتقى العريب ورقة حبثية مقدمة للم، مستخدمة لتطوير المنتج بالتطبيق على وثائق التأمين استراتيجياتنادية أمني،  1

 .021ص ، 0112 أكتوبر 2-9يومي  ، جامعة الدوحة، قطر،(ص والتحدياتالفر )العريب 
 .01مرجع سبق ذكره، ص ، (ابتكاري استراتيجيمدخل )أثر التوجه التسويقي في ترقية تنافسية سوا التأمين الجزائري طارق قندوز، 2

3
 Todd Litman,Pay as you drive Pricing and Insurance Regulatory Objectives ,Journal of Insurance 

Regulator, p 36.  



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
52 

يف حتليل صورته ومعرفة عمره ونوعه وبعض بياناته  الذاتية بعض شركات التأمني تستخدم صورة العميل    
األسئلة الذكية واملتسلسلة عن حالته الصحية، ومن خالهلا ميكن حتديد السعر  الصحية، جبانب طرح بعض

 .والقسط املناسب للعميل
نتيجة اعتمادها على  االنطالقتواجه شركات التأمني صعوبات يف تسعري منتجاهتا اجلديدة يف مرحلة  ؛يف الواقع  

حتديدها إال بعد مدة وأحيانا يتطلب األمر  ال عنصري التكرار وجسامة اخلطر لألحداث العشوائية، واليت ميكن
 ابتكارسنوات لتحديد السعر املناسب، حيث ميثل التقدير الكمي للمخاطر ومجع البيانات أساس وجوهر 

املنتج التأميين تتمثل يف تطوير املنتجات احلالية أكثر من  اتابتكار املنتجات التأمينية، األمر الذي جيعل معظم 
 .1خلق منتجات جديدة

 ية في مجال السعربتكار االاألساليب  .1.1.1.1
ية يف جمال السعر، سواء تلك اليت سبق وأن اس تخدمتها املؤسس ات أو بتكار االتتعدد وتنوع صور األساليب   

 : 2يف جمال السعر يف اتبتكار االأهم صور  إجيازوعلى العموم فننه ميكن . ميكن أن نستخدمها ال يت
وترتك ز ه ذه الطريق ة عل  ى أس اس ع دم وض  ع أي أس عار عل ى  :المنتج بنفسهوضع المستهل  لسعر . أ

املنتج ات قائم ة أس عار ه ذه املنتج ات بش كل واض ح وس هل الق راءة،  رفوفاملنتج ات، ويوض  ع ب القرب م ن 
وق د  .ع جبانب القائمةم ن املش رتي بلط ف أن يق وم ه و بوض ع السعر بنفسه، وذلك باستخدام قلم موضو  ويطلب

اس تخدمت ه ذه الطريق ة م ن قب ل أح د مت اجر الس وبر مارك ت يف أواخ ر الس بعينات م ن الق رن العش رين يف 
أو مقبول  ة  فعالةإال أن ه  ذه الطريق  ة ق  د ال تك  ون . الوالي  ات املتحدة األمريكية يف منطق  ة في  نكس بوالي  ة أوريزون  ا

 بة ل  بعض القطاعات السوقية من املستهلكني، كما أنه يصعب تطبيقها يف بعض الدول اليت تعرف نسبة أمية بالنس 
 .العملية كبرية، أو اليت ال ميكن الوثوق باملستهلكني للقيام هبذه

ج تعتم د ه ذه الطريق ة عل ى توض يح س عر الوح دة م ن املن ت (:Pricing Unit) طريقة تسعير الوحدة .ب 
والذي يباع يف ثالثة أحجام من ( أ)بص رف النظ ر ع ن حج م العب وة، فم ثال إذا كان ت الشركة تتعامل يف منتج 

دج،  291دج،  411: م ثال)فكان من املعتاد أن يتم وضع س عر العب وة عليه ا  ،(لرت 0لرت،  2لرت،  4)العبوات 
يف  يق ة تس عري الوح دة تعتمد على توضيع سعر بيع الوحدة لألحج ام الثالث ة عل ى الت وايل، ولك ن طر ( دج 041

                                                           
1 Livre blanc : L’innovation dans l assurance, Op-cit, P8.  

 .17 ، صمرجع سبق ذكرهبن يعقوب الطاهر، هباش فارس،  2
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دج،  004دج،  001دج،  011يف ك ل عب وة ه و ( الل رت)عبوة، حسب مثالنا الس ابق يك ون سع ر الوح دة  كل
 .وهذا ما ميكن املستهلك من املقارنة بني العبوات الثالثة من حيث األسعار بكل سهولة. على التوايل

وتركز هذه الطريقة على ختفيض السعر كأساس للرتويج :(Rebate Cash) الثمن جزء نقدا منطريقة رد  .ج
، بأسلوب مبتكر، حيث أنه بدال من اخلصم التقليدي املمنوح عند الشراء كتخفيض نسبة معينة من سعر البيع

طريق الربيد أو بطرق د جزء نقدا من الثمن للزبون يف مكان الدفع، أو عن طريق إرساله عن رّ بِ  املنظمةتقوم 
 .أخرى

تق وم ه ذه الطريق ة عل ى أساس التفرقة بني  :(Selling Pricing Package) تسعير بيع المجموعة .د 
شراء العميل لعدد من املنتجات لكن كل منتج على حدى، وشرائه هلا كمجموعة يف املرة الواحدة، حبيث يكون 

 .معقولة عن إمجايل السعر يف احلالة الثانيةإمجايل السعر يف احلالة األوىل يزيد بدرجة 
ابتك رت ه ذه الطريق ة م ن : (club Diamond Card) تساعير خادمات حااملي بطاقاة الناادي الماساي .ه

للزب ائن ال ذين حيمل ون بطاق ة أطل ق عليه ا بطاق ة الن ادي املاس ي  تتيح، وه ي (Hilton Garden)قب ل سلس لة 
أس عار منخفض ة أو مزاي ا ب دمات اليت تقدمها فنادق هيلتون يف الغالبية العظم ى م ن دول الع امل احلصول على اخل

 .سعرية عند تقدميها لدفع مقابل هذه اخلدمات
ور ق   د مت اس   تخدام ه   ذه البطاق   ة يف وقتن   ا احل   ايل عل   ى نط   اق واس   ع م   ن املؤسس   ات وبأش   كال وص   و    

خاص ة قب ل مؤسس ات الس وبر مارك ت وش ركات الط ريان ( البطاقة الفضية، البطاقة الذهبي ة)وتسميات خمتلفة 
 .إخل.. .والفن ادق

ول عل ى ه ذا أهم ما مييز هذه الطريقة هو تشجيعها للعمالء على تكرار الشراء مبعدالت مرتفعة للحص  إنّ    
الوالء وضمان خلق  ،احلصول على العديد من االمتيازات السعرية من جهة ما يتيح للزبون، الن وع من البطاقات
  .ا من جهة أخرىهتاجتاه الشركة ومنتوجا

س عرا للخدم ة أو  املنظمةتق وم ه ذه الطريق ة عل ى تقاض ي  :تسعير الذروة والتسعير خارج نطااا الاذروة .و
 Price Peak) وس عرا للخدم ة يف غ ري أوق ات ال ذروةيك ون مرتفع ا، ( Price-Peak) املن تج وق ت ال ذروة

Off ) يكون منخفضا، مما يؤدي إىل حتويل الطلب على اخلدمة من وقت الذروة إىل الوق ت ال ذي ي نخفض
 .الطل ب في ه يف غياب هذا النوع من التسعري على املنتج أو اخلدمة

م ا يطل ق علي ه بالسعر  ابتكارمت :( Pricing Psychological) لتساعير الساايكولوجي أو النفسايا .ي
السيكولوجي أو النفسي، وذلك بغرض إحداث أثر نفسي معني مرغ وب في ه يف العمي ل، بالش كل ال ذي ي نعكس 
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األس عار النفس ية اهل دف األساس ي من ه ه و الت أثري عل ى إدراك  ابتكارإن  .على السلوك الشرائي له اإجياب
ويقلل من اآلثار غري املرغوب فيها واليت  ، عر حبي ث يك ون س عر السلعة أو اخلدمة أكثر جاذبيةاملس تهلك للس

أخذ األسعار السيكولوجية أو النفسية أكثر من شكل، وفيما يلي عرض ويج عن معرفة املستهلك للسعر، هذا تنت
 :موجز لبعض هذه األشكال

قصد باألسعار الكسرية الفردية األسعار اليت توض ح يف شكل  وي: األسعار الكسرية الفردية واألسعار الزوجية-
مث ل حتدي د . كسور بأرقام فردية وليس يف شكل صحيح، وذلك على الرغم من قرب الكسر من ال رقم الص حيح

غري   ةدج للوح دة أم ا األس عار الزوجي0دج للوح دة ول يس 2.11س عر املكامل ات يف اجلزائ ر عن د املتعام ل جنم ة ب   
الكسرية فعادة ما تستخدم لكي تعكس صورة ذهنية عالية للمنتج، حيث ميكن أن يؤثر الس عر الزوج ي عل ى رؤي ة 

دج ب دال م ن 011، فم ثال حتدي د س عر معط ف ب   اكسري  اسعر ه أرق ى مم ا إذا ح دد ل ه اعتبار املس تهلك للمن تج ب
إدراك املستهلك هلذا املنتج بأن ه م ن فئ ة عالي ة أو ذو مكان ة  دج يؤدي إىل التأثري على11.14دج أو  99.99

 . أعل ى باملقارنة بالسعر الكسري
رغم جناعة األساليب املبتكرة للتسعري إال أن تسعري اخلدمات التأمينية ال خيضع للعرض والطلب، بل تعتمد   

 عليهالذي تقوم  األساساإلكتوارية  على خبري إكتواري مرخص للقيام بعملية التسعري، حيث تعد الدراسات
التأمينية  األقساط، فبموجبها يتم حتديد قيمة اواالدخارشركات التأمني لتسعري خمتلف وثائق التأمني كاحلماية 

مبجموعة من العوامل كعمر طالب التأمني وحالته الصحية، وكذا معدل حتقق اخلطر باإلضافة إىل مدى  ارتباطا
 .جسامة الضرر
 المزيج الممتد لخدمة التأمينعناصر في  يبتكار الاالتسويق  .1.1.1

يتطلب التسويق االبتكاري القيام بعمليات تسويقية جديدة ابتكارية وخلق مزيج تسويقي مبتكر ومتكامل    
حتقيق ميزة تنافسية مستدامة، وعليه جيب أن يشمل االبتكار مجيع عناصر التسويق لتحقيق مزيج  للمسامهة يف

 .تكامل ذا طابع ابتكاري من شأنه ان يسهم يف حتسني أداء للمؤسسةتسويقي م
 في األفرادالتسويق االبتكاري  .1.1.1.1 
تأثري كبري على  ذواملنتجني و  املكاملات اهلاتفية يتلقىكل فرد يف شركة التأمني ابتداء من احلارس مروراً مبن يعترب               

كة، مبعىن أن كل شخص يعمل يف جمال التأمني له دور يف عملية تسويق رد فعل وتصرفات العمالء اجتاه الشر 
كمبدأ عمل يف شركة التأمني،   ترسيخهاو  بالتايل جيب توضيح هذه الفكرة هلمو  اخلدمات اليت تقدمها الشركة،

 اخلصائص الفريدة واخلصوصيات احلصرية اليت تتمتع هبا بوليصة التأمني كجزء ال يتجزأ من منظومة كما أن
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لزيادة معدالت التميز والتفرد والنجاح،  استيفائهااخلدمات املالية تلزم شركات التأمني بشروط وتصورات البد من 
املباشر بالزبون وصقل مواهبها البيعية والتفاوضية  تصالبالقوى العاملة سيما ذات اال االهتماموهي ضرورة 

صداقية والوضوح وحتسني قدراهتا وكفاءهتا لبناء عالقة شراكة بامل وااللتزامقناعية، مع حتري الصراحة والشفافية واال
 .1(مزيد من الزبائن اجلدد واستقطاببالزبون احلايل، جذب  االحتفاظ)ووالء طويل األجل 

تسويق خدمة التأمني، ولتحقيق  بعمليةأكفاء على دراية كافية  فنن شركات التأمني حباجة ملنتجني ،ومما سبق    
ر شركات التأمني األفراد املؤهلني وتتوىل تدريبهم على فن اإلقناع والتفاوض وبيع الوثائق التأمينية هذا اهلدف ختتا

 .للبيع املعروضةتوفرها الوثائق  اليت به إىل فهم كامل لطبيعة التغطياتاملختلفة والوصول 
بدأ تفكري شركات  طناعياالصالتكنولوجي اهلائل يف الذكاء  التطوروعلى صعيد قطاع التأمينات خاصة مع     

على اإلنسان اآليل يف تقدمي اخلدمة للزبون،  واالعتماد االصطناعيبتكنولوجيا الذكاء  باالهتماميتنامى  التأمني
أكرب من غريها جلذب  االصطناعي على فرصٍ  الناشئة العاملة يف جمال الذكاء وخاصة مع حصول الشركات

على  واالعتمادالتأمني يف السوق زمام املبادرة إلعادة هيكلة جديدة  وقد اختذت بعض شركات والتمويل، االنتباه
 (Fukoku Mutualمثل شركة التأمني على احلياة اليابانية يف التأمني التعاوين  ،االصطناعيالروبوتات والذكاء 

وهو برنامج ، (Système Watson Explorerd’IBM)برنامج مستكشف وذلك من خالل استخدام 
حتليل وتفسري كل بياناتك، مبا يف "، ما ميكنها من "نية املعرفية اليت متكنه من التفكري مثل اإلنسانالتق"ميتلك 

التأمني ذلك النصوص والصور والتسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو غري املنظمة، حيث تعتقد شركة 
(Fukoku Mutual)  ريى العائد على هذا وس% 21للتأمني على احلياة أن هذا سوف يزيد اإلنتاجية بنسبة

 .2طانيةالربي (Guardian The) خالل أقل من عامني، حبسب صحيفة االستثمار
الصحي مثال قادرة على مجع البيانات الطبية من العمالء، وقراءة  التأمني ستكون هذه التكنولوجيا يف جمال   

الشهادات وغريها من الوثائق الطبية، كما ستأخذ يف احلسبان طول مدة اإلقامة يف املستشفى، والتاريخ الطيب، 
، يف حني أن استخدام نظام الذكاء االصطناعي 3ري النفقاتوأي عمليات جراحية سابقة وحتديد املدفوعات وفوات

 . سوف يقلل بشكل كبري من الوقت الالزم حلساب مبالغ الدفع

                                                           
 .10 ص، ذكره مرجع سبق، (ابتكاري استراتيجيمدخل )أثر التوجه التسويقي في ترقية تنافسية سوا التأمين الجزائري طارق قندوز،  1

2
 The Guarding magazing, Japanese company replaces office workers with artificial intelligence, 2017, 

Disponible sur le site : https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-

office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance , Consulté le 25/04/2019. 
3
 Anna Darcel, Comment ça marche : l'intelligence artificielle?, 2019, Disponible sur le : 

 https://www.argusdelassurance.com/tech/comment-ca-marche-l-intelligence-artificielle.153909 , consulte le : 

09/04/2020. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance
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 :1يلي حيقق لشركات التأمني ما االصطناعيفنن استخدام الذكاء  ،على ما سبق وبناءً    
ائل الربيد اإللكرتوين، حيث وذلك بتكليف روبوت بفسخ وإهناء العقود وإعداد رس ختفيض عدد املوظفني، -

 تعادل ستة أيام من عمل املوظف؛صرح أن العمل الذي يقوم به الروبوت يف ليلة واحدة 
باستخدام الروبوتات احملادثة  ساعة 00/00 جتربة ممتعة للعميل وحصوله على استفسارات يف كل وقت -

 لألجوبة عرب اإلنرتنت؛
 حتسني التسعري؛ -
 ل؛يسهل من كشف االحتيا -
 أمتتة بعض اخلدمات؛ -
 أمتتة إدارة بعض التعويضات؛ -
 .حتديد هوية العمالء -

 التأمينية للخدمةفي الدليل المادي  يبتكار االالتسويق  .1.1.1.1
كتتبني املغرس مسعة جيدة لدى و  التفردو  يف احمليط املادي خيلق هلا التميز بتكارإن سعي شركات التأمني لال   

 اليتية يف الدليل املادي خلق خاصية امللموسية للخدمة التأمين بتكاراالن وراء القيام بلديها، كما هتدف م
يولد لديهم الرغبة و  ،يبعث الراحة يف نفوس املكتتبني خمتلفة عن اآلخرينطريقة جذابة و بتعرضها، فالتصميم اجليد 

لو كانت بسيطة إىل ن اآلخرين حىت و تكرة يف الدليل عمب تغيريإلعادة التعامل مع الشركة، حيث تؤدي أية بصمة 
إعطاء نتائج إجيابية، سواء بالنسبة للعاملني أو الزبائن، كما جيب أن يتم تصميم اجلو الداخلي من قبل أشخاص 

 .2مبدعني يعرفون كيفية مزج العناصر البصرية والسمعية والذوقية بشكل يساعد على حتقيق اهلدف املرغوب
 في عمليات الخدمة التأمينيةي بتكار االالتسويق  .1.1.1.1

إدارة املطالبات ملعظم و  هناك أشكال جديدة من العمليات اليت تعمل على حتسني كفاءة شركات التأمني،  
شركات التأمني اليت تعتمد على التوزيع باستخدام مواقع ذات حمتويات متطورة، وغالبا ما تكون مصحوبة بتطبيق 

فض التكاليف عند بيع خء جتربة عمالء حمسنة و اليت هتدف إىل إعطاة، و املشور  تأو روبو  االصطناعياء الذك
 :3يف العمليات ما يلي بتكاراالمن بني التقنيات الذكية للتأمني اليت تعترب كآلية من آليات املنتجات، و 

                                                           
1
 ACPR bank de France, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , France, 2018, p12. 

غري دور االبتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية ملؤسسة دراسة حالة متعاملني اهلاتف النقال بوالية سطيف، أطروحة دكتوراه، كباب منال،  2
  . 022 ص، 0102، اجلزائر، 0ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيفمنشورة، 

3
 International Association of Insurance Supervisors )IAIS(, Op-cit, P 5. 
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تسمح ملستخدميها بشراء وثائق التأمني من خالل هواتفهم  (:منصة رقمية) اإلنترنت والهواتف الذكية .أ
اختصار يف التكنولوجيا  تساهم إرسال الصور عرب اهلاتف، حيثباحلادث و  التصريح إمكانيةإىل ، باإلضافة النقالة

الوقت من طرف الزبائن ومؤسسات التأمني للقيام باإلجراءات التأمينية، وكذلك الفوارق املكانية بغرض إيصال 
القيام بدفع مبالغ  تتيح املنصة الرقمية الفرصة للعمالء كما ،النائية واألرياف املناطقاخلدمات التأمينية جلميع 

ذلك من خالل هواتفهم النقالة حيث يتم مسح رمز االستجابة التأمينية بشكل آمن وسهل وسلس، و األقساط 
 .1للتمتع بدفع غري نقدي آمن من خالل اهلواتف النقالة  QR code)( السريع

بشبكة   )Devices Connected( عة من األجهزة املتصلةوميثل شبكة واس (:IoT)إنترنيت األشياء  .ب
  )Sensor (جهاز استشعار اإلنرتنت، مبا يف ذلك اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وأي شيء تقريبًا حيمل

قياس سلوك القيادة يف الوقت احلقيقي وبالتايل منع خماطر الطريق ويتم الدفع كالسيارات حيث ميكن  داخله،
وأيضا يف التأمني على السكن بفضل األجهزة املتصلة ميكن السيطرة ، (Pay as you drive) حسب القيادة

، بالتايل ميكن القول أن 2على استهالك املاء والكهرباء، تنظيم التدفئة، حتليل نوعية اهلواء، كشف الدخان
يؤدي إىل تقليل ما هذا حتدث، و  يل املخاطر اليت ميكن أنبالتايل تقلو  ،تساهم يف الوقايةاليت األشياء  تننرت اإل

 .اخلسائر اليت ميكن أن تتكبدها شركات التأمني وبالتايل حتقيق عوائد أكرب

على مراقبة نشاط املستخدم  فقد انتشرت تقنيات عديدة متصلة باإلنرتنت قادرة مثال؛ ففي اجملال الصحي   
، بشكٍل يسمح للمستخدم مبراقبة وحالته الصحية من خالل دمج مستشعرات خاصة يف الساعات واألساور

 .نشاطه ونبض قلبه ومعدل السعرات احلرارية املستهلكة، وتلقِّي النصائح من اهلاتف الذكي يف بعض األحيان
الستغالهلا يف  إضافةتزويد املشايف واملراكز الصحية مبعلومات مستمرة عن أحوال مرضاهم، هو اهلدف منها ر 

 .شاط موظفيها، أو لشركات التأمني مبراقبة مكتتبيهان تطبيقات تسمح للشركات مبراقبة
 جيعلهمما ( املكتتب) له لذا فنن إنرتنت األشياء توفر عروض تأمينية أكثر فردية ومناسبة لسلوك كل مؤمن    

يتحصلون على قيمة مضافة، كما تعمل على إنشاء عالقة وطيدة معهم من خالل احلصول على معلومات جد 
 .يضمن التزام أقوى من املؤمن هلم، ما مشخصية حوهل

                                                           
1 Disponible sur le site : https://alay.am/p/ln3 , Consulté le: 08/ 02/2019. 
2
 Synox par tenaire Sada, Sada et les objets connectes: la vision de L’IOT par Synox, groupe DEVK, 2018. 

Disponible sur le site : 

https://www.synox.io/documentation/SYNOX_SADA_interview.pdf 

https://alay.am/p/ln3
https://www.synox.io/documentation/SYNOX_SADA_interview.pdf


بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
58 

ج دا م ن البيان ات الت ي ميك ن حتليله ا  كبريةوه ي جمموع ات  : تحليالت البيانات والبيانات الضخمة .ج
ومتت د عل وم البيان ات م ن مج ع البيان ات وتنظيمه ا إىل حتليله ا واحلص ول . للكش ف ع ن أمن اط واجتاه ات وارتباط ات

حيث تستحوذ املنظمات واملؤسسات يف الوقت  .1 ا، ويف النهاي ة إىل التنفي ذ العمل ي مل ا ت م تعلم هعل ى رؤى منه
 :2الراهن على بيانات إضافية من بيئتها التشغيلية بسرعة متزايدة، هذه البيانات تتمثل يف 

شاهدات ميكن التقاط بيانات سلوك الويب على مستوى العميل كم (:Data Web)بيانات الويب  -
وميكن أن تعزز األداء يف جماالت مثل أفضل عرض . الصفحة، وعمليات البحث، وقراءة التعليقات، والشراء

 .مقبل، وزرع النماذج، وجتزئة العمالء، واإلعالنات املستهدفة
إخل، ...خبار، ومنشورات فيسبوك والوثائقواأل اإللكرتوينميثل الربيد و  (:Data Text)البيانات النصية  -

وينصب الرتكيز فيها عادة على استخراج احلقائق الرئيسية ومن . واحدة من أكرب أنواع البيانات على نطاق واسع
 .أهنا حقيقية أم احتيالية منمث التحقق 

واهلاتف احملمول ( GPS) تقنياتععترب ت : (Data Location and Time)بيانات الوقت والموقع  -
أوقات تواجد العمالء  ديدلتح مات الوقت واملوقع متناميا للبياناتعلو ملمهما مصدرا ( wifi) فضال عن
 . وأماكنهم

يتم مجع بيانات و (: Data Sensor and Grid Smart) االستشعارالشبكة الذكية وبيانات  -
 االستشعاروكما توفر بيانات . ستشعار من السيارات، وأنابيب النفط، ويتم مجعها يف وترية عالية للغايةاال

مات قوية عن أداء احملركات واآلالت، بالتايل إمكانية تشخيص املشاكل بسهولة أكرب وأسرع لتطوير معلو 
 .اإلجراءات

جتماعية مثل االضمن مواقع الشبكات (: (Data Network Social االجتماعيةبيانات الشبكة  -
أفكارا حول اإلعالنات قد  يةاالجتماعفيسبوك، ولينكد إن، وتويرت، وإنستغرام، ميكن أن يعطي حتليل الشبكة 

اليت ذكرها العمالء  الهتماماتإىل اجتذب املستخدمني احملددين، ويتم ذلك من خالل النظر ليس فقط 
 .شخصيا، ولكن أيضا معرفة ما هو مهم ضمن دائرة أصدقائهم أو الزمالء

                                                           
  .72 ، ص7012، جملة التمويل والتنمية، قوة الحوسبة تدفع التعلم اآللي وتحول األعمال والتمويلساجنيف راجنان داس،  1
، جمل  ة دراس  ة املعلوم  ات األدوار الجدياادة ألخصااائي المعلومااات للتعاماال مااع البيانااات الضااخمةزين  ب اب  ن الطي  ب، س  ليمان ب  ن إب  راهيم الرب  اعي،  2

  .2.، ص7018والتكنولوجيا، دار جامعة محد بن خليفة للنشر، 
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ت واليت ال تتطلب نرتناإلهو بروتوكول لتبادل القيم أو البيانات عرب : (Blockchain) تقنية بلوك شاين .د
مشفرة للمعامالت واملعلومات، حيث يتم إنشاء سلسلة مطولة من كتل و  وسيطا، فهي تقنية إنشاء بيانات مشرتكة

البيانات، وكل كتله فيها سجل مضغوط من الصفقة اليت مت التحقق من صحتها من قبل كل املشاركني يف سلسلة 
واملخاطر وتسهل من عملية التحقق من اهلويات  االحتياليةن العمليات احلد م على الكتل، تساعد هذه التقنيات

 .1والوثائق التأمينية
عملية حماكاة الذكاء البشري عرب أنظمة  االصطناعييعترب الذكاء : التعلم اآلليالذكاء االصطناعي و  .ه

وتكون هاته األنظمة قادرة على الكمبيوتر، فهو حماولة لتقليد سلوك البشر ومنط تفكريهم وطريقة اختاذ قراراهتم، 
حيث  ،2على عملية التحليل بصورة حتاكي طريقة تفكري البشر بناءً التعلم ومجع البيانات وحتليلها واختاذ القرارات 

شركات التأمني إىل استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي لتلبية احتياجات عمالئها وحتقيق أهدافها،  اجته تفكري
إمتام اخلدمة التأمينية، حيث يلعب الذكاء االصطناعي دورا مهما  وسرعة ودقةمن تسهيالت  ملا يوفره هذا األخري

  :3على العديد من مستويات سلسلة قيمة التأمني
يعتمد التأمني على حتليل كمية كبرية من البيانات من أجل استنباط اجتاه  :التنبؤ والسيطرة على المخاطر -

بنجراء حتليل أكثر فعالية، حتديد ملفات، تعريف املخاطر  مح الروبوت الذكييسو  .وتصميم إدارة خماطر مناسبة
حتديد املخاطر اليت جيب إىل  علىاجلديدة، وإنشاء منتجات تأمني جديدة، حيث يساعد مدير إدارة املخاطر 

والتعلم  االصطناعي الناشئة متخصصة يف الذكاء (Cytora)شركة فنجد على سبيل املثال  .تركيز اجلهود عليها
املقاالت الصحفية والوثائق و  فهرسة البيانات من املواقع: اآليل طورت من عمل الروبوت الذكي وجعله قادرا على

حتديد املخاطر اجلديدة اليت مل يتم التأمني عليها  العامة؛ حتليل هذه البيانات من خالل خوارزميات التعلم اآليل؛
 .بعد
فردي  م بشكلملفاهت معاجلة بشكل متزايد للحصول علىكتتبون امليطالب  :التسعير وتخصيص العروض -

باعتماد  Fukoku Mutual Life))قامت شركة التأمني اليابانية  حيث .يتكيف مع مواصفات املخاطر لديهم
(IBM Watson Explorer) وهو الذكاء االصطناعي القادر على حتليل وتفسري مجيع البيانات اليت مت مجعها ،

                                                           
 .222.، صمرجع سبق ذكرهوهيبة عبد الرحيم،  1
 .20 ص ،7012التوزيع، ابو ظيب، و العريب للنشر تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي، : جتمع ما بعد المعلوماتمإيهاب خليفة،  2

3
L’intelligence Artificielle au service de l’assurance, 2018, Disponible sur le site : 

 https://www.insurancespeaker-wavestone.com/2018/04/lintelligence-artificielle-service-de-lassurance/ , 

consulte le : 8 /05/2019. 
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مث تتم مقارنة هذه املعلومات  ،(ا يف ذلك النصوص غري املنظمة والصور واألصوات ومقاطع الفيديومب)من العميل 
تسمح تنفيذ هذه التقنية بزيادة سني األسعار، و بعد التفرد وحت ،مع بوليصة التأمني ويتم حساب القسط تلقائًيا

 .اب مبلغ األقساطاخنفاض يف خماطر االحتيال واألخطاء يف حس؛ و يف اإلنتاجية %21قدرها 
عن العروض التأمينية اليت تالئم احتياجاهتم  للبحثيسعى املؤمنون : في منتجات التأمين االكتتابتسريع  -

اليت واجهها يف الوقت  املخاطرأي البحث عن العروض اخلاصة اليت تضمن تغطية ، اليت تكون بسيطةو  احلقيقية
ميكن تلبية هذه الرغبات، خاصة  االصطناعيل تقنيات الذكاء اليت يرغبونه مع الضمانات املرغوب فيها، فبفض

 Never)قامت بتطبيق مفهوم ( Aviva Insurer)خالل مرحلة االكتتاب، فنجد على سبيل املثال شركة 

ask it)الذكاء االصطناعي  ، وهي ميزة تتيح للعمالء شراء التأمني دون ملء النماذج، فعند االكتتاب يقوم
(Aviva AI )د بوليصة تأمني خمصصة مستندة على البيانات اجملمعة حول املكتتببتحدي. 
والتفاعل مع  تصالتعمل شركات التأمني على حتسني كفاءة العمليات اال :حسين التفاعل مع العمالءت -

إجراءات حاملي  ، اليت تعمل على تبسيط(نصية، صوتية)روبوتات حمادثة ( chatbots)عمالئها من خالل 
اإلنرتنت  عربني من خالل تقدمي العروض املتوفرة وشروطها وحتديد األقساط عرب مواقع شركات التأمني وثائق التأم

فضل أداة الذكاء وبيف أي وقت ومن أي كل مكان،  االستشارةوالشيء األهم وهو إمكانية احلصول على 
ف مزاج العميل من خالل حتديد أو اكتشا ميكن( OWI) يف هذا اجملال شركة ناشئةالالذي طورته  االصطناعي

 .السريعة ويف أسرع وقت االستجابة أجلنغمة صوته، وحتديد أي استياء حمتمل من 
تساعد  بل إهنا ،فقط هلم مع املؤمنني اتصالوسيلة ( Chatbots)ال يعترب  :تحسين اإلدارة الداخلية -

 .املوظفني يف الشركة للحصول على املعلومات والقيام بأعماهلم
بتطوير خوارزمية تستند إىل  االصطناعيتسعى الشركات الناشئة يف الذكاء : لالحتيالكثر فعالية مكافحة أ -

مراقبة النماذج السلوكية االحتيالية القادرة على اكتشاف احلاالت الشاذة والتخطيط لتطوير حلول مبتكرة للتأمني 
 .التأمني على احلياةعلى املمتلكات مبا يف ذلك 

 ،العقود الذكية تشري إىل كل عقد قادر على تنفيذ نفسه، تكتب على شكل برامج مشفرة: العقود الذكية .و
ميكن تشغيلها عرب أجهزة الكمبيوتر أو شبكاته، بدال من العقود القانونية املكتوبة على املستندات التقليدية، و 

 االلتزامات، تنص على ليديةتققانونية  ميكن أن حيدد هذا العقد القواعد الصارمة والنتائج اليت حتاكي وثيقة
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ت دون احلاجة إىل نرتنإلاوالعقوبات املستحقة للطرفني، تستخدم هذه العقود يف األعمال التجارية باستخدام 
 . 1، وغالبا ما تعمل هذه العقود بسلسلة الكتل(موثق)سلطة مركزية كوسيط 

زية، أو الشبكة املتناظرة، إذ تكون أيضا بشبكة املعاجلة الالمرك وتسمى :(Peer To Peer)الند للند  -.ي
على حاسوب مركزي، إذ تقوم  االعتماد مجيع أجهزة احلاسوب متساوية ومتكافئة يف إمكانياهتا وقدراهتا دون

املوجودة عندها، وبناء قواعد خاصة هبا، مث تتبادل  البيانات وختزيناحلواسيب املشاركة يف الشبكة باملعاجلة 
املركزية، وتسمى هنا احلواسيب  السيطرةسيب املوجودة على الشبكة، من دون احلاجة إىل املعلومات مع بقية احلوا

 .2يف الوقت نفسه( زبونو  مزود)املشاركة 
 وضوحا، بشكل أكثر اجتماعيةبناء جممعات التأمني اخلاصة على أساس شبكات  هيوالفكرة من تأسيسها   

التأمني على السيارات اخلاصة هبم، حيث يتم دفع جزء  ائقلوثميكن لألصدقاء على سبيل املثال إنشاء جمموعة 
من األقساط إىل جممع التأمني، واجلزء اآلخر يستخدم لشراء تغطية التأمني التقليدية، ففي حالة عدم مطالبة كل 

كحد  %01إىل  تصلأمواهلم  اسرتدادمكافأة أعضاء التجمع باملطالبات خالل السنة، سيحصل اجلميع على 
، يف حني اخلسائر اليت أةاملكافدفوع، أما يف حالة وقوع خسائر فهذا سيؤثر على نسبة املالقسط األويل أقصى من 

 .3تتجاوز قيمة صندوق التجمع يتم تغطيتها من خالل وثيقة التأمني العادية

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
 .222 وهيبة عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مطبع ة اب ن تكنولاوجي -منظاور إداري : تكنولوجياا وأنظماة المعلوماات فاي المنظماات المعاصارة، حممود حس ن اهلواس ي، حيدر شاكر الربزجني 2

 .021، ص0102دون ذكر بلد النشر، العريب، 
3 Alexander Braun & Florian Schreiber, The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive 

Potential , Institute of Insurance Economics , University of St. Gallen, 2017, P.51. 
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 :خالصة
ميكن جمال التأمني  يفي بتكار االالتسويق والذي يعرض مفهوم الفصل  هذا طيات يف عرضه مت ما خالل من    

 :أن أن خنلص 
رافد لألداء املتميز لشركات التأمني، حيمل يف طياته أفكار غري تقليدية وغري مألوفة يف أحد  التسويق اإلبتكاري -

اليت يتم بلورهتا ( املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج، األفراد، العمليات، الدليل املادي)عناصر مزجيها التسويقي 
 .تطبيقهاوجتسيدها و 

يساهم اإلبتكار يف املنتج على تعزيز القدرة التنافسية لشركات التأمني وحتسني أدائها اإلكتتايب، مبا يؤدي إىل  -
 .زيادة األرباح وحيقق مصاحل كال من الشركة ومحلة وثائق التأمني

ي يتالءم واملنافع الذ اإلبتكار يف التسعري ينطوي على استخدام اسرتاتيجيات تسعري جديدة حلساب القسط -
 .املكتتب احلصول عليها اليت يرجو

يضمن اإلبتكار يف التوزيع اإلنتشار الواسع للتغطيات اليت توفرها شركات التأمني، وزيادة القدرة على اشباع  -
األسواق املستهدفة، وهبذا يكون اإلبتكار يف التوزيع  قد ساهم يف تقليل اجلهد الذي يبذله الزبائن يف احلصول 

 .على التغطيات التأمينية الالزمة يف مكان وزمان احلاجة إليها
يتمحور اإلبتكار يف الرتويج حول إجياد طرق وأساليب جديدة يف خمتلف عناصره تؤدي إىل استمالة السلوك  -

املمكن ة املستقبلي املخاوف يف محاية التأمني حول أمهية شركة، ونشر الوعيللة يالشرائي حنو اقتناء اخلدمات التأمين
 .أن تقع هلم

تراهن عليه  اليت جيب أن نوالرهاشركات التأمني أو فشلها، إلبتكاري التحدي احلقيقي لنجاح ميثل التسويق ا -
 .لغزو القطاعات اجلديدة واكتساح األسواق الدولية

اد حلول تسمح األرباح اليت حتققها شركات التأمني من خالل اقرتاح وإجي زيادةيساهم التسويق اإلبتكاري يف  -
 .بتحسني األرباح كالتحكم يف تكاليف األخطار، وتنويع املنتوجات

يعمل التسويق اإلبتكاري على تقليل املخاطر اليت ميكن أن حتدث مستقبال حلملة الوثائق، باستخدام طرق  -
 .مستحدثة حتقق الوقاية هلم قبل وقوع اخلطر

 
 
 

 



 

 

 

 الفصل الثاني
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 :تمهيد
نظرا للاور املزدوج الذي تيوم به يف توزقع   ،نظ  قحيي  اهأداا  السووقيي  لل يف اكبي   دوراالبيع  قوى تلعب   

ى ل، إضاف  إىل بناء واحلفاظ على صورة ومسع  الشرك ، والع ل على جذب زبائن اجلاد واحلفاظ عمنسجاهتاوتروقج 
من عناصر املزقج  امه  اك ا تعسرب عنصر   ،نظ امل منسجات بيع وتوزقعدا وسيل  اعسبار ميكن  حيث زبائنها احلاليني

جل ع    ومنسجاهتا، وبامليابل فهي وسيل املعلومات لل وسهلكني حول املنظ  إلقصالدا وسيل  اعسبار ب الرتوجيي
 سرتاتيجي اال يف وضع اليت تواعا إدارة السووق  املوسهلكني، اجتاداتو  ميولو  ،املعلومات حول الووق واملنافوني

 .املناسب  وتنفيذدا السووقيي 
 باسسيطاب  مطالب فهي زبائنها، مع عالقات وبناء  نظ امل منسجات بيع جانب إىلمهام قوى البيع  تسعاد   

العالق  معهم،  وإدام باقسناء منسجاهتا  إقناعهمعرب  ،اهل دائ ني زبائن إىل قحوقلهم على والع ل الزبائن احملس لني
 إدارة فعال  يف توييدا، ما قوساعي اهأخرى بالوسائل ميارن  املوسهلكني على واضح تأثيو  دام دور بيعال ىفليو 

، إذ أن إمهال أي مرحل  قفيا ع لي  السويي فعاليسها، قحفيزدم وتيييم أدائهم، تارقبهم ،دماخسيار من خالل حون 
  :إىلالفصل السطرق  يف دذا سيسمولغرض الوقو  على اجلوانب املسعلي  بيوى البيع 

 مفهوم قوى البيع. 
 يعح  ليوى البجاإلدارة النا.  
 ساليب املنسهج  لسحوني أداء قوى البيع يف الع ليات البيعي اهأ. 
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 قوى البيع مفهوم. 2.1
قفرض الذي  االزبائن وطبيع  ع لهمع  مباشرة لسفاعلها نظرا تكلف  اهأكثرالرتوقج  وسائل من البيع قوى تعسرب   

املرآة العاكو   متثل ب زبائن جاد، ك ا أنهوجذ احلاليني الزبائن رضاءإل سعيا آخر إىلمن مكان  االنسيال عليها
 وتويي تكوقن، تنظيم إىلبأمس احلاج   البيع وعلى دذا فإن قوى ،على عالمسها السجارق    وتؤثرصورة املنظ ل

س ثل  يف زقادة املبيعات، تن ي  حصسها الووقي ، م ،حىت تس كن من قحيي  أداافها البيعي   نظ امل قبل من جيا
مفهوم قوى البيع  إىلقبل السطرق و والع ل على احلفاظ على الزبائن احلاليني ومعاجل  شكاوقهم،  ربا قحيي  اهأ
 . يف املنظ  بسعرقف إدارة املبيعات املوؤول  عن تويي قوى البيعأوال سنيوم 

 دارة المبيعاتإتعريف  .2.2.1
 شط هأنا يف االخسال سلف مفهوم إدارة املبيعات عن املفهوم العام لسعرقف أي إدارة، في كن حصر ال خي   
من خالل الوظائف اليت جياد احللول لل شاكل إل هتا قحيييها، فاإلدارة بشكل عام  إىلاليت ترمي  اهأداا و 

 إىلخالل تيويم السنظيم  ذا املفهوم منليا طور ديف السخطيط، السنظيم، الييادة والرقاب ، و  املس ثل و  تيوم هبا
البيعي  لرجال  شط هأناالرقاب  على طيط وتنفيذ و ختل و ع لي  قحلي: "، أما إدارة املبيعات فهي متثل1توظيفتنظيم و 

الذي قشكل عنصرا من عناصر اليت تاقر وظيف  البيع الشخصي و  اجله  املركزق : "، ك ا تعر  على أهنا2"البيع
، بالسايل فهي تع ل على قحيي  السنظيم الذي قسم من خالله قحيي  أداا  اليوى 3"ي هأي شرك املزقج الرتوجي

، ك ا متثل إدارة املبيعات منظوم  مسكامل  من السارقبالسوظيف و  ،السنظيم ،ل السخطيطالبيعي  بفعالي  من خال
  ملنسجات وخامات املنظ اتوزقع قج و ط لل بيعات والسوعي والرتو أنشط  اهأع ال اليت قسم ممارسسها هبا  السخطي

  :4اجتادني علىوعليه فإدارة املبيعات تيف  لع الء احلاليني واملوسيبليني،ل
 ؛ الن و والسطور هأي منظ   اليت تعسرب اهأساس يف البياء، لل نظ  ربا احلصول على اإلقرادات واهأ -
 .املرغوب سبني وباملواصفات لل وسهلكني يف الوقت واملكان املنا واخلاماتتوفي الولع  -

                                                           
 .215 ، ص5112 اهأردن، ، ع ان،1، دار غيااء للنشر والسوزقع، طأسس ومفاهيم معاصرة: إدارة التسويقسعاون محود جثي الربيعاوي وآخرون،  1
 .552، ص 5112 اهأردن، ، دار اجلنان للنشر والسوزقع، ع ان،تسويق وفق منظور الزبونإدارة الأنيس أمحا عبا اهلل،  2
 .21ص  اهأردن، دار اليازوري العل ي  للنشر والسوزقع، ع ان، منظور تطبيقي ووظيفي،: علي فال  زغيب، إدارة املبيعات 3
 .51، ص 5111 اهأردن، ، ع ان،1ة للطباع  والنشر والسوزقع، ط، دار املوي إدارة المبيعاتحم ود جاسم الص ياعي وردقن  عث ان قوسف،  4
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اا  البيعي  قحيي  اهأدعن إثارة الطلب و   املنظ يف  رة املبيعات متثل اجله  املوؤول فإن إدا ؛مابشكل عو    
ع لي  السخطيط اجليا  من ابسااء   ءكفو عال البيعي  بشكل ف شط هأناأداا  الزبائن من خالل إدارة و  ،وأداافها
 .البيعي همئأداتيييم بع لي   خساماقحفيزدم، تارقبهم و  ،بشكل جيا رجال البيع خسيارا ،تنظيم أع اهلا ،لل بيعات

أداا  اإلدارة السابع  هلا،   الذي تلعبه يف قحيي  أداا  املنظ إدارة املبيعات من خالل الاور  أمهي تظهر    
، ك ا توادم إدارة املبيعات يف بناء قرادات اليت تغطى هبا يميع السكاليفاإلحيث تعسرب اإلدارة الوحياة اليت قحي  

وعلى دذا ميكن اليول أن إدارة املبيعات تسض ن  .1العالق  مع الزبائن بالشكل الذي قض ن منو مربح لل بيعات
 . املبيعات وزقادة اإلقرادات لل نظ ع لي  ختطيط وتوجيه ومراقب  املبيعات وقوى البيع لزقادة 

 عقوى البي تعريف. 1.2.1 
على اليرار الشرائي النهائي لألفراد،  سأثيوهلا دور فعال يف ال  والع الء، صل بني املنظ قوى البيع أداة و  تعسرب   

مادي   من خالل إبراز، واخلاماتعلى الولع  ورفعهيف خل  الطلب تظهر رجل البيع  أمهي وعلى دذا فإن 
لذا فهي  ، نظ   اهأداا  البيعي  لل يحي مبا، مرغباهتو  احسياجاهتماليت تشبع  واخلاماتالولع  تلكوخصائص 

  حيث ال ميكن فصلها عن سياسسها السووقيي ، كوهنا تع ل على قحيي  اهأداا  نظ قحسل مكانا مه ا يف امل
ت الشخصي  مع الزبائن االتصاالاهأشخاص السجارقني املكلفني ب جم وع " :عن ، فهي عبارة نظ لل  بيعي ال

  نظ بيع منسجات امل إىلشبك  املبيعات أو فرق  املبيعات الذي قها  : " ا قطل  عليها، ك2 "احلاليني واحملس لني
جم وع  : "ك ا تعر  على أهنا،  3"ت الشخصي  مع املشرتقن احلاليني واحملس لنياالتصاالمن خالل  ،وقحفيز الطلب

املباشر مع الع الء  الاالتص  من خالل نظ هم اهأساسي  يف بيع منسجات املمن اهأشخاص الذقن تس ثل مه س
 .4"احملس لني، املوزعني، ومؤثري الشراء

اهأفراد املكلفني مبه   البحث  اليوى البيعي  عبارة عن جم وع  منأن  من خالل السعارقف الوابي  نوسخلص   
علي  بالووق   باملعلومات املسنظ تزوقا امل، مع الع ل على قحوني صورهتا، و املرتيبنيبالزبائن احلاليني و  االتصالو 
قوهتا البيعي ، كون أن أداء رجل البيع قنعكس بشكل  اخسيارات تويل ادس ام كبي يف نظ املنافو ، لذا جنا أن املو 
 . نظ اشر على أداء النشاط البيعي لل مب
 

                                                           

.515 ص ،مرجع سبق ذكرهسعاون محود جثي الربيعاوي وآخرون،  
1  

2
 Chirouze, Yves, Le marketing, Chotarde et associés éditeurs, Paris, France, 1990, P85. 

3
 Chirouze, Yves, Le marketing : étude et stratégie, éd. Ellipses, Paris, France, 2003, p 66 

4
 J. Lendrevie & D. Lindon , Mercator, éd. Dalloz, 5éme édition, Paris, France, 1997, p 392. 
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 دور قوى البيع .2.1.2.1
مث  سياردم بعناق  فائي ، ومناخاهأمر الذي قسطلب وزبائنها،   نظ بني امل حواس  وصلقوى البيع حلي  تعسرب     

 :1قس ثل دوردم يفو ، اهأداا  البيعي تكوقنهم وتارقبهم على قحيي  
 .املوسهلكني أمام  املنظ متثيل  -
 . نظ املحول ما تيامه هلم هبم وتيامي املعلومات  االتصالالبحث عن زبائن جاد واحلفاظ عليهم من خالل  -
من املوسهلكني وعرض املنسجات بطرقي  جذاب ، والسفاوض معهم  اباالقرت   من خالل نظ بيع منسجات امل -
 .ل اهأسعار وشروط الافع والسوليمحو 
 .الييام بالبحث الووقي والذكاء السووقيي -
 .املباشر بالع الء ونيل شكاوقهم واعرتاضاهتم االحسكاكمعاجل  املشاكل السووقيي  من خالل  -
خل  الرغب   ،يف إجنا  الع لي  البيعي ، من خالل البحث عن الزبائن يعدور قوى الب قظهر ؛ما سب  خالل من   

معهم واسس رار  املباشر هبم على توطيا العالق  االتصالع ل من خالل تقناعهم باختاذ قرار الشراء، ك ا لاقهم وإ
طابع الوفاء  عنادمفي ضر كبي يف قحيي  رضا الزبون ما قدو  فإن ليوى البيع، وبالسايل  نظ تعاملهم مع امل

 .وبيائها واسس راردا يف الووق  نظ املزقادة مبيعات  إىلالذي قؤدي و  ، نظ ملنسجات امل
زء من رقم أع اهلا   وقحيي  جنظ بيع منسجات امل عناال تسوقف  عيأن مهام قوى الب إىل( Jean Claude) وقشي  

  :2أخرى منها تسعااه إىل مهاماإليمايل، بل 
 ؛اعن الع الء احملس لني يف قطاعهالسنييب و  البحث -
  وتطوقر عالق  موس رة مع الزبائن احلاليني؛ إنشاء -
 للزبائن مع الع ل على اقرتا  حلول لل شاكل اليت قعانوهنا؛ النصح واالسسشارةالزبائن، تيامي  قحليل حاجيات -
 ؛االع ل على تطوقردا واحلفاظ عليه تشكيل حمفظ  ع الء مع -
 وشروط البيع والسنظي ات؛ السفاوض في ا قسعل  بالوعر ي لالييام بع  -
 لطلباهتم؛ واالسسجاب تلبي  حاجيات الزبائن  -
  ؛ نظ ا خيام الوياسات السووقيي  لل يمع وتسبع املعلومات يف الووق مب -
 قحليل ومعاجل  النزاعات السجارق ، السيني  واملالي ؛ -

                                                           
 .26-26 ص.، ص5115اهأردن،  ع ان، دار اليازوري العل ي  للنشر السوزقع، إدارة المبيعات،يا الطائي، مح 1

2 Jean Claude Velu, Les fondamentaux de la vente, Business to Business, L’harmattan, paris, 2007, P 05. 
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 . نيع الء املاقنازع عليها من طر  القحصيل الاقون املسن -
 %61، أن ختصص 1على سبيل املثالف  أداا  قوهتا البيعي  بعناق ، قحاقا املنظ  أمهي  إىل( Kotler)قشي و    

 %11ويف الووق  الي  املوجودةلل نسجات احل %62، للع الء احملس لني %51وني احلالي من وقسها للع الء
 :قلييوم هبا رجال البيع ك ا مت قحاقا املهام اليت ق قاو  .املنسجات اجلاقاة

 قوى البيع مهام:  (2.1)شكل رقم 

 
Source : Isabelle de Sutter. Ressources Humaines et Force de vente. Université de 

technologie de Compiegne. 2009. p  21.Consulté le 26/10/2019. Disponible sur le site : 

ntent/docs/cours_ge15_rh__force_de_vente_2009_version_2.pdfhttps://www.utc.fr/i 

 ، نظ قاركون أن لكل زبون دورة حياة شرائي  ملنسجات املأن رجال البيع   (2.1) شكل رقمالمن خالل  قسبني    
من خالل كوب ثيسهم وحون  اهأوىل بالزبائن احلاليني والوهر على عام فيااهنم بالارج قهس ون فإهنم  لذا

لسنييب والبحث عن زبائن تيويم وقسهم لعلى املبيعات فهم قوهرون  سن ي لو ، وتلبي  حاجاهتم ورغباهتم معاملسهم
بيع تس ثل يف املفاوض  واملواوم  حول مهام رجال الترتبط بشكل كبي بالسفاوض فأغلب البيع  فع لي  جاد،

مع  مفاوضاتخوض رجل البيع دون فال ميكن أن قسم البيع بطرقي  مرحب  ، ...الوعر والك ي  واجلودة والسوليم
مه   السنييب على الزبائن واحلفاظ عليهم   عنأمهي  مبهام أخرى ال تيل ، وقيوم رجل البيع خمسلف املسعاملني

بشكل كبي يف قحيي  اهأداا  البيعي  قوادم رجل البيع  إن. ت وإدارة شكاوى الزبائنوأخذ الطلبيا كالفوترة
يف  البيع املطبي  يف معظم ميثل بااق  أي نشاط وهناق  أي نشاط، وطبيا لل فهوم املوسع لوظ فهو ، نظ لل 

                                                           
1 Philip Kotler & al, Marketing management, Pearson education, 13eme edition, Paris, France, 2009, P702. 

  مع الزبون تامسابع  العالق

   السنييب 

  السفاوض

  اهأسعارقحاقا 

 عرض السخفيضات وأخذ الطلبيات  

  املعلومات تيرقر

 إدارة الشكاوى 

https://www.utc.fr/intent/docs/cours_ge15_rh__force_de_vente_2009_version_2.pdf
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نلخصها يف  ، أداا  ك ي  وأداا  نوعيميكن أن قسفرع منه  قوى البيع اسسخاام اهلا  منات فإن نظ امل
 :1اجلاول اآليت

 قوى البيع استخدامأهداف : (1.1)جدول رقم 

 األهداف الكمية األهداف النوعية

 الع ليات البيعي ؛ إمتام -
 خام  املوسهلكني احلاليني؛ -
 البحث عن ع الء جاد؛ -
 والء الزبون؛ كوب -
  ؛نظ قحوني صورة امل -
 تيامي املشورة واملواعاة الفني  للع يل؛ -
  تارقب رجال البيع اجلاد؛يف املواعاة -
جت يع املعلومات السووقيي  الضرورق   -

 .إدارة الشرك  إىلورفعها 

 مبوسوى معني من املبيعات؛ االحسفاظ -
 قحيي  أداا  الرحبي ؛  -
ل خبياء على تكلف  البيع الشخصي دااإل -

 حاود معين ؛
 .هبا االحسفاظاحلصول على حص  سوقي  و  -

 اهأردن، دار اليازوري العل ي  للنشر، ع ان، ،(مدخل شامل)مبادئ التسويق الحديث ي، بشي عالق، محيا الطائ: المصدر
 .545، ص 5115

درج  تركيزدم يف  ،عاد املشرتقن املرتيبنينوع املنسج، و قوى البيع حوب  اسسخاام يف  خيسلف دا  املنظ    
قوى  اسسخااماهلا  من ت يف قحاقا إدارة املبيعا قبيى دورو  ،تنوع املنسجاتو  اتحجم الطلبيو  منطي  معين 

قكون حماودا حبيث ال قسعاى تليي الطلبات من الع الء، وأحيانا جنا أنه قلعب دورا يف  الذي ميكن أن ،البيع
 إىلاملصنف  ساسي  اهأداا  من اهأجم وع   (1.5)رقم وقسض ن اجلاول ، ع لي  البيع كامل  إمتامك  مهي غاق  اهأ
وأداا    ، وقحوني صورة املنظ  البحث عن الزبائن واحملافظ  عليهم وقحيي  والئهم واليت تش لنوعي  أداا  

  .ربا ص  الووقي ، السحكم يف السكاليف وقحيي  اهأاحلتن ي  املبيعات، زقادة  يف مس ثل  ك ي 
 
 
 

                                                           
 .38 ص مرجع سبق ذكره،علي فال  الزغيب،  1
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 قوى البيع نواع أ.2.1. 1.1
على  أمهيسهم يف قارهتموتزداد قنس ي إليها،  البيع، و خيسلف ع ل كل منهم وفيا للفئ  اليت قوى أنواع قسعاد     

، اتوسخامه   بنوعي  قوى البيع اليتل املنظ على الزبائن وجذب زبائن جاد، وغالبا ما قرتبط جنا  أو فشاحلفاظ 
 :أنواع قوى البيع قلخصواجلاول املوايل 

 أنواع قوى البيع :(1.1)جدول رقم 
 ارجي قوى بيع خ قوى بيع داخلي  أنواع قوى البيع

جودقن داخل و رجال البيع امل تعريف ومهام
مه سهم بيع منسجاهتا أو  ، نظ امل

خاماهتا، من خالل البحث 
والسنييب والسفاوض مع الزبائن 

 .واحلفاظ عليهم

،  نظ امل الذقن ميثلونرجال البيع 
س ثل مهامهم يف بيع مبوجب عيا ت

، والسنييب  نظ املمنسجات وخامات 
ئن واحلفاظ والسفاوض مع الزبا

 .عليهم

 اهأعوان اهأجراء املخصصون - الوظيفة
 VRP الووا  الوكالء العارضني -

 الووا  الوكالء العارضني -
 وكيل جتاري -
 مسوار -

 مسابع  ومراقب  قوى البيع - اإليجابيات
 قحاقا االداا  باق  -
السارب على الوياس  السجارق   -
  نظ  لل

 االسسياللي  -
 غرايف ليوى البيعاجل االنسشار -

 رجال بيع جاد اخسيارصعوب   - السلبيات
السارقب ) تسطلب تكاليف -

 (...والسحفيز

 ملراقب ب  او صع -
 

Source : Jean-Francois Dhenin & al, Management de l’équipe commerciale, Bréal éditions, 

Rome, 2004, p 41. 

وختسلف ،  نظ املجودقن داخل و رجال البيع امل يد ي ااخلالى البيع فإن قو ( 2.2)رقم على اجلاول  عس اداا   
البيع الذقن قوسيبلون الزبائن يف حمالت  نييوتينالبائعني و  بالرد على اهلاتف املكلفني وظيفسهم ومهامهم كالبائعني

 وكالء العارضنيال ، مثل نظ املرجال البيع املوجودقن خارج عبارة عن  يهف اخلارجي  بيعال ىقو ، أما  نظ امل
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املكلفني بالع لي  السجارق  لاى الزبائن احلاليني واحملس لني، ودؤالء الوكالء املعس اقن ، والوكالء والو اسرة الووا 
بافع مرتباهتم عن طرق    نظ املقكون لاقهم مكاتب خاص  هبم موزع  عرب الرتاب الوطين، وتيوم   نظ املمن قبل 

  تركيب السشكيل  ، وميكن لل نظ مياار املبيعات اليت حيييها كل بائع يف الشهرالع ول  اليت تيام على أساس 
اهأسباب اليت تافع  الشكل املوايل قبنيو  اهأداا  البيعي  املخطط  وإمكانياهتا املادق ، لسحيي اليت ترادا مناسب  

  :اخلارجي ى البيع قو  اسسخاام إىل اتنظ العاقا من امل
 خارجيةبيع قوى  ستخداماأسباب : (1.1)شكل رقم

 
 

 
   

Source :Erick Leroux, Management de force de vente : De l’animation d’équipe a 

l’evaluation de la performance, Vuibert, 2eme édition, Paris, France, 2011, P77. 

من  %11 على عاة عوامل حيث أن بناء  بيع خارجي   قوى إىلقسم قحاقا احلاج  ( 2.2)من خالل الشكل رقم    
من  %11، أما نوب  ااخلي ال ي بيعال هتاتعزقز ع ل قو قوى بيع خارجي  من أجل  اسسخاام إىل ألجتاملؤسوات 

قوى بيع  إىلمن املؤسوات  %11ك وزعني ملنسجاهتا، ك ا تلجأ نوب     بصف  دائ  املؤسوات تيوم بسوظيفها
قوى بيع خارجي  من أجل تغطي   إىل سلجأف منها %11، أما اسم خمسلف ازدقاد الطلب يف مو خارجي  يف حال  

 إىلنسيج  سفردم أو تنيلهم أو تركهم الع ل أو زقادة احلاج  عاد قوى البيع داخل الشرك  يف نيص احلاصل ال
قوى بيع خارجي  عنا طر  منسج جاقا أو عنا  من املؤسوات توسخام %1ن، يف حني جنا نوب  قرجال بيع آخر 

يف حال  اجسيا  قوى بيع خارجي   اسسخااممن املؤسوات تيوم ب %7نوب  ك ا جنا أن احلاج  جل ع املعلومات،  

 عرض املبيعات

 تعزيز قوى البيع الدائمة

 قوى بيع دائ  

 احسياج مومسي

 سوق جاقا

سفر وتنيل قوى البيع 
 الاائ ني

طر  منسج 
 جاقا

  نظ ملا يفسياس  توظيف 

 نيص رجال البيع

 يمع املعلومات 
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 .قوى بيع خارجي  من أجل عرض املنسجات اسسخااممن املؤسوات تيوم ب %2فإن  ؛اهأخيسوق جاقاة، ويف 
  :1إىلك ا قسم تيويم قوة البيع 

 .املنسجات اخسيارل ؤثرقن على ل  نظ املمنسجات تشكيل  امي تيودو الذي حيرص على  :تجاري مندوب -
أداء معريف يف اليطاع ك نسجات  إىلونا إليه ع ليات البيع املعياة، وقحساج ودو الذي ت :مهندس تجاري -

 .اإلعالم اآليل مثال
ل تلعب دور  ودو رجل بيع مسخصص يف نفس جمال املنسج السيين الذي قووقه، فاملعرف  لل جا :تقني تجاري -

 .ع لي  البيع، مثل جمال الطيان إمتامكبي يف 
اليت ميثلها، وقسفاوض   نظ امل منسجات تروقج وض ان املشرتقنيعاد ة دوقس ثل دوره يف زقا: المبيعات متعهد -

 .عرض املنسجات الواجب بيعها أوال على
لذا توسث ر واحلفاظ على حصسها الووقي ، لض ان بيائها أداء قوهتا البيعي  كبي على بشكل    نظ امل تعس ا   

 أفضلواعادم على السفاعل ذي قلسطوقر أدائهم البيع الات مبالغ طائل  من أجل تكوقن قوى العاقا من املنظ 
  :2يف رجال البيعأداء  قسحادو ، مع الزبائن

نوعني من اهأداء، إىل  هتصنيفس ثل يف النسائج الك ي  الناجت  عن جهود ومهارات البائع، وميكن قو : أداء النتائج -
 ."اهأداء غي احملاد"والثاين قو ى " اهأداء احملاد"قو ى  اهأول
 املنظ   لرجل البيع واليت توادم يف نسائج اخلاصاجلهود الفردق  والكفاءة  إىلوقعزى  :األداء المحدد  

 .ئهامع ع ال
 مل قكن البائع يف خامسها النسائج اليت قا قحييها الشرك  وحادا، إذا :األداء غير المحدد. 

مبعىن ، ض ن موؤوليسه يف سياق ع له شط هأنا رجل البيعالطرقي  اليت قؤدي هبا  وتس ثل يف :األداء السلوكي -
نوعني من إىل  هوميكن تصنيف، حكم فيهاميكنه السقوسثين املسغيات اليت قا تؤثر على أداء البائع اهأساسي واليت ال 

 ".غي البيع"وسلوكيات " البيع"لوكيات الولوك واملس ثل  يف س

 إىلاملعرف  السيني ، والسكيف مع املبيعات، ومهارات البيع، وما )وتعسرب نوعي  بطبيعسها : سلوكيات البيع 
 .على املاى اليصي وتؤثر على اهأداء احملاد للبائع النسائج ومن احملس ل أن تسحي ( ذلك

                                                           
1 Paul Dakuyo, L’essentiel du management de la force de vente : cours, exercices & cas corriges, L’Harmattan, 

Paris,  France, 2017, P18. 
2
 François Perotto, Les déterminants de la performance du vendeur en situation de plateau de carrière, Thèse 

pour l’obtention du Doctorat ès Sciences de Gestion, Université Panthéon-Assas (Paris II), paris, France, 2006, p 

56. 
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 ليس  ،(على سبيل املثالالسكاليف ضبط )أو ك ي  ( ق  املرتاةمثل السغذ)نوعي   :سلوكيات غير البيعية
وتش ل شرك ، أداء املهام املسعلي  مب ارس  وظيفسه يف ال إىلمل وس فوري على البائع وتشي  تأثيهلا 

املسعلي  جباول مبيعاهتا، وتكرار الزقارات، وموامهسها يف فرق الع ل،  شط هأنا" غي البيعي "الولوكيات 
 . لفعل على املعلومات من اهأسواقوردود ا

الرمسي  املرتبط  مبنصبه  شط هأناسلوك البائع الذي قس ثل يف اهأداء املوس ر لل هام و  إىلقشي : األداء في الدور -
، حيث أنه املبيعات إلدارةالعام مهم على اهأداء  تأثيدذا الولوك له  ،على النحو الذي حياده صاحب الع ل

قياس دذا اهأداء عادة  مبعاقي .  املنظ  السووق  اليت وضعسها اسرتاتيجي ب املبيعات يف تطبي  قعكس فعالي  مناو 
 .مثل إيمايل الع ول  واملبيعات الونوق  والنوب  املئوق  للحصص

 قُعرَّ  بأنه سلوك تياقري لـلبائع غي مطلوب رمسي ا كجزء من ع له، والذي قوادم يف :أداء الدور اإلضافي -
ا تطوعي ا ال قكافأ بل قؤخذ يف .  املنظ بياء   كثيا ما نسحاث عن الولوك، و عنا تيييم البائع عسباراالقسطلب جها 

1
OCB الولوكي  الفضيل  املاني  واملواعاة، الرو  الرقاضي  ،الض ي: واملس ثل  يف ؛الذي قسض ن أربع  أبعاد. 

م مهاراهترقك اجلهود الكامن  وصيل ع  من اهأساليب لسح  جمل و نظ لسحوني أداء قوى البيع ميكن أن تلجأ امل   
  :2لسحيي  اهأداا ، واملس ثل  يف

حيث تعس ا على مفهوم املنافو  بني قوى البيع بسنظيم موابيات يف البيع وتكون إما ض ن : المسابقات -
 .وسوى الفردي وذلك وفيا لألداا  املوسهاف املجم وعات أو على 

 أفراد وابي  وال تسطلب جهاا معسربا للبيع فهي ترتكز أساسا على سرع  رد الفعل لاىاملودي عكس : اللعبة -
صائب لل نسجات اليت توساعي البيع ال خسياراال  من املنظ  وقا قوسوحي ذلك، حبوزهتمقوى البيع واملعار  اليت 

 .تكون وسيل  للسحفيز أوال، واللعب  عادة ما
 اليت البيع قوىيف كون أن  قس ثل، ى املاى الطوقل، ومباؤدا بويط جااإن مثار السحاي قحصا عل: التحدي. ج
 .من ربح خاص االسسفادةاحل  يف  اهل ،عن املوسوى احملادباسس رار مبوسوى مرتفع  ي  نسائجقح
 
 
 

                                                           
* la conscience, la sportivité, la vertu civique et l’aide comportementale. 

.243، ص2112، دار الكنوز املعرف  العل ي ، ع ان، اهأردن، مدخل للتسويقفرقا كورتل،   2  
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 ةفي المنظم البيع ىأسس تنظيم قو  .2.2.1
ا فيط إذا كانت تبيع من ، ف ثال نظ امل املسبناة يف سرتاتيجي لالوفيا حا كبي  إىل قوى البيعقسم تنظيم     سج ا واحا 

أو  إذا كان دناك العاقا من املنسجاتأما . حوب املناط  اجلغرافي السنظيم  اخسيارلع الء مسجانوني، فإهنا تيوم ب
البيع يف  ىسنظيم ديكل قو ل ومنيز بني اهأسس اآلتي  ،1حوب املنسج أو الع يلا سسخسار السنظيم ، فإهناهأسواق

 :2  نظ ملا
 التنظيم الجغرافي .2.2.2.1

حوب دذا النوع من اهليكل ، قسم تيويم واع شيوعا يف تنظيم ع ليات البيع، و هأندذا السنظيم من أكثر ا قعسرب  
موؤول لكي قسكلف باملبيعات فيها، ك ا قسم أقضا  إىلعاة مناط  بيعي ، وتونا كل منطي   إىل  نظ امل  سوق

قطاعات بيعي ، واليت توزع على جم وع  من رجال البيع، وحياد دذا السنظيم اخسصاصات  إىلتيويم تلك املناط  
 اتواعتطبي  دذا النوع من السنظيم يف حال   إىل  نظ املوموؤوليات رجال البيع بطرقي  دقيي ، وميكن أن تلجأ 

 .حجم أسواقها، وزقادة عاد ع الئها وانسشاردم يف مناط  خمسلف 
 م السلعيالتنظي .1.2.2.1

بسنوع منسجاهتا، خاص  إذا كانت املنسجات تسطلب    نظ املتظهر احلاج  أو الضرورة هلذا السيويم عناما تس يز    
ودذه اهليكل  تلزم رجل البيع أن قعر  منسجاته بشكل دقي  خاص  إذا كانت ، كفاءة تيني  من قبل رجل البيع

 . دذه املنسجات تسوم بالسعييا

 لمبيعات على أساس العمالءتنظيم ا .2.2.2.1
على نوعي  الزبائن، وقناسب املؤسوات اليت  االعس ادبإن دذا اهأسلوب السنظي ي قعس ا تنظيم اليوى البيعي     

سعامل مع نوع حماد من الرغب يف ت تلبي  احسياجات ومسطلبات فئات خمسلف  من الزبائن، بالسايل فهي ال إىلتوعى 
السعامل  أمهي طبيع  الع ل، طرقي  السوزقع، حجم الطلبات، اس لسيويم دذا السنظيم كر من أسالزبائن، وقوجا أكث

الع الء وكذا ومعرف  احسياجات  اخلربةومن مزاقا دذا السيويم كوب املزقا من  .ىمع كل ع يل على حا
 .والئهم وقحيي هلم  اخلامات أفضلبالسايل تيامي و ، اليت قا تواجههم املشكالت

 

                                                           
1
 Philip Kotler & al, marketing management, Pearson édition, 13eme édition, Paris, France, P 706. 

 .121-181ص ، 2111، دار اليازوري للنشر والسوزقع، ع ان، ، إدارة المبيعاتمحيا الطائي 2
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 يم المبيعات على أساس الوظيفةتنظ .2.2.2.1
الرئيوي  والفرعي  إلدارة  شط هأناقيوم دذا السيويم على أساس السخصص يف تيويم الع ل، حيث قسم قحاقا    

وما قعاب على دذا السنظيم أنه قسطلب وجود ختصص . شط هأنااملبيعات وتص يم ديكل تنظي ي حول دذه 
هام والنشاطات البيعي ، ك ا قسطلب تكاليف عالي  للحصول على رجال لليوى البيعي  حىت تس كن من الييام بامل

  .بيع مسخصصني

 المقارنة بين هياكل تنظيم قوى البيع: (2.1) جدول رقم

 العيوب الفوائد الهيكل التنظيمي

 التنظيم الجغرافي
 

  .كلف  أقل  -
  اجلغرافي  االزدواجي مينع  -
يف السعامل مع  االزدواجي مينع  -

  .ءالع ال
  .إدارق  أقلموسوقات  -

 .السخصص حماود -
الرقاب  على الولع  افسيار -

 .والع الء

 التقسيم على أساس السلعة
 

 .اخلربةكوب املزقا من   -
الرقاب  على اجلهود البيعي   -

 .وتوزقعها بشكل جيا

 .تكلف  عالي  -
اسسهاا  نفس  إمكاني  -

 .املوسهلكني
يف خام  املناط   ازدواجي  -
 .جلغرافي  البيعي ا

 التقسيم على أساس العمالء
 

حلاجات  أفضلتطوقر فهم  -
 .الع الء

هود البيعي  على الع الء توزقع اجل -
 .والرقاب  على دذه اجلهود

 .تكلف  عالي  -
 .يف خام  الع الء ازدواجي  -
يف خام  املناط   ازدواجي  -

 .اجلغرافي  البيعي 
 التقسيم على أساس الوظيفة

 
يف خام  املناط   االزدواجي  - .البيعي  شط هأناالفعالي  يف أداء  -

 .اجلغرافي 
اسسهاا  نفس  إمكاني  -

 .املوسهلكني
، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، إدارة المبيعاتمحمد عبيدات، عبد اهلل سمارة، : المصدر

 .01ص ، 4102القاهرة، مصر، 
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 عسباراالجل يع املؤسوات، لذا جيب عليها اهأخذ بعني  قوجا تنظيم واحا مالئم ال باخسصار ميكن اليول أنه   
من أجل قحاقا تنظيم قوهتا   نظ املالسووقيي  العام  املطبي  من قبل  سرتاتيجي االحاجات ورغبات الزبائن، و 

 .البيعي  الذي قناسبها

 البيع في دورة حياة األعمال ىقو  .2.2.1
ماى مالءمسهم يف  علىوالرتكيز  ،ي  بشكل فعالالبيع هتاثي من الوقت واملال إلدارة قو الكاملؤسوات  تبذل    

ولكن بظهور  ،خالل دورة حياهتامراحل   بأربعؤسوات املمتر ويف الغالب ، اهتا أو نشاطهامنسجدورة حياة خمسلف 
ا حاليا أن العاقا من احلياة، لذا جن تينيات أو أسواق جاقاة تسحرك بشكل غي مسولول خالل مراحل دورة

 اخسيار أمهي بورع  أكرب مما كانت عليه يف الواب ، ما قزقا من   باملراحل اهأربع املرور إىلمتيل املؤسوات 
  نظ املسكيف حوب دورة حياة اهأع ال يف قسلف و خيفإن دور قوى البيع  ؛، وعلى دذاوتوظيف قوى بيع مرن 

 .1مرحل  السالشي إىلمن مرحل  السيامي 

سواء  للع الءبيع منسجاهتا قرارا حول   نظ امل تسخذيف دذه املرحل  أن  قسوجب :مرحلة التقديم .2.2.2.1
 راءاملا  كن أن تواعا الشراكحيث مي. (الشركاء) مبصادر خارجي  االسسعان أو مباشرة على قوهتا البيعي   االعس ادب

اخول اهأسواق بورع  من لهأع ال اجلاقاة تافع ا نأميكن  ك ا ،أفضلالسنفيذقني على إدارة املخاطر بشكل 
، والعالقات مع بيععلى قنوات ال تأثيكات اليت لاقها خربة يف املبيعات، وهلا جنب مع الشر  إىلخالل الع ل جنب ا 
 :ىالرتكيز عليجب عليها ف االنطالقخالل مرحل  بيوهتا البيعي   االسسعان   نظ املما إذا قررت أ .الع الء احملس لني

 خل  وعي تعرقفي باملنسج؛ -
 إجياد منافذ سرقع  لل نسج؛ -
 جها تشجيعي في ا قسعل  باحلث على جترب  املنسج؛ -
 على الشراء؛ اإلقناعيف الووق، من خالل احلث املكثف و حماول  خل  الطلب  -
 .املوسهلكني إىل( خصائصه، مميزاته، فوائاه) نيل معلومات عن املنسج -

                                                           
 :باالعس اد على 1
-125 ص.، ص5111اهأردن، ع ـان، ، 1لطباعـ ، طواسوزقـع ، دار املوـية للنشـر والإدارة المبيعااتحم ود جاسم ص ياعي، ردقن  عث ـان قوسـف،  -

161. 
-Andris Zoltners & al, Match Your Sales-Force Structure to Your Business Life Cycle, Harvard Business 

Review, juillet 2006, p 81-89. 
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، إال أن دذا قا ال قكون دائ  ا بيعمبصادر خارجي  لوظيف  ال االسسعان ب املؤسوات بعضن قيام على الرغم مو    
يوى ب لسحكمايف  قارهتاك ا تسيلص ،  يالبيع هايف نشاط سحكمال منلن تس كن بذلك فإهنا  ،اليرار الصحيح

  .عالقات مع الع الءعام متكنها من تكوقن  إضاف  إىل البيع،
الع الء احملس لني يف جم وع   السنييب عنعلى قوى املبيعات قسعني مع منو اهأع ال  :لنمومرحلة ا. 1.2.2.1

 .السخصص واحلجم: قحاقني أماماملبيعات  إدارةقضع  ما. أوسع من اهأسواق
الرتكيز على املنسجات أو اهأسواق أو شرائح الع الء، ك ا ميكن أن تسخصص قوى البيع : قوى البيع تخصص -

 .اكسواب الع الء أو خام  الع الء احلاليني: عين يف أنشط  م
 اإذا كان منو قوهتا البيعي  كبي فوب لفرق  املبيعات لاقها، هأنجيب أن قحاد الشرك  احلجم ا :حجم قوى البيع -

ق  إذا كان منو قوهتا البيعي  مسحفظ ا وفرص  الوو  أما؛ قوهتا البيعي تيليل سوجب عليها سي لكن فرص  الووق معسال ،
  .كبية، دنا إن مل تيم بزقادة حجم قوهتا البيعي  فيا ختور أكرب فرص  لسصبح رائاة يف الووق

 :وقس ثل دور اليوى البيعي  يف داته املرحل  يف   
 ؛ نظ املاملعلومات اخلاص  عن جوانب تطوقر املنسج واخلصائص املضاف ، وما مييزه عن منسجات توفي  -
 غيب واإلقناع وحث املوسهلكني على الشراء؛بذل جهود مضاف  يف الرت  -
 قحيي  االتصال املباشر مع الزبائن؛ -
 قحيي  اخرتاق أع   لليطاعات الووقي ؛ -
 .اعس اد وسائل مبسكرة يف السعامل مع املوسهلكني -
اسسجاب   أكثر يف أحباث الووق ويف تطوقر أساليب السنبؤ وقحليالت سسث اراال  نظ املجيب على  ؛اهأخيويف     

 .وب ليوى البيع يف خمسلف مراحل دورة حياة أع اهلاهأناملبيعات، وقحاقا النوع ا

بالع الء وخام   االحسفاظعلى  اأن تركز اسرتاتيجيسهجيب يف دذه املرحل ، جيب  :مرحلة النضج. 2.2.2.1
 :املرحل  يفيف داته  قوى البيعقس ثل دور و  .قوى البيعالشرائح احلالي  وزقادة كفاءة وفعالي  

 ؛واإلضافي الرتكيز على خام  الزبون من خالل تيامي أفضل اخلامات اهأساسي  واملواعاة  -
 زبون طوقل  اهأما؛مع الإقام  عالقات  -
  .باالخنفاض هأن الزبون قا تعود على املنسج وأصبح شبه دائم اسس رار دور قوى البيع -
عناما قامت  %4.2عززت دوامشها اإليمالي  بنوب  النضج  يف مرحل  ؤسواتأن امل جرقتأُ أظهرت دراس     

من تلك املكاسب جاءت بوبب  %55يف حني أن . املوارد بشكل أفضل ختصيصبسغيي حجم قوى مبيعاهتا و 
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ب أن جتا لذا جي. من املكاسب كانت نسيج  للسغيات يف اسسخاام املوارد %71و، البيع ىقو تصحيح حجم 
ميكنهم اسسخاام مواعاي املبيعات ومناويب  ، حيثإجناز الع ل تكلف  لسخفيض  جناع أكثر الطرق  نظ امل

اسسخاام موظفي و أ. املبيعات باوام جزئي للع الء الصغار أو املوزعني جغرافي ا وبيع منسجات سهل  الفهم
 .املبيعات عرب اهلاتف هأداء اهأنشط  اليت ال تسطلب السواصل وجه ا لوجه مع الع الء

 : مرحلة التدهور. 2.2.2.1
أن تبذل جهودا أكثر لسحيي  معال مبيعات   نظ املال مفر منه جيب على  وأمر اعناما قكون الرتاجع يف تزاقا    

 اسسخاامجيب  ؛االسرتاتيجي ومن الناحي   ؛وعلى دذا. هلا هأطول فرتة ممكن  أربا أكثر حىت تض ن قحيي  
 :وقس ثل دور اليوى البيع يف داته املرحل  يف. أمهي ا ووالء  و بيعات خلام  الع الء اهأكثر رحب  املمناويب 

 بذل جمهود أكرب يف ع لي  اإلقناع هبا  السأثي على الزبائن؛ -
 محاق  العالقات مع الزبائن؛ -
 .السوجه حنو اهأسواق ذات الفرص املرحب  -
 :واجلاول املوايل قلخص أمهي  قوى البيع يف دورة حياة اهأع ال   
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 البيع في دورة حياة األعمال ىقو  أهمية: (2.1)جدول رقم 

 دورة حياة األعمال      

 التالشي النضج النمو التقديم مستوى األهمية

أهمية قوى البيع 
 وشركاء البيع

**** ** * *** 

 **** ** **** *** حجم قوة البيع

 ** *** **** * درجة التخصص

المهام البيعية لقوى 
 .عالبي

** * **** * 

 استراتيجية العميل األساسية

بناء صورة جيدة  
وجمع الطلبيات 

 بسرعة

جذب زبائن جدد 
والحفاظ على 
 الزبائن حاليين

الحفاظ بشكل  
كبير على الزبائن 

 الحاليين

اإلصرار على 
الحفاظ على 

 الزبائن الحاليين 

Source: Philip Kotler & al, marketing management, Pearson édition, 13eme édition, Paris, 

France, 2009,  P 705. 

جيب أن تركز على السويي اجليا ليوهتا البيعي  على ماار دورة حياة نظ   أن امل( 4.2)سضح من اجلاول رقم ق    
ورقا إذا دورة حياة املنسج، حيث أن السغيي يف مهام فرق  البيع قعسرب ضر الع يل مع  اسرتاتيجي ع لها، ومطابي  

على وجه السحاقا جيب عليها تكييف قوهتا البيعي  حوب و لع الء، بااالسس رار يف الفوز املوب   املنظ  أرادت 
اهأدوار اليت قلعبها فرق  البيع، حجم قوى البيع، درج  ختصصهم، وطرقي  تيويم : بـ دورة حياة أع اهلا واملسعلي 
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دذه املسغيات بالغ  اهأمهي  هأهنا قحاد ماى سرع  . خمسلف املهامهوددم بني الع الء واملنسجات و جلقوى البيع 
وتكاليفها نظ   م بشكل خاص وعلى إقرادات املتؤثر على أدائه أهنا ك ا  ،اسسجاب  قوى البيع لفرص الووق

 .ورحبيسها بشكل عام

 يعحة لقوى البجاإلدارة النا. 1.1
اائ   واملوس رة من أجل ض ان فعاليسها يف تلبي  املهام املوناة هلا، واالدس ام املسابع  ال ى البيعتسطلب قو    

، إىل دمهأفراد املناسبني، مرورا إىل تارقبهم لسن ي  أداءامبخسلف مراحل توييدا، بااق  من الييام بع لي  اخسيار 
 .اهأخي تيييم إجنازاهتم وجهوددم اإلبااع يف نظام السحفيز الذي قؤثر إجيابا يف قحيي  اهأداا  البيعي ، مث يف

 وتحديد الحجم األمثل لهم  مصادر الحصول على قوى البيع. 2.1.1
م ميثلون صائص فرقاة هبا كالبحث عن الزبائن واالتصال هبم والسأثي على قراراهتم الشرائي ، فهخبقوى البيع تس سع   

تسطلب أقضا  نظ  عياة لل ه   مُ مُ  بيعقوى أفضل وزبائنها، وتعا ع لي  احلصول على نظ   حلي  الوصل بني امل
  .قحاقا احلجم املناسب الذي حيي  هلا أداافها البيعي 

 البيع  ىمصادر قو . 2.2.1.1
متلك إدارة املبيعات عاة مصادر ميكن اعس اددا يف اخسيار رجال البيع للييام بالنشاطات البيعي ، وقك ن   

بيع، وميكن قوى الته املصادر للحصول على أفضل ل  بني خمسلف داكيفي  املفاض  يفاإلشكال الذي تطرحه 
 :1البيع إىل ىقو  احلصول على تصنيف مصادر

قوى االعس اد عليها يف اخسيار  اليت ميكن املصادرمن أدم  نظ  حيث قعسرب العاملون بامل: المصادر الداخلية. أ
 :ام بع لي  البيع، وتس ثل املصادر الااخلي  يفاليييف البيع، ودذا وفيا لل ؤدالت اليت ميلكوهنا ورغبسهم 

اهأفراد الذقن تبحث  إن رجال البيع احلاليني حبكم ع لهم، قعرفون جياا نوعي  ومؤدالت: رجال البيع احلاليني -
قادرقن على االتصال بعاد كبي من رجال البيع إلقناعهم باالنض ام معهم للع ل  ن، وبالسايل قكونو نظ  عنهم امل

 .اليت قنس ون إليهانظ   املاخل د
قعسرب كذلك ماقر املبيعات مصارا داما للحصول على رجال البيع اجلاد، فاتصاالته الشخصي  : ماقر املبيعات -

 ذويمن احلصول على رجال بيع  نظ  املهام داخل إدارته، متكن املبها وتفه ه لل واصفات املخسلف  اليت تسطل  
 .قبموسوى مرتفع من املهارة والسار 

                                                           
 .111 ، صمرجع سبق ذكرهحم ا عبياات، عبا اهلل مسارة،  1
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تلجأ بعض املؤسوات إىل توظيف أفراد جاد لشغل الوظائف البيعي  من : املنظ  وظفني يف أقوام وإدارات امل -
يف اهأقوام واإلدارات اهأخرى، كإدارة املشرتقات والسخزقن أو إدارة اإلنساج، حيث قكون لاى اإلدارة املسخصص  

ؤالء املوظفني، وما قنيصها سوى السعر  على قاراهتم فكرة واضح  عن د -إدارة املبيعات-االخسيار والسعيني 
 .وذلك عن طرق  تارقبهم فرتة من الزمن على املهام البيعي  بيع واسسعااداهتم الفعلي  هأن قكونوا رجال

من بني املوظفني يف خمسلف الوحاات اإلدارق  يف  نظ   لي يف اخسيار رجال البيع للوقوادم املصار الااخ   
عرف  لكاف  جوانب وكذا امسالكهم اخلربة وامل  نظ  داا  البيعي  للاهأالسارقب ملعرفسهم السام  ب ختفيض تكاليف

 : 1، وحيي  االسسيطاب الااخلي لرجال البيع عاة مزاقا منهانظ  منسوجات امل
 .  يف موظفيها احلالينينظ زقادة اسسث ار امل -
 . توفي نفيات البحث عن رجال البيع من اخلارج -
 .السعار  املسبادل بني مرتشحي اإلدارات اهأخرى وأفراد جهاز البيع -
 .االناماج الورقع مع اليوة البيعي  احلالي  -
 .خل  قار أكرب من احلوافز لاى املوظفني حيث تسيح دذه الطرقي  فرص  للرتقي  والسيام -

من  %46أن  أظهرت النسائجماقر مبيعات فيا  511هأكثر من  ويف اسسطالع قامت به إحاى الشركات     
إال أن  اورغم املزاقا اليت حيييه .2ادؤالء املاقرقن قفضلون السوظيف الااخلي لرجال البيع نظرا لل زاقا اليت حيييه

منطوق  على نفوها وقفيادا فرص  احلصول على رجال بيع مؤدلني، اسسث ار مهاراهتم  دذا املصار جيعلها
 . باعني واملبسكرقن منهمواالسسفادة  من خرباهتم خاص  امل

 :3ومن بني املصادر اخلارجي  اليت تلجأ إليها املؤسوات جنا: المصادر الخارجية. ب
تعسرب اإلعالنات الصحفي  مصارا أساسيا للحصول على رجال البيع اهأكفاء، إذ هتيئ : اإلعالنات يف الصحف -

 . نظ من طاليب الوظائف بالسيام لل  الفرص  أمام عاد كبي

                                                           
، ص 2114مصـر، اليـادرة، ، الشـرك  العـريب املسعـادة للسوـوق  والسورقـاات، إلدارة االساتراتيجية فاي تنمياة الماوارد البشاريةحون عشـ اوي، ا حم ا عبا الوداب 1

143 . 
 .113 ، ص2111، دار اليازوري للنشر والسوزقع، ع ان، اهأردن، ، إدارة المبيعاتمحيا الطائي 2

 :باالعس اد على 3
 .111 ، ص2113 مصر، ، تريم  عبا احلكم أمحا اخلزامى، دار الفجر للنشر والسوزقع، اليادرة،يات إدارة المبيعاتأساس ماتثيو شوارتز، -
  .11-11 ص.ص، 2118اهأردن، ، ع ان، 1والسوزقع، ط ، الرضوان للنشرالمبيعات والتسويق في المنظمات المعاصرةفسحي أمحا ذقاب العواد،  -
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تيوم وكاالت السوظيف باسسالم طلبات املسيامني وجتري هلم امليابالت اهأولي ، : وكاالت أو مكاتب السوظيف -
م، وكثيا ما قفيا الرجوع إىل دذه املكاتب يف العثور على رجال هت اخسار يتإىل جه  الع ل ال هموبعا ذلك تيام

 .دي ال تكلف شيئاو  البيع
 وقسم ذلك من خالل السنوي  بني املؤسوات ودذه اجلامعات: سخصص اجلامعات والكليات واملعادا امل -
وتكوقنهم وتارقبهم لكي قكونوا مؤدلني  املؤسواتبيع يف تلك  اخلرجيني الراغبني بالع ل كرجال املعادا لرتشيحو 

ت أن خرجيي املاارس ال قرغبون الع ل كرجال بيع، ك ا توصل الاراساتوتفيا . بشكل جيا للع ل كرجال بيع
أن معال الاوران وترك أع ال البيع قكون مرتفعا يف حال  االعس اد على خرجيي اجلامعات ك صار  اهأحباثنسائج 

 .لسوفي االحسياجات من رجال بيع
وقعسرب دذا املصار من اهأساليب الشائع  يف احلصول على رجال : املنافو  املؤسواترجال البيع العاملون يف  -

املنافو  اهأخرى، من خالل تيامي عروض مغرق  وحوافز مادق   املؤسواتاملهارات من البيع من ذوي اخلربة و 
 .ومعنوق  قادرة على اسسيطاهبم من أماكن ع لهم الوابي 

ل ع لي  غ  يف اخسيار أحون اهأفراد لشنظ سلف املصادر سياس  تسبعها املمن خم وتبيى ع لي  اخسيار رجال البيع  
 .الفرد من خربة يف جمال البيع أو أق  أع ال مسعلي  به لاى البيع وفيا ملا قسوفر

 تحديد الحجم األمثل لقوى البيع. 1.2.1.1
 ربا   يف قحيي  املبيعات واهأنظ بوبب تأثي ذلك على ميارة امل له أمهي  خاص  البيع ىقو إن قحاقا حجم    

العاد اإليمايل لرجال البيع الذي : "أنه والرواتب املوسخام ، وميكن تعرقف حجم قوة البيع على املكافآتوكذلك 
تكاليفها، وهلذا عنا قحاقا  ت، ولكن كل ا زاد حج ها زاد1"إلجناز الواجبات واملهام البيعي   املنظ قحساجهم 

 :خذ يف احلوبان ما قلياهأحجم قوة البيع اهأنوب جيب 
رجال البيع، فيا ال توسطيع ي  ع ل   قؤثر بشكل كبي على رحبنظ توسخامهم امل ذقنرجال البيع ال عادإن  -
  املوازن  بني اإلقرادات احملس ل قحيييها وتكاليف اليوة البيعي  من أجور، تارقب، مراقب ، تنشيط وقحفيز يميع نظ امل

 .العاملني
 .  خوارة حصص سوقي  لصاحل املنافونينظ ح ل املتسيف حال  اسسخاام عاد أقل من رجال البيع ميكن أن  -
 :2ونوجزدا في ا قلي جم اهأمثل ليوى البيعاحل س عاة طرق لسحاقا ونلس   

                                                           
 .228، ص 2118 اهأردن، ، دار اليازوري العل ي  للنشر والسوزقع، ع ان،األساليب الكمية في التسويقيا جنيب، عبا احل يا الطائي، مسا  ول 1
 .827ص  مرجع سبق ذكره،أنيس أمحا عبا اهلل،  2



اإلطار النظري ملفهوم قوى البيع.............. ..................:............................الفصل الثاين  
 

 
83 

تيوم دذه الطرقي  يف اهأساس على توزقع عبء الع ل بالسواوي على رجال البيع، : طريقة عبء العمل -أ
  بسحاقا جم ل نظ تيوم امل حيث، والذي جيب اعسباره نيط  أساسي  يف قحاقا العاد املطلوب من رجال البيع

وقسم تيوي هم إىل جم وعات خمسلف ، مث تيوم بسحاقا العاد الواجب توفره من رجال ( احلاليني واملرتيبني)ا زبائنه
 .البيع لسلبي  حاجيات كل جم وع 

 لى فلوف  مفاددا بأن قحاقا حجم قوى البيعوتعس ا دذه الطرقي  ع :طريقة الربح اإلضافي للمبيعات -ب
اجلاقاة ترتبط مبا قضيفه رجل البيع اإلضايف لليوى البيعي  من مبيعات، وما واملوازن  دو اهأساس، هأن اهأع ال 

 .1من أربا  ميارن  بالسكلف  لكل رجل بيع في ا لو مت إضاف  عاد جاقا من رجال البيع  املنظ سسحصل عليه 
 اختيار وتوظيف قوة البيع. 1.1.1

م املشروع وعاد املسيامني لشغل الوظيف ، لذلك ختسلف إجراءات اخسيار رجال البيع تبعا لنوع الوظيف  وحج   
فهي ال تعس ا يف ع لي  اخسياردا على وسيل  واحاة، بل على جم وع  من الوسائل، كون أن االخسيار غي 
الصحيح قا قكون له تأثي سليب على خمسلف العالقات املوجودة مع الع يل، وعلى مردودق  اليوة البيعي ، وتس ثل 

 :رجال البيع يفإجراءات اخسيار 
 إجراءات اختيار وتعيين رجال البيع :(2.3)شكل رقم 

  
 
 
 
 
 

، الرضوان المبيعات والتسويق في المنظمات المعاصرةفسحي أمحا ذقاب العواد، من إعااد الباحث، باالعس اد على : المصدر
 .51ص ، 5115اهأردن،  ، ع ان،1والسوزقع، ط للنشر
 :2ن إجراءات اخسيار وتعيني رجال البيع تس ثل يففإ( 8.2)من خالل الشكل رقم    

 :تش ل جت يع معلومات حول طاليب الع ل واليت تظهر غالبا على النحو السايل :استمارة طلب التوظيف. أ

                                                           
 .221، ص مرجع سبق ذكرهعبا احل يا الطائي، مسا  وليا جنيب،  1

 .11ص ، 2118، ع ان، اهأردن، 1، الرضوان للنشر والسوزقع، طات المعاصرةالمبيعات والتسويق في المنظمفسحي أمحا ذقاب العواد،  2

 الكشوفات
 الطبي 

 

 امليابل  االخسبارات
 الشخصي 

 إعااد اسس ارة
 طلب السوظيف 

 السعيني
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 .إخل...االسم، العنوان، الون، احلال  االجس اعي : معلومات شخصي  -
 .، أو مسوسطموسوى جامعي، أو ثانوي: معلومات عن املؤدالت العل ي  -
فرتة الأع ال سابي ، ماة الع ل فيها، وجود أع ال مزاول  يف : معلومات عن اخلربات واملؤدالت الع لي  -

 .إخل...احلالي 
 .أمساء بعض الذقن ميكن الرجوع إليهم -

  يف ظ ناملاليت توسعني هبا  -إضاف  إىل امليابالت الشخصي -وقعسرب دذا الن وذج من أدم الوسائل الرئيو     
ع لي  االخسيار من بني املسيامني، حيث أن دذه املعلومات الواردة، توسخام كأساس لل زقا من االسسفوار 

 .واملناقش  أثناء امليابالت الشخصي  بني املشر  على امليابل  واملسيامني لشغل الوظائف البيعي 
ي احملادة، وقسم قحاقا اهأفراد الذقن حي  هلم طاليب الع ل وف  املعاق تعسرب مرحل  لغربل  :المقابلة الشخصية. ب

على الشروط املطلوب ، وتعسرب امليابل  الشخصي  من  دملعام توفر  همفضر  يسمس نالاخول يف املنافو ، أو الذق
 :1يف مس ثل وظيف  ودذا ملا قحييه من أغراض الأكثر الوسائل اسسخااما لالخسيار من بني املسيامني لشغل 

 .ماى اسسعااد الشخص للع ل معرف  وقحاقا -
 .معرف  نواقا الشخص اليت تافعه للع ل يف دذا اجملال -
 .قحاقا ماى مالءم  الشخص للوظيف  -
  مبج وع  من االخسبارات النفوي  ليياس جوانب معين  عنا اهأفراد نظ توسعني امل :االختبارات النفسية. ج

 اهأفراد املسيامني لوظيف  البيع، ودذه االخسبارات عادة ما قسم املسيامني للوظيف ، ك ا تعسرب وسيل  لل فاضل  بني
 :2تيوي ها إىل

 .اخسبارات الذكاء -
 .اخسبارات االسسعااد -
 .االخسبارات الشخصي  -
 .اخسبارات الرغب  يف مهن  البيع -
 .اخسبارات اهأداء -
 .اخسبارات االجتادات -

                                                           
 .117: ، صمرجع سبق ذكرهحم ا العبياات، عبا اهلل مسارة،  1
.14: ، ص، مرجع سبق ذكرهفسحي أمحا ذقاب عوادة  2  
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 :1االخسبارات جم وع  من الشروط، أمهها وللحصول على نسائج دقيي  جيب أن تسض ن دذه   
 .صاق االخسبار يف قياس الشيء املص م من أجله -
قعطي نفس النسائج إذا أجري االخسبار أن أن قكون االخسبار ثابسا وميننا يف قياس الظادرة اليت ص م ليياسها و  -

 .قحت نفس الظرو  ويف يميع املواقف اليت طب  فيها
بس سواء يف ذدن الفرد وعيا، ال حيس ل فه ه بأكثر من طرقي  حبيث ال قرتك جماال لل  أن قكون االخسبار موض -

 .حمل االخسبار أو يف ذدن املصحح
الصحي ، لكثرة ما و  قضا على قارته اجلو اني أإن قبول الشخص لشغر الوظيف  قسوقف : الكشوف الطبية. د

 غي ا، قا قكونو عين أن اهأفراد ذوي اإلعاقات اجلواق ولكن دذا ال ق تسطلبه من سفر وتنيالت واتصال بالع الء،
 .2  مثال أن تونا إليهم اهأع ال املكسبي نظ  هلذه الوظيف ، إذ توسطيع املمؤدلني

عا إمتام يميع اإلجراءات الوابي ، قسم اختاذ قرار السعيني النهائي لألفراد الذقن تسوافر فيهم ب: التعيين. ه
 :خاص من قبل اإلدارة قيوم باخلطوات السالي  ممثل من ِقبل اليرارمسابع  دذا املواصفات املطلوب ، وقسم 

 .اسسيبال املرتشح -
 .تيامي الشروحات الالزم  عن تنظيم إدارة املبيعات -
 .ختصيص مكسب لل رتشح -
 .إخل...مواعاة املرتشح يف إعااد خمطط الع ل اخلاص به -
هات املعين  لل صادق  عليه، وحيول بعادا إىل اإلدارة املالي  لسويل صر  ك ا أن قرار السعيني قسم رفعه إىل اجل   

 .الرواتب الالزم  لرجال البيع، مبوجب قرار مباشرة الع ل
امله   والصعب  اليت  ات  من الع لينظ أجاردم يف املو  ميكن اعسبار ع لي  اخسيار أحون رجال البيع ؛اأخي     

تضع معاقي   نظ  ، لذا جنا أن املنظ نعكس بشكل كبي على املقون تأثيدا تيع على عات  إدارة املبيعات، ك
حمادة يف اخسيار اهأفراد لشغل الوظائف البيعي  كاخلربة، الذكاء، قوة السفاوض، اإلبااع، املؤدالت العل ي ، 

كن من تلبي  سلول  من اإلجراءات، ودذا لسس  عرب إخل، متر ع لي  االخسيار...الط و ، احل اس واملخاطرة
 .حاجات الزبائن وقحيي  أداافها البيعي 

 

                                                           
 .114: ، صمرجع سبق ذكرهحم ا عبا الوداب حون الغش اوي،  1
 .181، ص ذكرهمرجع سبق ، وآخرونحم ا عبياات  2
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 تدريب قوى البيع . 2.1.1
ــــــارقب أحــــــا اهأدوات املوــــــاعاة يف    ــــــا نظ ــــــقحوــــــني الكفــــــاءات املوجــــــودة بامل قعســــــرب الس ــــــسم قحاق  ، بشــــــرط أن ق

لـذي قعـود بنسـائج االحسياجات الالزم  من السارقب، وأن قكون حمسوى أو مض ون الربنامج السارقيب فعـاال  بالشـكل ا
زقـادة رقـم املبيعـات وتيليـل ب قيـوموخيسلف مض ون الربنامج السارقيب تبعا للغرض منه، كأن ، إجيابي  على اليوة البيعي 

السكـــاليف، وتبعـــا لل علومـــات املســـوفرة لـــاى رجـــل البيـــع، وطبيعـــ  املنـــسج الـــذي قسعامـــل معـــه، فـــاملخسص مـــثال يف بيـــع 
الفنيــــ  املعيــــاة قسطلــــب تــــارقبا أكــــرب مــــن املسخصــــص يف املنسجــــات االســــسهالكي   املنسجــــات الصــــناعي  ذات الطبيعــــ 

ر مـن رجـل البيـع الـذي ثـالن طي ، ورجل البيع اجلاقا الذي مل قوب  له الع ل يف دـذا امليـاان، حيسـاج إىل تـارقب أك
 .له خربة سابي  ودراق  هبذا النوع من الع ل

 مفهوم تدريب قوة البيع. 2.2.1.1
ارقب الع لي  اليت قسم بواسطسها تطوقر سلوكات الفرد من الناحي  املهني  والوظيفي  ودذا من خالل ميثل الس  

ما   واليت متثل رأمساهلا البشري، نظنظرا هأمهي  اليوة البيعي  لل ، املطلوب املعار  واخلربات واملهارات لفرد اإكواب 
للسعامل مع املسغيات املسوارع  يف  اسسعاادو  ه أكثر كفاءةجلعل قافعها إىل صيل موادبه وقاراته الباني  والعيلي 
 :الووق، وميكن تعرقف تارقب قوة البيع على أهنا

ع لي  خمطط  ومنظ   وموس رة هتا  إىل إكواب املوظفني املعار  واليارات واملهارات اجلاقاة املسخصص   -
بشكل قض ن قحوني اهأداء وقحيي  أداء أداا   أو تغيي بعض اجتادات املوظفني وسلوكياهتم ،واملرتبط  بالع ل

 .1 املنظ 
 ا، ميثل تطبيي(رجال البيع)ميثل السارقب ع لي  مسولول  ومربجم  إلحااث السغي املطلوب يف سلوك العاملني  -

ى لل عرف  وقعطي املسارب الوعي اجليا لليواعا واإلجراءات، بالسايل فإنه قلعب دورا كبيا يف توجيه سلوكهم وعل
 .2البيع رجالإجراء السغيي اإلجيايب يف املعرف  واملهارات ومواقف 

السارقب دو نشاط خمطط قها  إىل تزوقا اهأفراد مبج وع  من املعلومات واملهارات اليت تؤدي إىل زقادة  -
على    املنظالبيع وقيلل من النفيات مما قواعا  قوى، ك ا قرفع من إنساجي  3معاالت أداء اهأفراد يف ع لهم

                                                           
حالااة مةسااس الكاتميااة للفلااين بجيجاال، مجلااة نماااء : دور التاادريب فااي تحسااين أداء رجااال البيااع الاادوليين بالمةسسااة اإلنتاجيااةســامي زعبــاط، 1

 .515، ص5116رة، العاد الثالث، لالقتصاد والتجا
 .516، ص مرجع سبق ذكرهحم ود جاسم الص ياعي، ردقن  عث ان قوسف،  2
 . 125 ص ، مرجع سبق ذكرهوداب حون عش اوي، حم ا عبا ال 3
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واهبم املعار  واملهارات إكقحيي  أربا  أكثر دون زقادة يف سعر البيع، وبالنوب  لألفراد قواعا السارقب على 
 .1واالجتادات اليت تؤدي إىل إتياهنم ع لهم وهتيء هلم الفرص  لزقادة دخلهم وإشباع حاجاهتم النفوي 

موس رة خيضع هلا رجال البيع من أجل و خمطط  وما قوسخلص من السعارقف الوابي  أن السارقب دو ع لي    
  . نظ شكل خيام أداا  املبمع البيئ  احمليط   السكيفهلا  تطوقر مهاراهتم ورفع كفاءاهتم وقحوني أدائهم، 

 أهداف تدريب قوة البيعو  أهمية. 1.2.1.1
ما شاة املنافو ، و  ي  الووقالبيع، خاص  يف ظل دقناميك يوىالاائم واملوس ر ل أمهي  السارقب تارك املؤسوات   

من السعامل مع مسعاملني جاد بطرقي  فعال  ومثية، وبالسايل كل ا كان  والكي قس كن ياةبطرقي  ج قبهمتار  قسطلب
 .قوى البيعبطرقي  جياة كل ا انعكس دذا بصورة إجيابي  على أداء  االسارقب معا

الاور الذي تلعبه يف زقادة قارة رجال البيع على  يفع تك ن أمهي  تارقب قوة البي :أهمية تدريب قوة البيع .أ
اهأداء اجليا، وقحوني دذا اهأداء باسس رار من خالل زقادة املبيعات، وذلك عرب تزوقادم باملعلومات املخسلف  عن 

 : 2اهأسواق واملنسجات اليت قيومون بسووقيها، ك ا تك ن أقضا أمهي  تارقب قوة البيع يف النياط السالي 
 .اليت قع لون فيها وطبيع  أنشطسها    املنظ كن رجال البيع من املعرف  الوظيفي  الاقيي  هأداامت -
 .تأثي إجيايب يف سلوك رجال البيعإحااث  -
 . نظ يف قحيي  أداا  امل هزقادة ثي  رجال البيع بالاور الذي سو  قلعبون -
 .يع مله اهتمأثناء تأدق  رجال البتيليل أخطاء الع ل اليت قا قحاث  -
ارقب ت  يف اخسيار وتعيني و نظ فيض السكاليف اليت تنفيها املرجال البيع وما قنسج عنه من خت تغييتيليل معال  -

 .رجال بيعها
  .على إدارة الوقتزقادة اليارة  -
الع الء  قحوني العالق  مع الع الء من خالل قحوني اليارات واملهارات االتصالي  اليت متكنه من السعامل مع -

 بصورة جياة؛

                                                           
 TEXALGEلمةسساااة الجزائرياااة للمنساااوجات دراساااة حالاااة ا :فاااي تحقياااق تنمياااة المهاااارات البيعياااةجنـــا  عائشـــ ، نـــوري منـــي، دور الســـارقب  1

 .56، ص 5114، 12 ، اهأكادميي  للاراسات االجس اعي  واإلنواني ، العادتسمسيلت
 :باالعس اد على 2
 .211-211 ص.ص مرجع سبق ذكره،جاسم الص ياعي، ردقن  عث ان قوسف،  حم ود -
 .137-131ص.، صمرجع سبق ذكرهحم ا عبياات، عبا اهلل مسارة،  -
 .111، ص مرجع سبق ذكرهفسحي أمحا ذقاب عواذ،  -
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تن ي  قارات اليوى البيعي  قوادم يف منحهم الفرص  لإلبااع واالبسكار من خالل توفي كل املعلومات ورغبسهم  -
 .يف قحيي  الذات واحلصول على السياقر

 : أهداف تدريب قوة البيع. ب
  :اهلا  من تارقب قوى البيع يفقك ن    
  لسحوني عائا إدارة املبيعات عن طرق  قحوني إنساجي  رجال البيع، نظ امل توعى أن قنبغي :مبيعاتزيادة ال -

 دراساتوميكن قحيي  ذلك بزقادة حجم مبيعات رجل البيع الواحا، وعن طرق  تيليل تكاليف البيع، وقا تناولت 
شاركني يف الاورات بني أن رجال البيع املتو  ،املبيعات زقادة يف ارقب على كفاءة قوة البيعسحول تأثي ال مسخصص 

 .1السارقبي  قا ارتفعت مبيعاهتم، اهأمر الذي قؤدي إىل زقادة اهأربا 
قا قشعر رجل البيع بضعفه وفشله وعام قارته على أداء ع له على أك ل وجه لعام : رفع الروح المعنوية -

  تؤدي إىل تاين روحه املعنوق ، إملامه بكل اجلوانب املسعلي  بالع لي  البيعي  اليت قيوم هبا، ما قنجم عنه حواسي
 .رضا يف ممارس  مهنسه بكل محاسالوقعاجل دذا املشكل بالسارقب الذي خيل  لاقه الثي  و 

  إىل تارقب رجال البيع بشكل صحيح للييام بالع لي  نظ جيب أن توعى امل :دوران العملتقليل معدل  -
هم وبيع املنسجات بكفاءة، ما قؤدي إىل اخنفاض الرو  البيعي ، فباون تارقب مناسب لن قس كنوا من أداء وظائف

 .  والعكسنظ وبالسايل طلب االسسيال  من املاملعنوق  وقؤدي إىل نفوردم من الع ل 
قوادم السارقب يف اخسصار الوقت واجلها إلجناز اهأنشط  البيعي  املخسلف  املوزع   :تقليص الوقت والجهد -

 .كس على السكاليف والسووق  واملبيعاتاهأمر الذي قنع ،على رجال البيع
ساج رجل البيع إىل السارقب املوس ر خاص  يف تينيات احلوار واإلقناع، حىت حي :تحسين العالقة بالعمالء -

الع الء فيه   قوسطيع السأثي يف الع الء وتغيي اجتاداهتم بطرقي  إجيابي  حول املنسجات اليت قووقوهنا، ما قكوبه ثي
 .2ني عالقسه هبمبالسايل قحو

قفيا السارقب رجال البيع يف رفع كفاءهتم وقحوني مهاراهتم وخربهتم يف السكيف مع  :تحسين مهارات البيع -
سفاوض بطرقي  قحي  اهأربا  احمليط الذي حييط بأع اهلم، ك ا قوادم يف تن ي  قاراهتم اإلقناعي  والسأثي وكيفي  ال

 . نظ لل 

                                                           
 .511 ، صمرجع سبق ذكرهحم ا جاسم الص ياعي، ردقن  عث ان قوسف،  1
 .162ص  مرجع سبق ذكره،، حم ا عبياات، عبا اهلل مسارة 2
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نفا آالبيع على حا الوواء، فباإلضاف  إىل أداا  املذكورة  ورجال  على املنظ  النفعبإن أداا  السارقب تعود   
 :1هتا  من قيامها بسارقب رجال البيع إىل  نظ املفإن 
 . نظ  ان قحيي  اهأداا  البيعي  لل تطوقر أساليب اهأداء لض -
 .ختفيف العبء عن املشرفني والرؤساء -
 .اع قوة البيع عن الع لاملوامه  يف معاجل  أسباب انيط -
 .تن ي  اليوى البيعي  ملواقع إدارق  موسيبلي  أفضل -
 .هتيئ  قوى بيعي  قادرة على إدارة املناط  البيعي  اجلاقاة -
 .حوني رو  الفرق  الواحا، واجلهود املشرتك  يف قحيي  اهأداا  الشرك  اليت توعى لسحيييها -
 خطوات إعداد البرنامج التدريبي .ج
متر الع لي  السارقبي  بعاة خطوات أساسي  تباأ أوال بسحاقا احلاج  من السارقب إىل تص يم اخلط  السارقب     

 :انسهاء  بالسنفيذ مث السيييم، وفي ا قلي مراحل الع لي  السارقبي 
 مراحل إعداد البرنامج التدريبي :(2.4)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
أثرها على أداء العاملين في و  استراتيجية التدريبعطا اهلل حم ا تيويي الشرع ،  باالعس اد على  من إعااد الباحث: المصدر

 .41، ص 2111 اهأردن، دار جليس الزمان، ع ان،الشركات المساهمة العامة، 

  :2مير برنامج السارقب مبراحل للحصول على املوسوى املطلوب من السارقب، واليت خنسصردا يف   
 

                                                           
 .111، ص 5112 ، ع ان، اهأردن،1، اجلنادرق  للنشر والسوزقع، طتدريب وتنمية الموارد البشريةعبا الكرمي أمحا يميل،  1

 ـان، اهأردن، دار جلـيس الزمـان، عاستراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشاركات المسااهمة العاماة، عطا اهلل حم ا تيويي الشـرع ،  2
 .41، ص 2111

 قحاقا احلاج  إىل السارقب

 
 تص يم برنامج السارقب

 

 تنفيذ السارقب

 

 تيييم الربامج السارقبي 
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 :تدريبتحديد الحاجة إلى ال .أ
كون باراس  حاج  كل قالع لي  السارقبي  حيث أن قحاقا االحسياجات السارقبي   تعسرب أدم مرحل  من مراحل    

للسارقب من خالل الكشف عن جوانب الضعف يف من مت تعيينهم حاليا أو الذقن دم يف املواقع    املنظ فرد يف
 لألفراد املسوقع اهأداء موسوى بني الفجوة "رقبي  على أهنا ، وتعر  االحسياجات السا نظ املالسنظي ي  اهأخرى يف 

 قعين املشكل  دذه ، ووجود1" املنظ  ما يف وجود مشكل  السارقبي  االحسياجات وتعكس "أدائهم احلايل وموسوى
برنامج تارقيب حاد مركز اخلربات املهني  إشباعها، ويف  على الع لو  قحاقادا من وجود حاج  البا بالضرورة

  :2املوايل اجلاولاملؤشرات الااعي  للسارقب واليت نوضحها يف و  إلدارة عاد من اهأساليبل
 المةشرات الداعية للتدريب: (2.5)جدول رقم 

 اجمل وع  العربي  للنشر والسوزقع، ،(ختطيط، تنفيذ، تيومي الربامج السارقبي ) مراحل العملية التدريبيةماحت أبو النصر،  :المصدر
 .21ص، 2111مصر،  اليادرة،

سو    املشكالت اليت ميكن أن تسبلور من خالل قحاقا االحسياجات السارقبي  واليت نظ ن تراعي املأوجيب    
 :3يف وتس ثل  نظ ؤدي إىل قحيي  نسائج سلبي  لل ت
 .إىل السارقب غي حمساجنيزقادة السكاليف من خالل الييام بسارقب رجال بيع  -

                                                           
 دراساة :الليبياة التجارياة بالمصاارف اإلدارياة للقياادات اإلداري المهاارات تحدياد إبـراديم، زكـي حم ـا الـروميض، صـال  سـلي ان إبـراديم مسـي 1

  .127ص، 2111، 1السخصصي ، العاد لألحباث والسعليم السن ي  البشرق  ، جمل ميدانية
 :باالعس اد على 2
 .166 ، صمرجع سبق ذكرهبياات، عبا اهلل مسارة، حم ا ع -
 .511 ، صمرجع سبق ذكره يا الطائي، عبا احل -
 .26 ص ،5112مصر، ، دار اليازوري، اليادرة، التدريب االستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشريةأمحا جابر احلونني، 3

 مشاكل إنساجي  أو سلوكي   تغيي يف املنظ   موظفون جاد  نظ امل أع ال  اتواع
 إضاف  منسج جاقا -
 إنشاء فروع جاقاة -
اسسخاام تكنولوجيا  -

  حاقث 
 

 انض ام موظفني جاد -
 إىل وظيف  أعلى  رتقيال -
إىل وظيف   االنسيال -

  أخرى
 

  تغيي يف الوياسات -
يف اهليكل  تغيي -

  السنظي ي
 

  اخنفاض اإلنساجي  -
  ارتفاع تكلف  اإلنساج -
  اخنفاض جودة املنسج -
  ازدقاد حوادث الع ل -
  املنيعازدقاد شكاوي ال -
وقات اخنفاض موس -
 .هأداءا
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عام قحاقا االحسياجات بشكل دقي  ما قنجم عنه إمهال بعض رجال البيع وعام الييام بسارقبهم، ما قعين  -
 .يصور يف املعار  واملهارات واالجتادات  عن الأقضا اتواع فجوة اهأداء النايم

 أهمية تحديد الحاجة إلى التدريب. 2.أ
تواجهها  ، حيث قعسرب أحيانا حال لكثي من مشكالت اهأداء اليت نظ ر السارقب حنو قحيي  أداا  املقوخ   

 :1، وتك ن أمهي  قحاقا االحسياجات السارقبي  يفنظ  على موسوى الفرد وامل
 .وقوب  أي ع ل تارقيب  الذي تبىن عليه الربامج السارقبيأهنا اهأساس  -
 وفيا هلا واخسيار أسلوب تص م الربامج السارقبي املؤشر الذي قوجه تارقب يف االجتاه الصحيح، حيث  تعسرب -

 .السارقب الذي سو  قسبع
 .وماتهقحاد اهأشخاص الواجب تارقبهم، وكذا نوع السارقب املطلوب هلم  -
تضييع الوقت واجلها  أن قصبح السارقب سلي   تؤدي إىلقا االحسياجات السارقبي  بطرقي  عل ي  أن عام قحا -

 .والسكلف 
 معاقي وجود تسطلب السارقبي  االحسياجات قحاقا ع لي  إن :مستويات تحديد االحتياجات التكوينية .1.أ

 تعود اليائ   املشكل  أن من لسأكاا قسوىن حىت اهأداء، لسيييم املطلوب، وأساليب موضوعي  لألداء واضح 
 السارقبي  االحسياجات بسحاقا املسعلي  املعلومات يمع ع لي  فإن دنا ، منىأخر  ساليبهأالسارقب أو  إىل للحاج 
 :2قلي في ا تس ثل اهأساليب من عاد فيها قوسخام دقيي ، وأن عل ي  منهجي  وف  تسم جيب أن

قسم قحاقا أي إدارة أو قوم حيساج أفراده للسارقب، وبالسايل قسم   املنظ بعا الييام بسحليل  :ةالمنظمتحليل  -
 .مهارات أفراددا تطوقرواليت قحساج إىل   املنظ  تشخيص مراكز اخللل يف

 املعار  املهارات مث قحاقا ومن الوظيفي ، وموؤولياته لواجباته املوظف أداء طرقي  قحليل: تحليل الفرد -
 مواصفات ودراس  بسحليل السارقب أقضا موؤول وقيوم أدائه، لسطوقر الالزم  الع ل سلوكياتو  ،واالجتادات

 ك ا اخلاص ، واملهارات والع لي  العل ي  الوظيف  وخرباته لشاغل العل ي  باملؤدالت تسعل  واليت للفرد الوظيف 
 والاوافع دراكي  اإلبااعي اإل تااملهار  دراس  يف واملس ثل  السحليل اخلصائص الشخصي  من اهأسلوب دذا قسض ن

 .3به تسأثرو  السارقب على تؤثر أن ميكن اهأفراد واليت املوجودة عنا

                                                           
 .21، ص ق ذكرهمرجع سبعطا اهلل حم ا تيويي الشرع ،  1
 .165 ، صمرجع سبق ذكرهحم ا عبياات، عبا اهلل مسارة،  2

 . 166 ، صمرجع سبق ذكرهحم ا عبا الوداب حون عش اوي،  3
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قحاقا حمسوقات السارقب اليت جيب تكوقنها للفرد حىت قس كن قسم قحليل الع ليات من أجل  :تحليل العمليات -
 :1جيب يمع معلومات دقيي  حولاالحسياجات السارقب  بشكل فعال  ولسياقر. من أن قؤدي ع له بكفاءة أكرب

 قحاقا نوع السارقب املطلوب ومكان إجراء السارقب؛ -
 اجلاول الزمين لألنشط  السارقبي ؛ -
 ؛(إخل...موارد بشرق ، مالي ،)املوارد املطلوب  للسارقب  -
 اخسيار وتص يم مواد وأساليب السارقب املناسب ؛ -
 قبي ؛  واجلهات السار نظ سهول  االتصال بني امل -
 . الرتوقج لل جاالت اجلاقاة يف السارقب -
 :تصميم البرامج التدريبية .ب
متر ع لي  تص يم الربامج السارقبي  مبراحل مسعادة مسكامل  مع بعضها البعض، وتسض ن دذه املرحل  ع لي     

ملناسب ملوسوى وأسلوب السارقب ا حمسوى أنشط  السارقب من حيث قحاقاالسارقبي ، السارقب صياغ  اهأداا  
 :الشكل املوايل قبني مراحل تص يم الربنامج السارقيبرجال البيع، و 

 مراحل تصميم البرنامج التدريبي: (2.5)شكل رقم 
 

 
 

، 5112، اجمل وع  العربي  للسارقب والنشر، قادرة، تدريب المدربين طريقك الحتراف التدريبعبا اهلل حم ا اسعا، : المصدر
 .65ص

 :2ص يم الربنامج السارقيبت مراحلعرض وفي ا قلي    
اخلصائص  ضوئه حيث تسضح على ، السارقبي االحسياجات سخطيطب قرتبط :أهداف التكوين تحديد .2.ب

 جنا  ماى تيرر مت منو  الربنامج، ميتيي معاقي لسحاقا كأساس اهأداا  توسخام حبيث قحيييها، املراد واملهارات
 .والسيييم قابل  لليياس ،دقيي  ،واضح  تكون أن جيب أداافه، لذلك قحيي  يف الربنامج

                                                           
 .12، ص 5114اليادرة،  تصميم وتنقيذ وتقييم برامج التدريب، المجموعة العربية للتدريب،حم ود عبا الفسا  رضوان،  1

 .65 ، ص5112يادرة، مصر، ال، اجمل وع  العربي  للسارقب والنشر، المدربين طريقك الحتراف التدريبتدريب عبا اهلل حم ا اسعا،  2

 محتويات
 البرنامج

 

ساليب أ
 التدريب

 

البرنامج  مدة
مكان و 

 انعقاده

 

اختيار 
المدربين 
 والمتدربين

ميزانية 
 البرنامج

أهداف 
 البرنامج
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 نيلها سيسم اليت السعلي ي  املادة السارقيب الربنامج موضوعات متثل :التدريبي البرنامج موضوعات حديدت .1.ب
يب فإن الربنامج السارق ع ومااحملادة، و  اهأداا  إجنازو  السارقبي  االحسياجات أجل تغطي  وتعلي ها لل ساربني، من

  :1جيب أن قغطي اجملاالت السالي 
حىت قس كن من إبرازدا بطرقي  ملفس  جذاب  مربزا  ،تيامي رجل البيع يميع املعلومات املسعلي  بالولع  :السلعة -

أدم مزاقادا للع الء، لذلك جيار أن قوفر الربنامج السارقيب معلومات فني  عن دذا املنسوج، ومعلومات حول 
 ...ل، واهأسعار واملنافونياسسخاامه، والباائ

  الـــيت قع ـــل فيهـــا، نظ ـــبكافـــ  املعلومـــات املسعليـــ  باملقـــسم فيهـــا تعرقـــف رجـــل البيـــع : ة التاااي يعمااال فيهاااانظماااالم -
ـــ  اإلنســـاج، سياســـسها في ـــا قسعلـــ  إخل، فنجـــا أن الكثـــي مـــن ...باهأســـعار، جهـــود الـــرتوقج تارخيهـــا، منسجاهتـــا، ع لي

  الــيت قشــرتون منسجاهتــا مــا قلــزم رجــل البيــع اإلملــام جب يــع املعلومــات نظ ــت حــول امللومــاالع ــالء قرغبــون جب ــع املع
 . 2اليت قع ل لاقها  املنظ حول 

 .على عاتيه وبيان أداء دذه الواجبات ةيع بالواجبات واملوؤوليات املليابقيصا هبا إملام الرجل ال: وظيفة البيع -
 ىيب البيعيـ  املعس ـاة مـن قبـل إدارة املبيعـات، والـيت قسوجـب علـى قـو تس ثل يف خمسلف اهأسـال: األساليب البيعية -

كيفيـ  البحـث عـن الع ـالء، اهأسـاليب البيعـ  يف : البيع معرفسها واسسخاامها وإتياهنا، وقسض ن ذلك معلومـات عـن
 .عيا الصفيات وإبرامها، كيفي  العرض، أساليب مواجه  االعرتاضات، أساليب السفاوض

قسضـ ن ذلـك معلومـات عـن الع ـالء والظـرو  الـيت تـافعهم للييـام بع ليـ  الشـراء، ومـن قيـوم : ياةاألسواق البيع -
 . بع لي  الشراء، وقحاقا احسياجات الع الء وكيفي  تلبيسها

الربنـــامج الســـارقيب  سناســـب مـــعتأســـلوب أو عـــاة أســـاليب  اســـسخاام إىلقلجـــأ املـــارب  :أسااااليب التااادريب .2.ب
متثيــل  الــ ؛ السعلــيم املــربمج؛احلاحملاضــرة؛ الس ــارقن؛ دراســات  :مــن بــني اهأســاليب املواليــ  ، وذلــكوموــسوى املســاربني

 .الزقارات امليااني  املبارقات؛ اهأدوار؛
: 3البصرق  يف برامج تارقب رجال البيع وأالو عي  سواء  ،وقسم اسسخاام العاقا من الوسائل لإلقضا    

 .أجهزة توجيل الصوت ؛رائطاخل اهأفالم والصور املسحرك ؛ الكسيبات؛

                                                           
 .515-515 ، صمرجع سبق ذكرهمحيا الطائي،   1
 .115، ص مرجع سبق ذكرهفسحي أمحا ذقاب عواد،  2
 .116 ، صنفس املرجع 3



اإلطار النظري ملفهوم قوى البيع.............. ..................:............................الفصل الثاين  
 

 
94 

قعسرب قحاقا الزمان واملكان عنصرقن دامني بالنوب  للربنامج السارقيب،  :مكان انعقادهمدة البرنامج و  .2.ب
 .فالبا من مراعاة الوقت املناسب واملكان املالئم إلجراء الع لي  السارقبي  من أجل ض ان فعالي  الربنامج

قسم قحاقا ما إذا كان املارب الذي سو  قوهر على يف دذه املرحل   :تحديد المدربين والمتدربين. 5.ب
اخسيار اهأفراد  ، ك ا قسم1نيي  أو سو  قسم اللجوء إىل موسشارقن خارجنظ الربنامج السارقيب من داخل املتيامي 

بي ، وقبيى فيط الواجب تكوقنهم بعناق  كوهنم ميثلون جودر الع لي  السارقب  وجيب الع ل على سا حاجاهتم السارق
  .الذي وضع من أجلهالغرض وضع برنامج املناسب هلم، حىت قكون السكوقن فعاال قؤدي 

وذلك من أجل تغطي  أجور املاربني ونفياهتم من حيث  ،قحساج الربامج إىل متوقل مايل: ميزانية البرنامج .6.ب
 .2مات واهأجهزة الالزم  لسنفيذ الربامج السارقبي اهأكل والنيل واملبيت، السارقب وكذا هتيئ  مراكز السارقب باملوسلز 

 تنفيذ البرنامج التدريبي .ج
، وقسم يف 3تس ثل دذه املرحل  يف وضع الفعاليات السارقبي  والربامج اليت تسض نها خط  السارقب موضع السنفيذ   

  :4داته املرحل 
 ادة السارقبي  واملاربني، والسوهيالت اإلدارق ؛ملاقحاقا آراء املساربني يف الربنامج السارقيب حول احملسوقات،  -
 تيييم املساربني وإعااد تيرقر وملف مسابع  لكل مسارب؛ -
 .سام الربنامج السارقيبختوزقع شهادات املشارك ، من خالل إقام  حفل يف  -
ج السارقيب مراعاة قسوجب على إدارة الربنام: االعتبارات الواجب مراعاتها عند تنفيذ البرنامج التدريبي .1.ج

 :5ربنامج السارقيب ونوجزدا يف ما قليالبعض االعسبارات عنا تطبي  
 املساربني مع الطرقي  املوسخام  يف السارقب؛ عادقسناسب أن  -
 الع ل على إشراك الرؤساء مع املرؤوسني يف برامج السارقب؛ -
 الفرد للسارقب، حىت نسجنب املياوم  للسارقب؛ قحفيز -
 على تشجيع رو  الع ل اجل اعي وتبادل اآلراء بني املساربني؛الع ل  -
 .املوس رة مع املساربني لسشجيعهم على السحول للولوك املرغوب فيهو  االتصاالت الفعال  -

                                                           
 .512، ص مرجع سبق ذكرهحم ود جاسم ص ياعي، ردقن  عث ان قوسف،  1
 .515ص ، نفس املرجع 2
 .155 ، ص1566 بغااد، ، مطبع  السعليم العايل،إدارة األفرادوديب رضا عبا الرزاق، سعيا نظال حم ا، بار عبا العزقز،  3
 .566 ، ص5111 اهأردن، ، ع ان،1دار الصفاء للنشر والسوزقع، ط إدارة الموارد البشرية،أبو شيخ ، نادر،  4
 .512، ص 1554 مصر، ، الشرك  العربي  للنشر والسوزقع، اليادرة،الموارد البشريةإدارة كامل مصطفى،  5
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 تقييم البرنامج التدريبي .د
  :1يفس ثل  امل موسوقات ليياس فعالي  وتأثي السارقب لرجال البيع، أربع( Donald Kirk)ليا حاد     
وقسم فيه قياس رد فعل املشاركني يف الربنامج السارقيب من أجل قحاقا موسوى رضا املسارب، : ردود الفعل -

وماى اسسفادته من الربنامج السارقيب، وعلى ضوء نسائج دذه الردود قسم اختاذ اليرارات حول مواصل  نفس برنامج 
 .رقب أو إجراء تعاقالت عليهاالس
قسم يف دذا املوسوى قياس السغييات على موسوى املعار  واملهارات واملواقف لل ساربني، و  :المشارك متعلي -

وذلك من خالل ميارن  اخسبار ما قبل الربنامج واخسبار ما بعا السارب، وعلى ضوء نسائج امليارن  بني االخسبارقن 
ياس مهم كونه قعطينا صورة حول قسم قحاقا موسوى السعلم الذي حصل عليه املسارب، وقعسرب دذا النوع من الي

 .الذي حصل عليه املسارب السغييموسوى 
أسابيع  بعا عاةقسم إجراء دذا اليياس و  قييس موسوى تطبي  ما مت تعل ه من السارقب يف الع ل، :التعّلمنقل  -

السأكا من جناع   هننه ال ميكأمن السارقب، لكي قأخذ املسارب وقسا كافيا لسطبي  ما تعل ه، وما قعي  دذا امليياس 
املشكل  تك ن و  الربنامج السارقيب، فيا قكون الربنامج السارقيب الذي تلياه رجال البيع جياا وفعاال، إال أن اخللل

 . يف نظام الع ل أو عوامل أخرى مؤثرة باحمليط الذي قع ل فيه
زقادة ك ي  املبيعات وزقادة عاد )لبيعي  وحياد دذا اليياس تأثي الربنامج السارقيب على قحيي  اهأداا  ا: النتائج -

   .معال دوران رجال البيعاخنفاض  ،لسارقبل، أي قياس ماى قحون الكفاءة نسيج  ...(الزبائن
قواعاان اإلدارة يف تص يم الربنامج السارقيب  املشارك السعلمأن قياس ردود الفعل وقياس  إىل ومما سب  خنلص   

ل السعلم والنسائج فيواعاان اإلدارة يف قياس املهارات والسغيات احلاصل  يف سلوك املناسب والفعال، أما قياس ني
 :املساربني، والذي نوضحه يف الشكل املوايل

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .555 -555 ص.حم ود جاسم ص ياعي، ردقن  عث ان قوسف، مرجع سب  ذكره، ص 1
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 تقييم برامج التدريب: (2.7)شكل رقم 
 

  

 

 

 

 .، اعس ادا على ما سب من إعااد الباحث : المصدر

ع لي  تيييم الربنامج السارقيب للوقو  على الثغرات اليت حاثت خالل ميكن اليول أن اإلدارة تيوم ب ؛ويف اهأخي   
ك ا توعى إىل معرف  . تنفيذ الربنامج من حيث إعااده وختطيطه وتنفيذه والوعي لسحاقا اخللل من أجل إصالحه

 .سارقبماى اسسفادة املساربني من ال علىماى جنا  املاربني يف قيامهم بع لي  السارقب، وتيامي صورة واضح  
 البيع  ىتحفيز القو . 2.1.1

قنبعث من داخل الفرد ودو ما قعر  بالاوافع، والثاين موجود  اهأو ل: قسحاد الولوك اإلنواين بعاملني أساسيني  
قوضح العالق  بني  املوايلخارج الفرد وقس ثل بالعوامل احمليط  به واملؤثرة يف سلوكه واليت تعر  باحلوافز، والشكل 

 :ولوكاحملفز وال
 العالقة بين المحفز والسلوك: (2.8) شكل رقم

 

 

 .525ص ، 5115 اهأردن، ، دار اليازوري للنشر والسوزقع، ع ان،، إدارة المبيعاتمحيا الطائي :المصدر

اجلهود اليت قبذلوهنا باتت من املوضوعات اليت تشغلها  علىومكافأهتم سحفيز رجال بيعها ب  نظ ادس ام املإن    
نظام قرفع من معنوقات قوة بيعها  إجياد، فهي قحاول جاداة اقنعكس مباشرة على أدائه ن السحفيزكو بكثرة  

وقشجعهم على الع ل أكثر، فرجل البيع الذي قليى قحفيزا جراء اهأنشط  البيعي  اليت قيوم هبا جتاه دائ ا قباع من 
قؤدي نفس الع ل بالطرقي  نفوها وميكن أن أجل إمتام الصفيات البيعي ، أما يف حال اخنفاض معنوقاته فإنه لن 

جم وع  املؤثرات : "وميكن تعرقف احلوافز على أهناقرتك الع ل مسجها إىل شركات منافو  تيام قحفيزات مغرق ، 

 

 تيييم
برامج 
 السارقب

 تعليم املشارك

 نيل السعلم

 النسائج

 ردود الفعل
 تص يم الربنامج السارقيب

 قياس السغيات يف سلوك املساربني

احملفزات 
(املثيات)  

لنسيج ا الولوك الاافعي   
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وذلك بإتاح  الفرص  أمامه إلشباع  اليت توسخام يف إثارة دوافع الفرد، وبالسايل قحاقا موسوى وشكل سلوكه
 إن نظام املكافآت اجليا جي ع بني جم وع  من الصفات لسحيي  اهأداا لذا ف .1"دوافعهاحلاجات اليت قحرك 

 :ASSURER"2"تلخيص دذه الصفات يف كل    قوهتا البيع ، حيث مت  و لل نظ العام  
 ؛( Attractif) اجلياقن مكافآت مغرق  جتذب قوى البيع -
 ؛(Simple) عاادسهل احلواب والفهم واإل -
 ؛(Stimulant) لسحوني النسائج قوى البيع حيفز وقشجع -
 ؛(Utile) مفياة يف قحيي  اهأداا  -
 ؛(Réalisable) ميكن قحيييه من حيث السكاليف بالنوب  للشرك  -
 (.Equitable) سوق الع لو  قوى البيععادل مع مراعاة مؤدالت  -

  تحفيز رجال البيع أهمية .2.2.1.1
عرب عن النجا  واهأداء قيف تشجيع رجال البيع باعسباره  اكبي    العب دور    قنظ إن وجود نظام للحوافز بامل  

 :3البيع يف قحفيز رجالاهأفضل، وتسجلى أمهي  
السأثي على أداء رجال البيع باعسبار أن نظام املكافآت أداة للسحفيز، تافع رجال : زيادة اإلنتاجية واألرباح -

 . نظ الوفاء لل هم و جمهوداهتم للييام بع لالبيع لبذل كل 
للع ل يف  واهأكفاءيف جذب رجال البيع اجلياقن  املكافآتقوادم نظام : الجيدين بيعالاستقطاب رجال  -
 .ئهم هلاي  زقادة وفا ، ما حينظ املؤدلني واملوجودقن داخل امل  ، وحيافظ على رجال البيعنظ امل
ي لرجل البيع من خالل املكافآت اإلضافي  على وسوى املعيشامل نيوقحو زقادة دخل: زيادة دخل رجال البيع -

 .الراتب
 مراحل التحفيز  .1.2.1.1

 :4نوجزدا في ا قلي ،هابيعى اإلدارة اتباعها لسحفيز رجال عل واليت جيب تسم ع ي  السحفيز وفيا ملراحل   
 توصيف الوظيف  وتكليف من قيوم هبا اسسنادا إىل املهارات واخلربات اليت ميلكها؛ -
 اقا اهأداا  البيعي  بشكل واضح لرجال البيع لكي قس كنوا من تنفيذدا؛قح -

                                                           
 .22، ص 5115، لنان، 1، طe-Kutub ltd، نحو منظمة صحية واحترافية وطموح: بيئة عمل الشركاتحم ا بن دليم اليحطاين،  1

2 C.Hamon & al, Gestion Commerciale et Management de La Force De Vente, Dunod, Paris, France, 1993 , P 

260. 
 .22، ص مرجع سبق ذكرهحم ا بن دليم اليحطاين،  3
 .542 ، صمرجع سبق ذكرهجم ود جاسم ص ياعي، ردقنه عث ان قوسف،  4
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 قحاقا ظرو  الع ل وتوفي بيئ  تنظي ي  آمن  وسلي  ؛ -
 قحاقا طبيع  املهارات واخلربات املطلوب ؛ -
 ة وجوائز؛آر تكاليف السحفيز من رواتب ومكافتياق -
 اخسيار ماراء مبيعات ميسلكون املوادب املطلوب ؛ -
الع ل على و  مأدائهو  تيليل ثيسهم مبهاراهتمو  لبيعقحاقا العوامل اليت تؤثر بشكل سليب على قحفيز رجال ا -

 معاجلسها؛
 قحاقا املوسلزمات الالزم  لسطوقر رجال البيع؛ -
 قحوني بيئ  الع ل ووضع الباائل املناسب ؛ -
 .فعالط وحاهتم لسحاقا نظام حوافز و  مواقف رجال البيعو  دراس  ميول -

 لقوى البيعأنواع الحوافز  .2.2.1.1
يز ومن، ط و  لسحيي  اهأداا  وإشباع احلاجاتو  البيع للييام بع لهم بكل محاس قوىتعسرب احلوافز أداة دفع   

 :بني نوعني من احلوافز
 دمرضا البيع ويف درج قوى واليت تعسرب من أدم الطرق املؤثرة يف موسوى أداء  :البيع قوىالحوافز المادية ل .أ 

 :1  ملكافأة رجال البيع جنانظ اليت توسخامها امل الطرقومن بني ، عن أع اهلم
 .طرقي  املرتب الثابت -
 .طرقي  املرتب بالع ول  -
 .خمسلف  طرقاجل ع بني  -
  نظ م املالافع املوسخام ، حيث تيو  طرقتعسرب طرقي  املرتب الثابت من أبوط  :طريقة المرتب الثابت.2.أ

هبا، بغض النظر على اجلهود اليت قيوم هبا على  ونقيوم البيع ميابل اهأنشط  واملهام اليت يوىلغ معني لبافع مب
 .موسوى املبيعات سواء حي  ما دو حماد من املبيعات أم ال

  دخل رجال البيع بنسائجهم البيعي ، حيث كل ا نظ يف دذه الطرقي  تربط امل :طريقة المرتب بالعمولة .1.أ
، وتسحاد الع ول  اسسنادا ليي   ك ي  ملهيخاام ت  املزقا من املبيعات كل ا زادييقحالبيع و  قوى ال زادت أع

الطلب على الولع واخلامات، وطبيع  املنطي  اجلغرافي ، تأثي عوامل البيئ  اخلارجي ، وبشكل عام الع ول  امل نوح  
 .البيع واجله  اليت قع ل حلواهبا قوىيا بني لرجل البيع تس ثل يف نوب  املبيعات واليت قسف  عليها موب

                                                           

.522محيا الطائي، مرجع سب  ذكره، ص   1  
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ق مكافأة خمسلف ، لسحي  جم وع  من اهأداا  طر إن معظم املؤسوات متزج بني  :مختلفةق طر الجمع بين  .2.أ
قعس ا على دذه السعادق  حياول اجل ع بني  البيع الذي قوىلذلك فنظام مكافأة . قصعب قحيييها بطرقي  واحاة

 :املكافأة ك ا دو موضح يف الشكل قطر  طرقيسني أو أكثر من
 ة المختلطةأطرق المكاف: (2.1)م شكل رق

 
 
 
 

 .، باالعس اد على ما سب من إعااد الباحث : المصدر

مبلغ مايل قافع تبعا  اليت تعسربالعالوات الطرق الوابي  للسحفيز املادي ليوى البيع جنا كذلك  إضاف  إىل   
  :1، تصنف إىلوجودة يف طرقي  الع ول ليواعا معين  ختسلف عن تلك امل

 .تسعل  بإنساجي  العامل يف ع له: عالوات الكفاءة -
 .قوى البيع عن إخالصه يف الع ل تس ثل يف تعوقض: عالوات اهأقامي  -
 .عن السعوقضات هأسباب قا تكون بوبب ظرو  الع ل مكانه أو تعياه عبارة: عالوات خاص  -
 .قضات اليت تافع لسغطي  حاالت لظرو  اسسثنائي  مثل عالوات بال املعيش السعو : عالوات اسسثنائي  -
باحلاجات املعنوق  اليت تنبع من داخل الفرد واليت قس ىن قحيييها،  تسعل  :مادية لرجال البيعالالحوافز غير  .ب

، وتش ل نفويسهم ، واليت هلا أثر كبي علىوجنا دذا النوع من احلاجات يف أعلى موسوى اهلرم ماسلو للحاجات
 .2خطابات الشكر، واملشارك  يف اليرارات اإلدارق ، الثناء واملاقح، شهادات السفوق والس يز وغيدا

 ، بل من أجل ت املادقآإىل الس يز والنجا  ليس فيط للحصول على املكاف ونالبيع قوع قوىن بعض أفنجا   
قوى ت توسع ل جم وع  من الوسائل خلل  احل اس لاى ، هلذا فالعاقا من املؤسواوالثناء احلصول على السياقر

  البيع

                                                           
1

جم وع  اليازوري  إدارة الموارد البشرية استراتيجيا في ظل االتجاهات العالمية المعاصرة،ناجي جواد الواعايت، صاحل ابراديم العواسا،  شوقي 
  .151، ص 5151العل ي  للنشر والسوزقع، ع ان، اهأردن ، 

، دار اليازوري العل ي  للنشر والسوزقع، ع ان، اهأردن، ينمبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشر زكرقا الاوري وآخرون،   2
 .545ص  ،5116

عالوة + مرتب ثابت 
 على اهأداا  احمليي 

+ مرتب ثابت 
 ع ول 

+ مرتب ثابت 
عالوة+ ع ول    

 طرق املكافأة املخسلط 
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احلـوافز عبـارة عـن مثيـرات خارجيـ  توساعي السخطيط اجليا نظرا للاور  أنمما سب ؛ اسسخالصه وما ميكن    
ك ا   البيع، وتوجيـه سلوكهم لبذل جمهود أكثر يف اسسخاام قاراهتم البيعي ، قوىلعبه يف إثارة أداء قالكبي الذي 

، واجلاول املوايل قبني إجيابيات وسلبيات   اليت قع لون هبانظ بناء صل  وطياة بينهم وبني املتلعب دورا يف 
 :احلوافز

 إيجابيات وسلبيات الحوافز (:6.1)جدول رقم 
 سلبيات إيجابيات الحوافز
مفضل لاى قوى البيع، بويط،   النقود

 .وقعرب عن قي  
 .تشبه اهأجر 

ومرن  وتبيى ذكرى لاى رجل بويط   هدية
 .البيع

قا ال تعجب رجل البيع الخسال  
 .اهأذواق

أفضل بكثي، ترتك أثرا كبيا، حمفز  رحلة
 . جاا

غي  تكون الوجه  مشهورة أو قا ال
مرغوب  أو قا مت زقارهتا موبيا، 

 .ومكلف 
أكثر اسسخااما يف الوالقات املسحاة   اإلشراف

يات، كسيامي شهادات تياقر، مياال
 .قحف

 .اهأفضل فيط ئقكاف

Source: Claude Demeur, Marketing, Dunod, Paris, France, 2008, P 273. 

البا من قحاقا اهأداا  البيعي   ،احملادة من طر  اإلدارة لكي قؤدي نظام احلوافز اهأداا أخيا ميكن اليول و   
اقا قارات وكفاءة رجال البيع والفروقات املوجودة قح لرجال البيع حبيث تكون دقيي  وواضح ، ك ا قسوجب عليها

 .ت املناسب  لياراهتم ومهاراهتمآلاقهم وكذلك اهأدوار اليت قيومون هبا، حىت تس كن من تيامي املكاف
 البيع  ىتقييم أداء القو . 5.1.1

 باملعلومات املسعلي  لبياناتيمع ا قوة البيع حيث قسمقعسرب تيييم أداء رجل البيع اخلطوة اهأخية من ع لي  إدارة     
 احلالي  املبيعات ميارن  طرق  عن قياسه عادة البيع، وقسم قوة تيييم لغرض املالي  واليوائم ءالع ال من املرتاة

، قوصف اهأداء البيعي دائ ا 1البيع رجل منو رتطو  إىل مباشر بشكل تشي اليت حييها اليت الوابي  باملبيعات
يف فرتة زمني  معين ، يف حني أن اهأدبيات املسعلي  بأداء البيع توفر عاة توجهات لسيييم بك ي  ونوعي  املبيعات 

ع لي  البيع، فيسم تيييم اهأداء البيعي عن طرق  إمتام البيع، الع ل مع املوزعني، إدارة اللياءات مع الزبائن، خام  
                                                           

، ص 5114 سـورقا، ، دمشـ ،1، دار مؤسوـ  رسـالن للطباعـ  والنشـر، طالتساويق الفنادقي ومبياع وتارويج الخادمات الساياحيةأددم وديب مطر،  1
515. 
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 ر يف تيييم اهأداء البيعي وقش ل عشرةخآاملنسج، تويي الطلبيات، الوفر، االتصال، السارقب، ودناك توجه 
 ، املعرف  السنافوي ، نظ لعالقات مع الزبائن، معرف  املعناصر أمهها حجم املبيعات، اليارة على قحيي  احلصص، ا

 .1إدارة الوقت، والسخطيط
 أداء قوى البيعتعريف تقييم  .2.5.1.1

الوطيـا واملباشـر بإنساجيـ   بـية إلدارات املبيعـات، الرتباطـهكال مهيـ اهأالبيع من املواضيع ذات  ىقعا تيييم أداء قو    
نســـائج تييـــيم اهأداء السغذقـــ  العكوـــي  عـــن موـــسوى اهأداء وكفـــاءة رجـــال البيـــع، وقعـــر  تييـــيم   ، حيـــث تـــوفرنظ ـــامل

جم وعـــــ  مـــــن اهأســـــس واليواعـــــا العل يـــــ   ىنظـــــام رمســـــي تصـــــ  ه إدارة املبيعـــــات، وقشـــــس ل علـــــ: "علـــــى أنـــــه اهأداء
، ســواء مــا تعلــ  مبــاقري املبيعــات أو رجــال  املنظ ــ اءات، الــيت تــسم وفيــا هلــا ع ليــ  تييــيم أداء رجــال البيــع يفواإلجــر 

دراســ  : "، ك ــا قيصــا بــه2"لبيــع، حبيــث قيــوم كــل موــسوى إداري أعلــى بسييــيم أداء املوــسوى اهأدىاالبيــع أو فــرق 
نــــاء الع ــــل، وذلــــك للحكــــم علــــى مــــاى جنــــاحهم وقحليــــل أداء العــــاملني لع لهــــم ومالحظــــ  ســــلوكهم وتصــــرفاهتم أث

وموسوى كفاءهتم يف الييام بأع اهلم احلالي ، وأقضا للحكم على إمكانيات الن و والسيام للفـرد يف املوـسيبل وقح لـه 
 . 3"ملوؤوليات أكرب، أو ترقيسه لوظيف  أخرى

الوظيف  اليت قيومون هبا، حيث ال ميكن إجراء دذا السيييم إال  مهي تيييم ع ل قوى البيع أمر ا ضرورق ا نظر ا هأ ثلمي  
، لذا فإن تيييم قوى البيع قس ثل يف رافاتاالحنلسحليل  إلجنازات باهأداا  احملادةعناما قسعل  اهأمر مبيارن  ا

  وقيرت ، 4  نظ ومهاراهتم يف قحيي  أداا  امل جم وع  من اهأساليب والوسائل وامل ارسات اليت تبني مؤدالهتم
 Claude Demeur5، مس ثل  يف، مخو  نظم للسيييم:  
 هئفرد جيب أن قيوم بسحليل أدا كل  أن   أيجيب أن قوسفيا منه كل عضو يف فرق  املبيعات، : التقييم الذاتي -

 بنفوه؛
من الواب    أفضل، وقعسرب اخلطولكن قسبعه مناقش  مع ماقر ، دو نفس السيييم الواب : مناقشة التقييم الذاتي -

 .كونه قو ح لرجل البيع من قحاقا نياط قوته وضعفه بكل صاق
                                                           

جمل  أداء  ،دراسة ميدانية على قطاع السيارات في الجزائر: أدائه البيعيأثر الخصائص الشخصية لرجل البيع على فاتح جماداي، نادق  ماا ،  1
 .55، ص 5112اجلزائر، جامع  ورقل ، ، 3املؤسوات اجلزائرق ، العاد

ع ـان، ، دار الرضوان للنشر والسوزقـع، إدارة الموارد البشرية في ظل استخدام األساليب العلمي الحديثةحم ا جاسم شعبان، حم ا صاحل اهأبعج،  2
 .526، ص 5114

علـوم السوـيي، جامعـ  احلـاج غـي منشـورة، ، اطروح  دكسـوراه، -الواقع واألفاق -تسيير قوى البيع في المةسسة االقتصادية الجزائريةجبار بوكثي،  3
 .522ص ، 5115خلضر، باتن ، 

4
 R. Moulinier, Les 500 mots clés de la vente, Dunod, Paris, France, 1997, P 119 

5
 Claude Demeur, Marketing, Dunod, Paris, France,2008,  p 276. 
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ا إال أن دذا النظام ميكن أن قول   أل املاقر ورق  السيييم مباشرة،خالل امليابل  مع البائع، مي: تقييم السلطة العليا -
 .بني الطرفني االخسال  صراعات يف حال 

 .لبيع واملاقر، حيث قسم ملء ورق  السيييم من قبل الطرفنيخالل ميابل  بني رجل ا: التقييم المشترك -
 .ودو قس ثل يف وجود ورقسني للسيييم من قبل الطرفني، ولكن بشكل منفصل: ية التقييمثنائ -

 :1من السيييم وجود نوعني إىل( Moulinier)وقشي 
 .ات للشهر السايلقغطي أنشط  ونسائج الشهر املاضي وتوقعات النشاط واملبيع: التقييم الشهري -
الرئيوي  للون ، من حيث نوب  السيام،  اهأنشط توليط الضوء على  قسم من خالله :التقييم السنوي -

الااخلي ، والسيام الذي قسعني  جراءات ، اهأساليب واإلنظ  واجهسها، وميرتحات قحوني املوالصعوبات اليت
 .ما قسطلبه الاعم السارقيبو إحرازه، 

 قوهتـــادـــي طرقيـــ  توـــ ح بســـوفي معلومـــات واضـــح  عـــن أداء أن ع ليـــ  تييـــيم اهأداء  اليـــولكـــن وعلـــى الع ـــوم مي   
البيعي ، واليت بواسطسها قـسم قيـاس حجـم وموـسوى كفـاءة كـل رجـل بيـع، مـن خـالل ميارنـ  مـا مت إجنـازه فعـال مـع مـا 

   .اا ونوع  إجنازه ك    دو مطلوب  
 أهداف تقييم أداء رجال البيع. 1.5.1.1

أداء رجال البيع دو معرف  اإلجناز أو الع ـل الـذي حييـه خـالل فـرتة زمنيـ  معينـ ،  من تيييم ن اهلا  اهأساسيإ   
 :2وهتا  إدارة املبيعات من تيييم أداء رجال البيع إىل

 قحاقا املعاقي اليت ميكن أن تواعا يف تطوقر ع ليت االخسيار والسعيني؛ -
 ي قعاين منه رجال البيع؛ذليصور الاقحاقا احلاج  إىل السارقب وتطوقر  -
 ت اليت قوسحيها كل رجل البيع واملناسب  لألداء الفعلي واجلهود املبذول ؛آقحاقا املرتبات واملكاف -
 اكسشا  نياط الضعف واليوة يف رجال البيع لسصحيح نواحي الضعف واسسغالل نياط اليوة؛ -
 نيلهم من منطي  هأخرى؛ تيييم جمهودات رجال البيع للنظر يف ترقيسهم أو -
 ربط كفاءة رجال البيع بأداا  تنظيم املبيعات؛ -
 تيوق  االتصاالت بني رجال البيع وماقر املبيعات؛ -
 قحوني كفاءة رجال البيع؛ -

                                                           
1
 R. Moulinier, Op-cit, P 119. 

 .556، ص مرجع سبق ذكرهمحيا الطائي،   2
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السييـــيم وســـيل  لسحييـــ  اهأدـــاا  بعيـــاة اهأمـــا هأنـــه مـــن خـــالل السييـــيم املرحلـــي حنـــاد أوال بـــأول وســـائل إجنـــاز  -
 .اهأداا 

  هتــا  مــن وراء تييــيم أداء رجــال البيــع إىل معرفــ  حيييــ  موــسوادم ومــواطن الضــعف نظ ــقسضــح أن امل ا ســب ممــ   
عرتقـه وتـؤثر علـى ت يتلاقهم، حىت تيوم بسطوقر دذا املوسوى وقحوينه باسس رار والع ـل علـى معاجلـ  أوجـه اليصـور الـ

 .مموسوى أدائه
 طرق تقييم أداء رجال البيع. 2.5.1.1

سيييم أداء رجال البيع ملعرف  ماى تيامهم يف الع ل، ودل قشغل الوظيف  بروري أن تيوم إدارة املبيعات من الض  
، مثل املبيعات من حيث احلجم والك ي اهأداا   عاقيمأداء البائع على أساس  تيييم حيث قسم ؟،م الأاملناسب  

 اسسخاامااهأكثر و املعاقي  موضوعي  وأسهل كثراهأتعسرب املعاقي الك ي  ، و إخل…أو اليي  ، ودامش الوحاة
 .1تارخييا

جم ــل الــربح  ،ك يــ  املبيعــاتحجــم و  أســاس دــذه الطرقيــ  تييــيم جهــود اليــوة البيعيــ  مــن خــالل: الطريقااة الكميااة .أ
تيـ  عنـا احلكـم علـى أداء رجـال ك ـا قـسم اهأخـذ يف عـني االعسبـار العناصـر اآل .مصـارقف البيـع ،الناتج من املبيعـات

 :2بيعال
 عاد الع الء اجلاد؛ -
 أع ال السحصيل؛ -
 لع الء؛اعاد زقارات  -
 أع ال تروقج املبيعات؛ -
 الع الء؛ ىمعاجل  شكاو  -
 .أع ال عرض الولع -
الوصــول إىل تييــيم دقيـ  جملهــود رجــال البيــع،  علـىتعســرب دــذه الطرقيـ  وســيل  إضــافي  توــاعا  :الطريقاة النوعيااة .ب

عليها وحادا يف ع لي  السيييم إذ أهنـا تسوقـف علـى السيـاقر الشخصـي للفـرد الـذي قيـوم  لكن من الصعب االعس اد
 :واملس ثل  يف ،بالسيييم

 وقت ع لي  البيع؛ إدارة -

                                                           
1 Douglas N Behrman, Wllham D Perreault, Measuring the Performance of Industrial Salespersons, Journal of 

Business Research , Elsevier Science Publiching, New York, 1982, P 355. 
 .512 ، صمرجع سبق ذكرهفسحي أمحا ذقاب عواد،   2 
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 اليارة على إبرام العيود والصفيات البيعي ؛و  اليارة على معاجل  االعرتاض -
 ني واسرتاتيجياهتم؛قبيعه وسياس  الشرك  ومنسوجات املنافو الذي معرف  املنسج -
 العالق  مع الع الء احلاليني واملسوقعني؛ -
 الرغب  واجلاق  يف الع ل وقح ل املوؤولي ؛ -
 .املظهر العام لرجل البيع وصحسه الباني  -
بالســـايل قصـــعب قياســـها كييـــاس و  ،إن بعـــض اجملهـــودات الـــيت قيـــوم هبـــا رجـــال البيـــع ال ميكـــن حوـــاهبا أو تيـــاقردا   

 ممــا قعــين صــعوب  ،ن  مــع الع ــالء، ك ــا أن بعــض اجملهــودات ميكــن أن تــسم بشــكل مشــرتك لفرقــ  البيــعالعالقــ  احلوــ
إدارة املبيعــات أن تراعــي الاقــ  يف املعلومــات الــيت قحصــل عليهــا، مــن أجــل قحاقــا  علــىالسييــيم الفــردي، لــذا جيــب 

مثــل ســجالت الشــرك ، ســجالت رجــال ميكــن أن تعس ــا علــى مصــادر و  اجلهــود البيعيــ  واهأداء البيعــي لرجــال البيــع،
 .البيع أنفوهم وماراء املناط  البيعي ، الزبائن، تيارقر املشرفني على رجال البيع

 خطوات تقييم األداء. 2.5.1.1
 :1طوات السالي اخلإن ع لي  تيييم أداء رجال البيع تسم وف    
ال البيعيـــ  الـــيت تشـــ ل حجـــم املبيعـــات، وتشـــ ل دـــذه اخلطـــوة إعـــااد قـــوائم نســـائج اهأع ـــ :تحليااال نتاااائج األداء -

 . وتكاليفها، واهأربا  احمليي 
وتسضـ ن دـذه اخلطـوة قحلـيال نوعيـا وك يـا جلهـود اليـوة البيعيـ  كسحاقـا  :تحليل الجهود البيعية التي تام أداههاا -

 .حجم املبيعات ميارن  مع الزقارات البيعي ، واهأداء العام يف املناط  البيعي 
تـــؤثر يف اجلهـــود والنســـائج املسحييـــ ، ودـــذا  قحليـــل يميـــع العوامـــل ومراجعـــ  املسغـــيات الـــيت: األداءتحليااال ظاااروف  -

 .قسض ن قحليل اهأداا  البيعي  على موسوى الشرك  ككل، واهأداا  السووقيي ، واهأداا  البيعي 
ــــا املشــــكالت ونيــــاط الضــــعف :التشااااخيص - ــــك اهأســــ، بعــــا قحاق ــــأيت مرحلــــ  تشــــخيص وإجيــــاد حــــل لسل باب ت

 .واملشكالت اليت أثرت على نسائج اهأداء
والـيت هتـا   ،ويف اهأخي وبعا ع لي  السشـخيص قـسم صـياغ  احللـول املناسـب : التوصيات وإجراءات التصحيح -

 .إىل قحوني اهأداء يف املوسيبل وتص يم اخلطط بشكل سليم
 
 

                                                           
 .522، ص مرجع سبق ذكرهحم ا عبياات، عبا اهلل مسارة،  1
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 يةاألساليب المنتهجة لتحسين أداء قوى البيع في العمليات البيع. 2.1

و قحييـ  قـار مـن وماى قـارهتا علـى الوصـول للع ـالء   نظ املاملبيعات أحا املعاقي امله   اليت تييس جنا   تعسرب   
ســاليب اهأاحلاجــ  للسفكــي يف جتاقــا  أدى إىل ضــرورة تانظ ــمــع تزاقــا موــسوقات املنافوــ  بــني املو  ،الرضــا والــوالء

 .ي البيع هتاو يل البيعي داءاهأجل تطوقر وتعزقز أمن  ي بيعال
 خطوات البيع. 2.2.1.
طرقي  يف إدارة تفاعل اكسوب  فيط مودوباالفعال ليس فرجل البيع  قعا البيع فن ا معرتف ا به منذ فرتة طوقل ،   

، كسارقبهم مثال على على البيع قوهتا البيعي  كوقنكل عام لس  أمواال طائل  توسث رؤسوات امل لذا جنا أن ،الع الء
  صبح غي فعالتقوى البيع أن  إىلالذي قشي و ( Neil Rackham)اليت مت تطوقردا من قبل  للبيع،( SPIN) طرقي 

 ،واحاة تلو اهأخرى التباعهاخطوات أساسي   أربع اقحاحيث قام بس .عناما تصبح ع لي  البيع معياة للغاق 
، املشكل ، العواقب وضعي ال: لسالي حول العناصر اهأربع  ا وات مع نوع من اهأسئل اخلطتسواف  كل خطوة من دذه 

 .1صرحي  احسياجات إىلالكامن  وتن يسها  االحسياجاتكشف عن للالافع، / االحسياجاتو 
احلايل وضع الفهم  هاداف قوى البيع،بشكل جيا من قبل  اخلطوةتسم إدارة دذه  :(Situation) وضعيةال -
 .أطولتوسغرق وقس ا  اخلطوةدنا دو جعل دذه  تكابهقسم ار أ الوحيا الذي ميكن أن اخلط .أفضلع يل بشكل لل
ليس ، فمعرف  املشكل  الاقيي  اليت قواجهها الع يل رجل البيعحياول  اخلطوةيف دذه  :(Problème) المشكلة -

 .الع يل اليت تواجهمن امل كن الباء يف احلاقث عن احلل الذي ترقا تياميه دون عزل املشكل  أوال  
حياول رجل البيع معرف  كيف ميكن أن قكون هلذه املشكل  عواقب اخلطوة يف دذه  :(Implication) العواقب -

ال قسينها بشكل عام رجال البيع مبا يف ذلك  اخلطوةفإن دذه ( Rackham) ـلووفي ا . مزعج  إذا مل تسم معاجلسها
 .اهأكثر خربة

 .ذا مت حل املشاكلقحاقا املكاسب إ إىلهتا  : (Needs/payoff) الدفع/ االحتياجات -
ع لي  البيع، واليت متام وات إلاخلطورغم تعاد أساليب البيع اليت ميكن أن تسبنادا قوى البيع إال أنه توجا نفس   

 :وآخرون يف الشكل املوايل( Kotler)وضحها 
 
 
 

                                                           
1
 Neil Rackham, SPIN selling, McGraw, New York,1988, p.p 70-82. 
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 خطوات عملية البيع لقوى البيع(: 1..1)شكل رقم 
  

 

Source: Philip Kotler & al, marketing management, Pearson édition, 13eme édition, Paris, 

France, 2009, P 715. 

 :   1واملس ثل  يف ،مراحل  سسأن ع لي  البيع تسم عرب  (11.5) نالحظ من الشكل رقم   

على احلصول على ما  ةواليار   والرغب  دي احلاج ،ورأم  إن الع يل احملس ل دو من تسوفر لاقه ثالث: التنقيب -
قه طالإ اسم قسمو املرتيب أوالع يل احملس ل  ،ن ذلك الفرد ليس بع يل حمس لإحادا فأذا نيص إف ،يعه البائعقب

، يف بعض اهأحيان قسم االتصال هبم باسسخاام اهلاتف أو عن طرق  رتقب منه شراء ما نبيعهقو أس ل حيعلى من 
 .باع بالعروض امل الربقا اإللكرتوين من أجل تيييم ادس امهم املوب 

 أصحاب حول الزبائن احملس لني،من املعلومات  وقسم يف دذه املرحل  يمع الكثي: التحضير للعملية البيعية -
تأديل الع يل احملس ل، )زقارة ال من ا اهلا ك ا قسم قحاق ،(اخلصائص الشخصي ، وظائف وأساليب الشراء)اليرار 

الربقا  الزقارة الشخصي ، اهلاتف،) الزبائن احملس لنيل بطرقي  االتصا، و (البيع إمتاميمع معلومات إضافي ، 
 .(اإللكرتوين

، اهأمر بلغ  مناسب  هوصفو قيوم رجل البيع يف دذه املرحل  بسيامي عرض رمسي لل نسج  :تقديم العرض البيعي -
ا باملنسج  على جذب البيعرجل  الذي قسطلب تركيز املبيعات،  ثي عنماقث بأسلوب حانسباه الع يل وجعله مهس  

، مع تيامي أدل  حول فعالي  منسجاته وماى سسخاامعرض منهجي لل نسج أو تيامي عينات لال إىلباإلضاف  
  .موامهسه يف حل مشاكلهم واسسفواراهتم

 حسياجاتالا عىرات أن جيب لب اة،يج فكرة أو خام  أو منسوج ا اقرت  أو ياميت قكفي الويف دذه املرحل     
 .العرض ياميت ناع احملس ل أو احلايل ونبالز  ىلا الشراء ودوافع

وتيامي االعرتاضات  العرض السياميي لل بيعات، عادة  ما قيوم الع يل برفع إمتاممبجرد : معالجة الشكاوى -
منسجاته اليت قوسخامها )لوبب قا قسعل  رمبا بضعف تيامي البائع، أو تفضيل املشرتي للوضع الرادن  الشكاوى

أن الع يل أقضا  كاوىوالشظهر االعرتاضات فيا تُ  قارته على اختاذ اليرار الشرائي وإنفاق املال، ، أو عام(حاليا
ات، وقرتيمها بوضو ، لبائع دائ ا أن قرحب باالعرتاضلذا جيب على اومن املرجح أن قيام طلبا،  مهسم باملنسجات

                                                           
1
 Philip Kotler & al, Op-cit, p.p 715-718. 

التحضير  إتمام الصفقة
 للمقابلة البيعية

معالجة  تقديم العرض التنقيب
 الشكاوى

 المتابعة
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وجب توفر صفات مه   لاى ومميزاته، ما ق نب اليوق  لل نسجوقزقلها بلباق  من خالل الرتكيز الاائم على اجلوا
 .والصرب اخلربةرجل البيع ملواجه  اعرتاضات وشكاوى املشرتي بنجا  كاإلقناع و 

متكن رجل البيع بعا ما اخلام  وقافع مثنها  أوالولع  الزبون عن  ىعناما قرضإمتام الصفي  سم ق: الصفقة إتمام -
معاملسه بكل ثي   بوجه إغالق ع لي  البيع، وقحاقا خماو  الزبون، من مناقش  االعرتاضات اليت كانت تيف عائيا

من الصفي  الشرائي ، فإنه سو  قس كن من قحيي  ع لي  البيع  هقلي وتيليل وتزوقاه جب يع املعلومات الصادق 
ي  يمن قح اقرار شرائه، ويف نفس الوقت قكون رجل البيع راضي   منبالشكل الذي جيعل الزبون مرتا  ومط ئن 

معلومات عن  هلاق تسكو نو  ،بالزبون ل مصااقي  مما قوادم يف ع لي  االحسفاظو حييها بكأالصفي  هأنه قا أمتها 
 .الطلب املسوقع

حيث قطلب من قوى البيع مسابع  الزبائن ملعرف   ،ة من مراحل الع لي  البيعي اهأخي ودي املرحل   :المتابعة -
 االتصاليعها هلم، حيث قسوجب عليهم الييام بع لي  املسابع  من خالل موسوى الرضا عن املنسجات اليت مت ب

بالزبائن عرب اهلاتف أو الفاكس، أو اإلمييل والع ل على حل مشاكلهم بأسرع وقت ممكن من أجل احلفاظ عليهم 
 .1إدام  العالق  معهمو 
لبيع إلمتام ع لي  البيع بنجا  فالشكل املوايل قلخص اخلطوات اليت تيوم هبا قوى ا ؛واعس ادا على ما سب   

 :والزمن املخصص هلا ،حوب اهأمهي  لكل مرحل 
 مستوى األهمية والزمن المرتبط بمراحل عملية البيع: (11.1)شكل رقم 

 
Source: Claude Demeur, Marketing, Dunod, Paris, France, 2008, P 242. 

                                                           
 .65ص ، 5115 اهأردن، دار قازوري العل ي  للنشر، ع ان، البيع الشخصي والتسويق المباشر،محيا الطائي،  1
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ل  من مراحل البيع والزمن الذي تسطلبه، حيث قسضح أن لكل مرح مهي درج  اهأ إىل (11.5)رقم  قشي الشكل   
وتسطلب الوقت اهأكرب، ميارن  مبرحليت السنييب عن الزبائن  أمهي مرحل  السعر  على الع يل دي املرحل  اهأكثر 

تسعل  باالكسشا  اجليا الحسياجاهتم  وذلك هأهناواالتصال هبم، كوهنا تسحكم يف حون سي الع لي  البيعي ، 
فكل ا سهل فهم  ،مث تليها مرحل  عرض املنسوج واليت تسوقف على نسائج مرحل  االكسشا  ل على تلبيسها، والع

مييل البائع إىل أما يف حال  فشل مرحل  االكسشا  فهنا عرض املنسج املالئم هلم، لاحسياج الزبائن كل ا مت تريمسه 
احسياجات ع الئه، مث تليها مرحل  مع اف  أفضل دون معرف  أقها قسو " كسالوج منسجاهتا"عرض يميع املنسجات 

حيث عادة ما قعسرب االعرتاض عالم  على  ،معاجل  الشكاوى من حيث موسوى اهأمهي  والوقت الذي تسطلبه
ادس ام الع يل، وقبيى دور قوى البيع يف إزال  الشك وإقناع الع يل، مث تباأ مرحل  السفاوض ك رحل  حواس  يف 

يها عرض الوعر، وإجراء املفاوضات حول شروط الافع والك ي  ومكان السوصيل إلمتام ع لي  البيع واليت قسم ف
 إىلاملنسج حىت قس كن من دفع الع يل  البيع، ولنجا  دذه املرحل  جيب تيامي الوعر مع إرفاقه باليي   اليت حيييها

كيفي  إهناء البيع حيث تعسرب دذه  جل البيعقرار الشراء والسصرقح شفوقا بشراء املنسج، وأخيا جيب أن قعر  ر  اختاذ
مه ا    املنظ وعن نه الذي سيح له الع يل، لذا جيب ترك صورة إجيابي  ع االنطباعاللحظ  مه   كوهنا سسشكل 

وبالطبع لن قسوقف ع ل رجل البيع دنا بل جيب أن قيوم مبسابع  الع يل من أجل  .كانت النسيج  من امليابل 
 .هالعالق  مع اسس رار
 في التسويق االبتكاري مساهمة قوى البيع . 1.2.1

اليت تسوىل  ، نظ خالل تكامل قوى البيع داخل املمن  تسجلىي االبسكار السووق  يف  موامه  قوى البيعإن    
مه   توفي معلومات فرقاة لل وسهلكني وكشف احلاجات الباطن  لاقهم وخل  الرغب  وقحفيزدم على الشراء، 

دخال أساليب ابسكارق  مثل إرفع كفاءة قوهتا البيعي  وأدائها، ب على  نظ البيع بنجا ، حيث تع ل املوإمتام صفي  
ي  وادم هبا قوى البيع يف إجنا  ع لتالربجميات املسعلي  بإدارة العالق  مع الزبون، وميكن الس ييز بني ثالث حاالت 

 : نظ االبسكار السووقيي داخل امل
 مبتكر رفكطقوى البيع  . 2.1.2.1

، أو اليت مل قوب   نظ أو املنسجات اجلاقاة داخل امل إدخال وتطبي  اهأفكار أو الع ليات ،قش ل االبسكار    
ميكن تنفيذ اهأفكار حيث ، وتنفيذه( أو توليا اهأفكار)تواجادا يف الووق من قبل، فهو قنطوي على اإلبااع 

 من الثياف  املبسكرة داخل شرك  السأمني، مثل موسوى عايلاة واعاإلبااعي  بنجا  فيط يف ظل الظرو  البيئي  امل
حيث تعسرب قوى البيع الالعب الرئيوي يف برامج السووق  االبسكاري لاى الشرك ، فيوى البيع املبسكرة تع ل على 
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املنافوني دراك احلاج  إىل حلول جاقاة نسيج  اعرتاضات الزبون املسكررة وكذا املناورات اليت قوسشعردا من حرك  إ
يف الووق، واليت قبلوردا على شكل أفكار إبااعي  للوصول إىل حلول جاقاة فرقاة من نوعها واعاة ميكن 

 .تنفيذدا، وتوادم يف خل  قي   إضافي  للشرك 
متسلك ثياف  السفرد من خالل  ،عن الس يز تبحث ، فهياهأفضلوما مييز قوى البيع املبسكرة ط وحها دائ ا إىل   

ن ما ال ميلكه أو قفعله اآلخرون، فهذه اخلاصي  من الشخصي  تكون بالفطرة تنشأ معه، أو قا تأيت من البحث ع
وقحليله  ،قحيي  ذاته، حيث تعس ا على خربته اليت متكنه من السنبؤ باملوسيبل يفخالل الييام بسحفيزه ورغبسه 

 . الوقت املناسبنع وقوع اهأخطار، وكشف الكثي منها وتصحيحها يفمتبطرقي  موضوعي  

  على قوة البيع كجزء أساسي من ع لي  االبسكار، ودذا أمر مؤسف نظ نادرا ما تعس ا املأنه  أظهرت اهأحباث  
بيع يف االبسكار، فيوى البيع اليت تشارك املعلومات، وتسفاعل مع الووق والزبائن لا ىمهي  قو هأ نيرغم إدراك املووق

قسأتى االبسكار لليوة البيعي  من خالل اإلبااع يف ، ك ا 1وليا أفكار إبااعي توسطيع املوامه  بشكل كبي يف ت
اهأساليب البيعي  للزبائن وخل  الاافع لاقهم للشراء، وكذا الرد على شكاوى الزبائن ومعاجل  االعرتاضات  

 . وقحوقلها إىل ميزة
 كاركمصدر لجمع المعلومات المستخدمة في عملية االبت قوى البيع. 1.1.2.1

من   إىل يمع املعلومات الصحيح  من الع الء وقحليل البيانات وتريم  مسطلبات الزبائن إىل الواقع نظ قحساج امل  
  إىل اسسخاام مصادر نظ جنا  املنسج اجلاقا قحساج امل اقاة، ولزقادة احس الي اجلمواصفات املنسجات  خالل

نف  قوى البيع تبالزبائن، حيث ليوهتا البيعي ، التصاهلم املباشر خمسلف  لل علومات، مما قشي إىل االسسخاام النشط 
مصار مهم وأساسي لل علومات حول مشاكل الووق ومسطلبات الع الء،  امع الع الء، ما جيعله اجل وقسه

 اهأمر الذي قافعنا إىل اعسبار قوة البيع قناة مزدوج  تساف  منها املعلومات من الزبائن إىل صناع اليرار داخل
 :  أو العكس، ك ا قوضحه الشكل املوايلنظ امل

 الدور المزدوج لقوى البيع في الحصول على المعلومات(: 11.1)شكل رقم 
 

 
  

 .من إعااد الباحث : المصدر    
                                                           

1 G. Wang, C.F. Miao, Effects of sales force market orientation on creativity  innovation implementation 

and sales performance, Journal of Business Research, N 11, 2015, P 3. 

التعريف بمنتجات 

ة للعمالءالمنظم  

جمع المعلومات حول 

تطلبات العمالء م

 والسوق

 قوى البيع
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تويل أمهي  كبية لل علومات املسحصل عليها من طر  قوهتا  (Dupont) و (3M)فنجا أن بعض الشركات مثل    
  إىل تارقب قوهتا البيعي  على يمع نظ ، اهأمر الذي قافع بامل1احل اهأوىل من ع لي  تطوقر املنسجالبيعي  يف املر 

املعلومات حول مسطلبات الع الء وقحاقا اليي   املضاف  لل نسوج، وتعلم طر  اهأسئل  واالسسفادة منها يف يمع 
كون أي خلل يف املالحظ  أو نيص لل علوم    سس اع بفعالي  للع الء،املعلومات، واهأدم من ذلك إتيان كيفي  اال

 .سيؤدي حس ا إىل فشل االبسكار
وما جيب أن ننوه إليه أنه رغم أمهي  اليوة البيعي  يف احلصول على املعلومات إال أن دذا ال قعين أن جل الشركات   

املهام املنوط  هبم، وترك    يف قحاقانظ  ، فاهأمر قعس ا على سياس  املتعس ا على قوهتا البيعي  ك صار لل علوم
 .مه   يمع اهأفكار االبسكارق  ملخسصني يف السووق 

 بيع المنتج الجديدأداة . 2.1.2.2
تعسرب اجلهود اليت تيوم هبا قوة البيع احملرك الرئيوي لل بيعات وقحيي  اإلقرادات، من خالل الرتكيز على كيفي    

  اليت سيضيفها له املنسج، اهأمر الذي قعس ا مباشرة على أدائه وماى السعرقف باملنسج اجلاقا وإقناع الزبون باليي 
من املرؤوسني أو السنافس بني قوى سواء بيع يف المهارته وكفاءته، خاص  إذا كانت دذه اجلهود مرتبط  بالضغط 

ايل قوادم يف ة مثية، اهأمر الذي قؤدي إىل االسسعجال يف بيع املنسجات اجلاقاة وبالسأالبيع للحصول على مكاف
 .جنا  إطالق املنسج اجلاقا، واالسسفادة من اهأربا  قبل أن تلجأ املؤسوات املنافو  للسيليا

  أن تسأكا من اقسناع قوى البيع باليي   املضاف  لل نسوج اجلاقا، وما حيييه من نظ يف دذا الصاد جيب على امل  
سوج اجلاقا ومينحه الثي  يف إقناع الزبائن وإدام  العالق  معهم يف بيع املن قوى البيع مزاقا للزبون، دذا اهأمر سياعم

أقضا الشك وعام السأكا يف اسس رارق   الذي قسخلل ،يف ظل ارتفاع السكاليف املرتبط  بالبحث عن زبائن جاد
وعليه جيب  ،2لجهود السووقيي  ليوة البيعلسسجاب  أكثر على غرار الزبائن احلاليني الذقن مييلون لالعهم، السعامل م
 :3قعس ا السيامي الناجح لل نسج علىو  سأكا قوة البيع من مالئ   املنسج الحسياجات الع يل ومسطلباته،تأوال أن 

 آخر قثي االدس ام؛ ربطه بشيءالييام بلياه أو جذب انسباه الع الء لل نسج كسيامي منوذج منه  -

                                                           
1
 Geoffrey. L & others, New product development: using the salesforces to identify opportunities, Journal of 

Business & Industrial Marketing, Vol. 12, 1997, P 35. 
2
 Eli Jones & al, Product Innovativeness, Customer Newness, and New Product Performance: A Time-Lagged 

Examination of the Impact of Salesperson Selling Intentions on New Product Performance, Journal of 

Personal Selling & Sales Management, N4, 2014, P 355. 
 .556، ص 5112مصر، قادرة،  ، جم وع  النيل العربي  ، اإلتصاالت التسويقية المتكاملة،سامل شي اء  3
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وكذلك شر  طرقي   ،شر  مزاقاه وأمهيسه وبشكل مبسكرنسج امليام من خالل خل  االدس ام لاى الع الء بامل -
 اسسخاامه؛

 .  إلجياد احللول اليت قواجهها الع الء االسسجاب سرع   -
يف نظم املعلومات السووقيي  واليت تش ل املشارك  النشط   فعاال اشكل عنصر تنوسنسج أن قوة البيع  ؛ويف اهأخي  

 ، نظ يف قحوني وتطوقر املنسجات لل  هتا البيعي  قوادم بشكل كبييف السووق  االبسكاري، فوضع الثي  يف قو 
وكذا زقادة معاالت البيع، فهو قعسرب لب الع لي  السووقيي ، كونه قبحث عن مسطلبات الووق ومشاكل الزبائن 

بع الرغبات، منسوج فعلي قليب االحسياجات أو قش علىاليت قوعى إىل نيلها إىل اجله  املوؤول  لسنفيذ داته اهأفكار 
ايل قحيي  اهأداا  البيعي  مث قعس ا على أساليبه االبسكارق  للسعرقف باملنسج وإقناع الزبون باقسناء املنسج وبالس

 .  نظ لل 
 تقان األساليب التفاوضية إلتمام العمليات البيعيةإ. 1.2.1

جــاا خاصــ  يف جمــال السوــوق ، وتعســرب  لــذا فإتيانــه أمــر مهــم ،قعســرب السفــاوض مــن اهأمــور الــيت منارســها باســس رار    
ثـل الالعـب اهأساسـي واحلالـ  الضـابط  واملسحك ـ  مت ي ، فهـنظ ـهـم يف املعـامالت السوـوقيي  لل قوى البيع عنصـر م

احلوارقـ  وفـن اإلقنـاع  ميف اليضي  السفاوضي  مع خمسلف أطرا  السفاوض، فنجا  الع لي  البيعي  قسوقف علـى مهـاراهت
فالسفــاوض طرقيــ  متكــن اهأطــرا  الوصــول إىل اتفــاق حــول موضــوع . إعــااد وقيــادة املفاوضــات علــى مومــاى قــارهت

معني من خالل تبادل أفكاردم وآرائهم وعرض احللول املناسب ، مبعىن أن السفاوض دو ع لي  اتصـال بـني طـرفني أو 
ـــاقهم أو بلـــو  أدـــاا  مرضـــي  هلـــم ـــ  ل ـــاائل للسوصـــل حللـــول ميبول ـــر قارســـون فيهـــا الب ـــاأكث يل ميكـــن تعرقـــف ، وبالس

حــــوار أو نيــــا  مــــع طــــر  أو أطــــرا  أخــــرى، هبــــا  السوصــــل إىل اتفــــاق قرضــــي اهأطــــرا  "السفــــاوض علــــى أنــــه 
تباعهـا لنجـا  ع ليـ  السفـاوض واختـاذ ا، ودنـاك عـاة أسـس جيـب 1"املسفاوض  وقض ن هلا احلا اهأدى مـن املكاسـب

  :2اليرار الناجح
عامـــل معهـــا بشـــكل موضـــوعي، أي الرتكيـــز علـــى إجيـــاد حـــل املشـــكل  ولـــيس فصـــل بـــني اليضـــي  وصـــاحبها والسال -

 مواجه  بعضهم البعض؛
ومطالب الطر  اآلخر وليس السشاد يف املواقف الذي قـؤدي إىل  اقرتاحاتالرتكيز على املصاحل واملرون  يف تيبل  -

 طرق  مواود؛

                                                           
 .11، ص 2113 اهأردن، ،ع ان، دار املوية للنشر والسوزقع، أصول التفاوضنادر أمحا أبو شيخ ،  1
 .17، ص2111 مصر، ،اليادرة دب  النيل العربي  للنشر والسوزقع، مهارات التفاوض ودبلوماسية اإلقناع،إقهاب ك ال،  2
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 البحث عن باائل واخسيارات خمسلف  قبل الوصول إىل اتفاق؛ -
سيــار معيـــار موضـــوعي لييـــاس صــالحي  االتفـــاق الـــذي مت السوصـــل إليـــه والــذي ميكـــن أن قكـــون قـــانوين، دقـــين، اخ -

 ...االخسصاصو  عادات وتياليا، أو رأي أدل اخلربة
ي ـ  ولضـ ان فوائـا تيـوم هبـا قـوى البيـع لسعظـيم الي ،السأكيـا علـى أن ع ليـ  السفـاوض ع ليـ  موـسامي مـن وال با    

 ،  أو خارجهــا كالسفـــاوض مــع املرؤوســني حــول شــروط الع ـــل واهأجــرة والع ولــ  الــيت قسياضـــوهنا ــنظأكثــر داخــل امل
رى املفاوضـــات الوـــارق  خـــارج واملهــام املخولـــ  لكـــل عنصـــر مـــن الفرقــ  السفاوضـــي دـــذا مـــن جهـــ ، ومــن جهـــ  اهأخـــ

 الوـــااد، وكـــذا االتصـــال  واملس ثلـــ  يف السفـــاوض مـــع املـــوردقن حـــول ك يـــ  الوـــلع والسوصـــيل والوـــعر وطرقيـــ  نظ ـــامل
  وقحوني صورهتا وإقناعهم على الشراء، باإلضـاف  إىل السفـاوض مـع املنافوـني حلـل نظ بالزبائن للسعرقف مبنسجات امل

 .النزاع أو عرض السعاون في ا بينهم، أو اهليئات املالي  كالبنوك وشركات السأمني
كان املفاوض قنسهج اسرتاتيجي  قحيي  السعاون   وقبيى اهلا  من السفاوض دو قحيي  أقصى املكاسب سواء   
، وقعسرب السفاوض مهارة ليوى البيع من أجل إمتام الصفيات (خوارة/ ربح)أو اسرتاتيجي  الصراع ( ربح/ ربح)

اركه قوى البيع أنه من الصعب أن قسم احلصول تما جيب أن  ، و نظ قج اإلجيابيات لسحوني صورة املالبيعي  أو ترو 
مت ختطيطه ورمسه موبيا من اهأداا ، فالاخول إىل املفاوضات والسعاون مع الطر  اآلخر للوصول على كل ما 

إىل اتفاق قرضي الطرفني ال حيي  كاف  اهأداا  بل جزء منها حىت قسم قحيي  االتفاق الذي قرضي الطرفني، فال 
إن اهلا  عن كل شيء، وبالسايل فمن أداافه ما مل قسنازل له الطر  اآلخر  %111ميكن أن حيي  أحا اهأطرا  

 .الرئيوي من السفاوض الذي قوعى رجل البيع قحيييه دو الوصول إىل اتفاق قرضي الطرفني
 البيع  ىرقمنة قو . 2.2.1

البيع يميع اجلهود والنشاطات السووقيي  اليت تسم عرب اهأنرتنت للسواصل مع الع الء احلاليني  ىمتثل رق ن  قو    
فيها الييام  نرتنت مبااإلعلى يف وقسنا احلاضر الذي أصبح فيه اهأفراد قيضون جل وقسهم  واحملس لني، خاص 

 2ن حوايل نرتنت لل وسخام اآلاإلمسوسط اسسخاام  واقع املخصص  للبيع، حيث أناملبالسووق من خالل 
اليت تع ل عرب  واخلاماتأجهزة اهلاتف واحلواسيب اللوحي  دذا من خالل اسسخاام ساعات يف كل قوم، وحياث 

أن إيمايل قي   سوق السجارة اإللكرتوني  للولع " توقعات الووق الرق ي"، وتظهر أحاث بيانات نرتنتاإل
 1.2رب اما قي 5116نفاق الونوي يف عام خالل العام املاضي، وبلغ إيمايل اإل %12االسسهالكي  قا منا بنوب  
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وكذا  ،ق هبا اهأفراد قا تغيت، ودذا قعين أن ع لي  البيع تغيتفإن الطرقي  اليت قسوو  ، وبالسايل1ترقليون دوالر
سنشط يف الووق لمل تعا فعال  ك ا عهات يف الواب ، اهأمر الذي قافع قوة البيع  اهأساليب السووقيي  السيلياق 

لسفاوض معهم االفرتاضي  مكان السياء عاد كبي من املوسخامني عرب العامل، واهأمر اهأدم دو إمكاني  السفاعل وا
 .مه ا بعات املوافات

أربع  مالقي مشرتك، ودذا العاد   5116تزاقاا موس را حيث جتاوز سن   نرتنتاإلوقا عر  عاد موسخامي     
اقسناص الفرص برز قحاي أمام املؤسوات لسجنيا قوهتا البيعي  حنو يف  العامل، فرغب    نصف سكان حوايل كبي ميثل

 .البيع أصبح ضرورة حس ي  ملواكب  السغيات احلاصل  يف ع ليات السجارة اإللكرتوني  ىقو السووق  الرق ي، فرق ن  
أجهزة الك بيوتر احمل ول  واهلواتف  ،بأجهزة رق ي  تزوقا قوى البيععلى أهنا  البيع ىقو وميكن تعرقف رق ن    

سسخاام دذه اهأدوات وفهم قحوني ا هبا البيع  ى ل على عنصر تارقب قو س، وقش2الذكي  واهأجهزة اللوحي 
 : 3وادم رق ن  قوى البيع يفتأفضل للبيئ  الرق ي  اجلاقاة وإتياهنا بشكل أفضل، و 

 االسسفادة بشكل أفضل من معرف  الع الء؛ -
 ؛احلاج  إليها عناتوفر املعلومات  -
 بيع أفضل مبواعاة أدوات املبيعات؛ -
 تارقب الفرق  بشكل أفضل؛ -
 .اليومي  حول النشاطات البيعي  سجارق قحوني السيارقر ال -
أصبح الع الء مسفطنون قبحثون عن معلومات حول املنسجات قبل  ؛بفضل الرق ن  وتطور وسائل االتصال   

سادم اهلاتف الذكي بشكل كبي يف قحيي  شرائها، ما زاد من دورة الشراء وأصبحت تسم عرب اهأنرتنت، وقا 
لسوجه السسخاام السطبييات وتكثيف االتصاالت اهلاتفي  إلبال  الع يل بورع ، ذلك، والذي دفع قوة البيع حنو ا

وتوفي املعلومات اليت قبحث عنها باق  وقحوني فعالي  محالهتم السووقيي ، وتورقع دورة املبيعات، باإلضاف  إىل 
سكان  عاد إحصاءمت حيث تيامي منسجات أو خامات مص    خصيصا تليب احسياجات الع الء احملس لني، 

مليار منهم  4.566مليار منهم ميلكون داتف، و 2.115حيث  ،مليار 6.262 ب 5115عامل سن  ال

                                                           
1

: ، على املوقع اإللكرتوين2113ائيات العامل الرق ي، مهنا احلبيب الو اوي، آخر إحص 

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html 82/18/8112 مت االطالع عليه يف.. 

2 B. Bathelot, Digitalisation de la force de vente, 2019, Disponible sur le site : https://www.definitions-

marketing.com/definition/digitalisation-de-la-force-de-vente/, Consulté le : 18/12/2019. 
3

 .نفس املرجع 

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html
https://www.definitions-marketing.com/definition/digitalisation-de-la-force-de-vente/
https://www.definitions-marketing.com/definition/digitalisation-de-la-force-de-vente/
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مليار منهم قوسخام  5.522ومليار قوسخامون مواقع السواصل االجس اعي  5.464ونرتنت، اإلقوسخامون 
الذكي  أصبحت جزء كبي يف  أن اهلواتف على ، ما قال1االجس اعي السواصلاهلواتف الذكي  للولوج إىل مواقع 

يث جنا أن نصف سكان العامل حياة اهأفراد، ما جيعلها أفضل وسيل  للوصول إىل شرحي  كبية من الزبائن، ح
 .دواتفهم الذكي  نرتنت يفاإلميلكون 
 التوجه نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي . 2.2.1

  االفرتاضي  والو ع  االفرتاضي  نظ وق  اإللكرتوين واملإن ظهور مصطلحات جاقاة يف عامل السووق  كالسو    
، كونه خيل  جوا من السفاعل املباشر مع أصبح حاقث املسخصصني يف السووق  عرب شبكات السواصل االجس اعي،

 الزبائن، وانسيال الكل   املنطوق  اإلجيابي  من الزبائن ذوي الرضا العايل، ما قوادم يف جذب زبائن جاد بسكاليف
تكاد تكون معاوم ، وبالسايل ميكن اليول أن شبكات السواصل االجس اعي أصبحت متثل أداة تووقيي  فعال  

 .بطرقي  عل ي و للوصول إىل املوسهلكني وتوجيه أفكاردم بورع  
 تعريف شبكات التواصل االجتماعي. 2.2.2.1

 حلااث  وقرجع ذلك رمبا االجس اعي  السواصل للشبكات حماد تعرقف على واهأكادمييون الباحثون مل قسف   
 املواقع تلك إىل قشي الواسع نطاقه على االجس اعي السواصل شبكات ف فهوم املوس ر، لسطوره وكذلك املصطلح

 ملفك مشارك  يف ترغب اهأفراد من جم وع  مع االتصاالت من شبك  صياغ ب لل وسخامني تو ح اليت
ميكن ترجيح مرحل  االنطالق الفعلي و  وغيدا، الصور يات،السعلي السحاقثات، آخر أخبارك، الشخصي،

وغيدا من املواقع ( Facebook)، مث موقع 5115عام ( Myspace)للشبكات االجس اعي ، بانطالق موقع 
 :احلاقث ، وميكن تعرقفها على أهنا

 .2نواع من العالقاتعبارة عن جم وع  من اهأعضاء أو الفاعلني االجس اعيني الذقن قرتبطون بنوع أو عاة أ -
عبارة عن خامات ميام  على شبكات اهأنرتنت واليت تش ل احملسوى الذي قنسجه املوسهلك، أي جم وع   -

 .3الناجت  عن خرباهتم وجتارهبمو  االنطباعات اليت قصاروهنا

                                                           
1
 Simon Kemp, The global state of digital in october 2019, Disponible sur le site : 

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 , Consulté le : 31/ 12/ 2019. 
، جملـ  االسـرتاتيجي  -دراساة إحصاائية تحليلياة -جتمااعي فاي تساويق المنتجاات الساياحيةشابكات التواصال اال دورعاال  العجال، جالم كرمي ،  2

 .5، ص 5112 اجلزائر، ، جامع  موسغامن،6والسن ي ، العاد 
3
 Xiang.Z & Gretzel.U, Role of social media in online travel information search, Tourism management, N 3, 

2010, p 6. 

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019
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اء شكل من أشكال االتصاالت اإللكرتوني  اليت ميكن لل وسخامني من خالهلا إنش ك ا تعر  على أهنا  -
 .1جمس عات عرب اهأنرتنت ملشارك  معلومات، أفكار، رسائل شخصي ، وحمسوقات أخرى ك ياطع الفياقو

نفسا ، وسائل السواصل االجس اعي يف جودردا شكل من السواصل البشري، متسلك خصائص املشارك ، واالمتثل  -
 .2والرتابط السج عاحملادث ، 

عرقف شبك  السواصل االجس اعي على أهنا وسيل  إلكرتوني  جت ع بني ميكن ت ؛وبناء  على ما سب  من السعارقف  
املؤسوات والزبائن يف نوع حماد من الروابط االجس اعي ، واليت تضم مشرتكني جت عهم عالقات خمسلف  قا تكون 

إخل، ك ا أن الشبكات ...صااق ، قراب ، مصاحل مشرتك ، تواف  فكري ومعريف، عالقات دقني  أو عيياق  
الجس اعي  متكن مشرتكيها من توطيا العالقات في ا بينهم باعسباردا أداة تو ح هلم بإنشاء ومشارك  وختزقن ا

 .املعلومات
 وسائل شبكة التواصل االجتماعي . 1.2.2.1

تسنوع أشكال وسائل السواصل من حيث اهأغراض اليت تؤدقها، فاحملسوى الذي قسم إنشاؤه من قبل و  تسعاد  
راء، مزقج من احليائ  واآل"ذي قسم دع ه من خالل وسائل السواصل االجس اعي دو عبارة عن املوسهلك وال

 اخلامات وتسعاد دذا، 3"غي احليييي ، اخلربات وحىت الشائعات االنطباعات والشعور، احلكاقات احليييي  وحىت
  4:قلي ما يف أمهها إيمال واليت ميكن االجس اعي، السواصل شبكات تيامها اليت

 الون، االسم، مثل اهأساسي ، بياناته الفرد فيها قيام ملفات ودى :الويب صفحات أو الشخصية الملفات. أ
 الشخص؛ عامل إىل الوصول بواب  الشخصي امللف وقعا الشخصي ، الصور االدس امات، البلا، امليالد، تارقخ

 الذقن أو الواقع، يف قعرفهم نالذق باهأصاقاء االتصال من الفرد متكن خام  ودي :الصداقة عالقات .ب
 الشبكات تسيح ولكن بأصاقائه، فيط ليس الشخص عالق  االفرتاضي، ومتسا اجملس ع يف نفوه االدس ام قشاركونه

 أفكاردم؛ تليي أجل من مسابعسهم أو الطرفني موافي  بعا اهأصاقاء مع للسعار  فرص  االجس اعي 
 غي أو الشخص، قائ   يف الذقن اهأصاقاء إىل سواء الرسائل، بإرسال اخلام  دذه تو ح: الرسائل إرسال .ج

 اليائ  ؛  يف املوجودقن

                                                           
 Social Media for Nurses: Educating Practitioners and Patients in a Networked world,Ramona Nelson & al,  

1

Springer Publishing Company, New York, 2013, p 30. 
2
 Sylvester Bowie, Social work and the role of social media best practices, Presentation: Association of 

Caribbean Social Work Educators (ACSWE) 11th Biennial Conference Curacao July 8-12, P 13. 
3
 Xiang.Z & Gretzel.U, OP-CIT, P 6. 

 .4 عاال  العجال، جالم كرمي ، مرجع سب  ذكره، ص 4
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هنـائي مـن اهألبومـات، ورفـع مئـات الصـور،  ال عـاد إنشـاء لل وـسخامني اخلامـ  دـذه تسـيح :الصاور ألبوماات .د
 أقضا؛ وقح يلها قحوقلها أو عليها لالطالع وإتاح  املشاركات هلذه الصور

قـوفر و  هبـا  معـني أو هأدـاا  معينـ ، جم وعـات تكـوقن فـرص االجس اعيـ  الشـبكات تسـيح :المجموعاات. ه
ملؤســس اجمل وعــ  أو املنسوــبني واملهس ــني هبــا موــاح  مــن احلرقــ  أشــبه مبنســاى السواصــل االجس ــاعي  موقــع شــبكات
 هأحــااث ا ن خــالل مــا قعــر  باســممــ جس اعــاتاال يف اهأعضــاء بــني  السنوــي فرصــ  تســيح ك ــا ،حــوار مصــغر

(Events) ودعوة اهأعضاء لسلك اجمل وعات، ومعرف  عاد احلاضرقن وعاد غي احلاضرقن؛ 
ابســاع دــذه الفكــرة موقــع الفيوــبوك ومت اســسخاامها علــى املوــسوى السجــاري بشــكل فعــال، حيــث : الصاافحات .و

عـــرض الوـــلع، أو توــ ح دـــذه اخلامـــ  بإنشـــاء محـــالت إعالنيـــ  موجهـــ  تســـيح هأصـــحاب املنسجـــات السجارقـــ  فرصـــ  
ـــيت حيـــادوهنا، وقيـــوم موقـــع الفيوـــبوك باســـسيطاع مبلـــغ مـــع كـــ مـــن قبـــل  الييـــام هبـــانيـــرة قـــسم ل املنسجـــات للفئـــات ال

 .املوسخام
، (Twitter)، تـوقرت (Facebook)الفيوـبوك  ومن أشهر شبكات السواصـل االجس ـاعي املسواجـاة حاليـا جنـا    

إخل، ك ــــا جنــــا (...Viber)قرب ا، فــــ(Skype)كاقب ، ســــ(+Google+ )، قوقــــل(Myspace)مــــاي ســــباقس 
ـــاقو ـــو  بعـــض املواقـــع متكـــن مـــن نشـــر ميـــاطع في ـــار والسعلييـــات، مثـــل مـــا قـــوفره موقـــع اليوتي  بو املوســـييى واهأخب

(Youtube). 51511 لون  وفي ا قلي ترتيب اسسخاام الشبكات السواصل االجس اعي يف العامل: 
 ؛مليار مشرتك 5.652 (Facebook)فيوبوك -
 مليار مشرتك؛ 5.551 (Youtube)قوتيوب  -
 مليار مشرتك؛ 5أكثر من ( WhatsApp) واتواب -
 مليار مشرتك؛ 1.562( Instagram) رامإنوساغ -
 مليار مشرتك؛ 1.5أكثر من ( Facebook Messenger)  فيوبوك ميونجر -

 مليار مشرتك؛1.545 (WeChat / Weixin)وي شات  -
 مليون مشرتك؛ 655( TikTok) تيكسوك  -
- (QQ )212 مليون مشرتك؛ 
 مليون مشرتك؛ 211( Douyin)دوقن  -

                                                           
1 BDM, Chiffre réseaux sociaux 2021, Disponible sur le site : Chiffres réseaux sociaux - 2021 - BDM 

(blogdumoderateur.com), consulté le 23/08/2021. 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-reseaux-sociaux/
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 .مليون مشرتك 221 (Telegram) تيليغرام -
، فإن الفيوبوك قعسرب أكثر شيوعا 2021وحوب اإلحصائيات اليت مت إعااددا يف بااق  شهر جانفي    

مليار يف  5مليار مشرتك، مث قليه واتواب بأكثر من  5.551مث قليه اليوتيوب واسسخااما وحيسل املرتب  اهأوىل، 
 221، أما املرتب  العاشرة فهي من نصيب تيليغرام ب 1.562ب املرتب  الثالث ، ليحسل إنوساغرام املرتب  الرابع  

 . مليون مشرتك

 ات التواصل االجتماعي لقوة البيعأهمية شبك .2.2.2.1
سووق  الرق ي الناجح، حيث تو ح الشبكات االجس اعي  مثل متثل شبكات السواصل االجس اعي مفسا  ال  
(Facebook )و(Twitter) و(LinkedIn) و(Instagram)  ليوى البيع بالوصول إىل مليارات املوسهلكني

من الكل   املنطوق  الل بناء عالق  معهم واالسسفادة حاقن، من خ ذاسيفا ميكن اعسباردا و  والسفاعل معهم،
ما  االجس اعيوسائل السواصل  اسسخاام إىلتافع املؤسوات  ومن اهأسباب اليت بائن الراضيني،اإلجيابي  من الز 

 :1قلي

اسسخاام مواقع السواصل االجس اعي قوادم يف ختفيض  كونعاد كبي من الع الء   إىلالوصول  إمكاني  -
بسكاليف أقل من اسسخاام  تكون جماني ، أو ، واليت عادة ما نظ الرتوجيي  للسعرقف مبنسجات املالسكاليف 

 ؛اهأساليب الرتوجيي  اهأخرى
لفئات معين  من الع الء املوسخامني ن  من خالل إمكانيات السصفي  قطاعات معيسهول  اسسهاا   -
 ت؛ألنرتنل
 ؛كالرتوقج والسوزقع عناصر السووق  السيلياي اهأخرى االجس اعيل وسائل السواصل ك   ت -
 ؛والرد على اهأسئل صل  الذات  املشارك  يف املنساقاتبناء املصااقي  من خالل  -
سسهاا  جم وع  معين  ها الاسسخاام ، واليت ميكن(بيانات امللف الشخصي)ني املوسخام حولمعلومات  يمع -

 ؛لإلعالنمن املوسخامني 

، أو إجراء ن باق  من خالل السحاث إليه مباشرة وطر  اهأسئل  واحلصول على إجاباتو قحاقا احسياجات الزب -
  الع الء؛و  اسسطالعات الرأي، أو مراقب  السفاعل بني املنافوني

سطوقر العالقات بني قوى البيع والع الء ما قشعردم بأمهيسهم، واالدس ام بـإن السفاعل والسواصل الاائم قو ح  -
 الاائم باحلصول على املوسجاات؛

                                                           
1
 Innovation PEI ,Social media marketing, P3. Website: www.innovationpei.com 
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قع السواصل االجس اعي ميكن من معرف  ردود أفعال الع الء إن السواصل املوس ر بني قوى البيع والع الء عرب موا -
 وآرائهم حول املنسجات واخلامات، مع إمكاني  الرد الورقع على الشكاوى إن وجات؛

الوسيط لسفاعل اهأفراد في ا بينهم وقحيي  السواصل الاائم في ا بينهم،  االجس اعيتعسرب وسائل السواصل وهلذا    
والسعر  على  ،ل االجس اعي من الوهل السفاعل والسواصل بني قوى البيع والع الءجعلت مواقع السواص فيا

، لكن خيطئ 1مناسب  للرتوقج للعالمات السجارق  اسرتاتيجي ها بعا ذلك لسطوقر اسسخاام قسم حيث، تفضيالهتم
املبيعات اهأمثل لفسح أبواب  اخليارسيكون  االجس اعياملؤسوات لشبكات السواصل  اسسخااممن قظن أن 

 :2واخرتاق اهأسواق املوسهاف ، حيث أن ربا واهأ
ن إيمايل اجلهود م %51 مل تسعا حوايل االجس اعينوب  جنا  املؤسوات من خالل شبكات السواصل  -

   عرب تلك الشبكات؛السووقيي  لل نظ 
لوبب أو آلخر  نتاهأنرت عرب  االجس اعيشبكات السواصل  توسخامال زال دناك عاد كبي من املؤسوات ال  -

 ؛% 62حوايل  إىلوقا تصل نوب  تلك املؤسوات بالعامل 
بشكل عام وشبكات السواصل بشكل خاص هأسباب قا  اهأنرتنتدناك قطاعات من الع الء قا ال توسخام  -

 تكون ثيافي  أو تعلي ي  أو غي ذلك؛
 اسسخاامشكل  كبية وسلبي  من سلبيات قا ميثل م االجس اعياخرتاقات املواقع اإللكرتوني  وصفحات السواصل  -

 .تلك الصفحات
نفوها من  اإلعالناسرتاتيجيات السووق  و  نيلاالجس اعي ظهور وسائل السواصل أن   وع وما ميكن اليول  

 .االجس اعياملنص  السواصل  إىلالصناعات اليت تعس ا على خمسلف قنوات الووق مثل السلفزقون وأجهزة الرادقو 
مسابعني على و معجبني كبية قاعاة يع العالمات السجارق  واملؤسوات الكربى اليوم بامسالكها حيث تفسخر يم

 (YouTube)و( Twitter)و( Facebook)  الرئيوي  مثل االجس اعييميع منصات الوسائط 
ليوت فعال  من حيث السكلف  فحوب،  االجس اعيلذا فإن منصات السواصل . ذلك إىلوما  (Instagram)و

أن شبكات  إىل الغربي العاقا من الاراسات  توقا توصل ،3املنسج واملوسهلك تزقا أقض ا من اليرب بنيبل 

                                                           
1
 Vipin Nadda, Sumesh Dadwal, Social media marketing, Business Science Reference, N 12, 2015, P 360. 

2
، 13العاد اني ، ، اهأكادميي  للاراسات االجس اعي  واإلنومنظور تحليلي: دور شبكات التواصل االجتماعي في التسويق المعاصرحم ا فالق،  

 .51ص ، 5116جامع  شلف، اجلزائر، 
3 Nitin Kr. Saxena & Ritu Saxena , Leveraging Social Media in the World of Sales: An Untapped Potential , 

International Journal of Advanced Computer Research , 2013, P 147. 
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دائ   ع يي  مع املوسهلكني من خالل تيوق  الصورة االجس اعي دي برنامج تووقيي فعال لبناء صالت السواصل 
 .1الذدني  وإدارة مسع  املؤسوات

 وجيا الذكاء االصطناعيأتمتة قوى البيع وتبني تكنول. 5.2.1
من  ؛ا لاقها أمهي  العناق  باملعلوماتإن السجارب املكسوب  من واقع اهأع ال اليت تيوم هبا إدارة املبيعات ول     

عنا احلاج  إليها يف مياان الع ل وقحاقا أفضل السوجهات يف الووق، فع لي  صنع أحون ها أجل اسسخاام
  ؤسواتفبالنوب  للت أكثر فعالي  قوساعي توفر أدوات تكنولوجيا املعلومات، اليرارات ليوى البيع واختاذ سلوكيا

احلفاظ عليها مع    عن زبائنها ن جت ع معلومات قي  أا، جيب اليت ترغب يف تطوقر عالقات أوث  مع ع الئه
، خاص  االصطناعيواسسخاام تينيات الذكاء  سساالل هبا عنا احلاج  إليها باالعس اد على أمتس  قوهتا البيعي واال

إن كانت الشرك  متسلك فروعا يف خمسلف الاول فهي قحساج إىل تزوقا قوهتا البيعي  باملعلومات حول املنسجات 
اجلاقاة واالسرتاتيجيات السووقيي  اجلاقاة، يف امليابل احلصول على املعلومات حول الزبائن واملنطي  البيعي  اليت 

 .قنشطون فيها

 Sales Forces Automationالبيع أتمتة قوى . 2.5.2.1
إدارة ) أنظ   إدارة عالقات الع الء جزء منشكل ت يفهعسرب أمتس  قوى البيع احلل اهأمثل ليوى البيع، ت   

يف  ومواعاة الشركاتع ليات السنييب من خالل املعلومات  إمتامواعادم يف ، وت(CRM: عالقات الع الء
ومع ذلك قشها الواقع فشل  ،مع الع الء  موساام عالق ن أجل تطوقر املعرف  م يمع وإدارة وختزقن ومشارك 

من  الصعوبات جم وع  من أمتس  قوة املبيعاتبتنفيذ احلل س  قوى البيع، إذ قواجه من املشارقع املسعلي  بأمت 61%
 .2السيييم وصعوب  أمتس  قوى البيع اسسخاام مياوم  السغيي، جودة: بينها
قحوني قارات املعلومات من أجل ونوات عاة لجهوددم  (HILTI) ديليتز كبار ماقري يل املثال ركعلى سب  

يف كل موسوقات الشرك ، فهم قشعرون بضرورة اإلسراع يف السحضي لل وسيبل يف كل قوم، والغوص يف البحث 
دم على اختاذ ويمع املعلومات اليت ختص الزبائن واهأسواق واملنافوني عن طرق  تزوقا املوظفني بأدوات تواعا

 .3اليرارات

                                                           
 .16، ص مرجع سبق ذكره، حم ا فالق 1

2
 Kaouther Jridi & al, Impact de la capacité d’absorption organisationnelle, de l'expérience professionnelle et 

de formation sur l’usage de l’automatisation de la force de vente, La Revue Gestion et Organisation , 2017, p1. 
، دونالــا مارشــانا، وليــام  سااتخدام الصااحيح للمعلومااات والعاااملين وتكنولوجيااا المعلوماااتوق الشااركات باالكيااف تتفاانــور الــاقن الشــيخ العبيــا،  3

 .112اهأردن، ص ع ان، كسينغر، مكسب  العبيكان، 
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 تعريف أتمتة قوة البيع. أ
حلصول على املعلومات حول الزبائن والووق واملنافوني، فهي عبارة عن تيني  إىل اأمتس  قوى البيع هتا     

السسخاام اهأدوات والربنامج ملكنن  ع لي  البيع واليت توادم يف تورقع خام  الزبائن، وهتا  إىل زقادة إنساجي  
البيع وقاراهتم، من خالل أمتس  املهام املسعلي  مبعاجل  الطلبات وإدارة االتصال ومشارك  املعلومات ومراقب   قوى

وباخسصار فإن أمتس  قوى ، 1املخزون وتسبع الطلبات وإدارة الع الء وقحليل توقعات املبيعات وتيييم أداء قوى البيع
جتهيز املبيعات وتسبع تفاعالت الع الء، و  يوم مبراقب  املخزونالربامج اليت ت االعس اد علىالبيع دي عبارة عن 

 .جم وع  أدوات وديكل إعااد السيارقر ليوى البيع توفيو ، باإلضاف  إىل قحليل توقعات املبيعات واهأداء
  قوسخام مصطلح أمتس  قوى البيع لوصف تطبي  السينيات احملوسب  لاعم ع لي  البيع وإدارة املبيعات وقحييو    

اتف اهل: أمتس  قوى البيع، وتش ل اهأجهزة واهأدوات عناصر الربجمياتاهأجهزة و اهأداا  املرجوة، ومتثل كل من 
اتف، حمفظ ، قلم ومفكرة مواعيا، مكسب، جتهيزات مكسبي ، آل  تصوقر، ك بيوتر حم ول، شبك  اهلاجلوال، دليل 

فيسم تص ي ها  الربجمياتالصل  حباجات الع يل، أما  ، اليت متكنهم من احلصول على املعلومات ذات...اهأنرتنت
اللسياط البيانات ذات الصل  بالع الء مث ختزقنها وقحليلها وتوزقعها على قوى البيع وماقري املبيعات من أجل أن 

 .2قصبحوا أكثر فعالي  أو كفاءة يف الوعي لسحيي  أداافهم
 :البيع قوةالهدف من أتمتة . ب
ذلك باسسخاام جم وع  النظم والربامج اليت و  ع توفر البيانات الصحيح  يف الوقت املناسب،توسلزم ع لي  البي  

احسياجات الع الء، ما قؤدي إىل   وتوادم بشكل أفضل يف فهم نظ سوجيل خمسلف املعلومات حول املتيوم ب
  :3بيع قس ثل يفال ىارتفاع معاالت قحوقل الع الء احملس لني إىل ع الء حييييني، واهلا  من أمتس  قو 

 قحوني كفاءة قوى البيع وتشجيع الع ل على قبول واسسع ال السكنولوجيا يف ع ليات البيع؛ -
 قحيي  رضا الزبون وإدام  العالق  معه والذي قؤدي إىل زقادة حجم املبيعات وقحيي  الرحبي ؛ -
ن السواف  بني مسطلباته وخط  املعطيات حول الزبون بوصف العالق  معه بشكل مفصل، حىت تض  بناء قاعاة -

 العرض امليام  له؛

                                                           
ص  ،5111 ن،اهأرد ،ع ـان، دار ومكسبـ  احلامـا للنشـر والسوزقـع، التساويق الصاناعي: تساويق األعماالنظام موسى الوـوقاان، مسـي عزقـز العبـادي،  1

542 . 
2 Francis A. Buttle, Sales forces automation : What do we know ? Macquarie Graduate School of Management, 

Sydney, Australia, 2005, p 6. 
 .111ص  اهأردن، دار اليازوري العل ي  للنشر والسوزقع، ع ان، إدارة الجدارات والمواهب،محيا الطائي وآخرون،   3
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جت يع بيانات دقيي  ومه   ليوى البيع، حيث قوفر إمكاني  إدخال البيانات واسسخاام قحليالت مسيام   -
  ؛للحصول على املعلومات يف الوقت املناسب عن مبيعات املنسج واجتادات الووق واملنافو  وتفضيالت الزبائن

 الووق بشكل أفضل؛مراقب  تطورات  -
اسسخاام أنظ   كومبيوتر وبرجميات مرن  وقابل  للسكيف مع اسسخاام خمسلف اهأجهزة اليت توفر الاعم املعلومايت  -

وسرع  انسيال املعلوم ، ودذا ما قو ح لوظائف البيع والسووق  أن تسحرك بورع  إلحراز ميزة تنافوي  واحملافظ  
 .1عليها

وه إىل أمهي  اسسث ار املؤسوات يف جتهيز قوة بيعها باهأدوات الالزم  والربامج، اليت ويف اهأخي ميكن أن نن  
ائل ال غىن عنها يف زقادة املبيعات وقحيي  ربح أكثر، باإلضاف  إىل اخسصار الوقت واجلها سأصبحت تعسرب و 

 . واملكان، وكذا قحوني إدارة املبيعات
 ي في البيعي تكنولوجيا الذكاء االصطناعتبنّ . 1.5.2.1

الذي كان حياول من خالهلا  ن تورينجآاللذكاء االصطناعي من خالل أع ال اميكن اعسبار نيط  انطالق   
ميكن  اهأجهزةباخسبار تورقنج لسحاقا ما إذا  ناآلوؤال دل اآلل  تفكر؟، حيث اقرت  منوذج قعر  الجاب  عن اإل

يف اهأنظ   أو اهأجهزة اليت  طلح الذكاء االصطناعيمص قس ثل، و 2جون مكارثيأن توسوعب، مث قام بسطوقردا 
حيث ، 3قحاكي الذكاء البشري هأداء املهام واليت ميكنها أن قحون من نفوها اسسنادا إىل املعلومات اليت جت عها

أصبحت العاقا من املؤسوات العاملي  تسبين الذكاء االصطناعي وتينيات السعلم اآليل والسطبييات املعرفي  لسيامي 
هود السووقيي  وخل  الس يز وسيل  ضرورق  ملواعاة قوى البيع يف تبويط اجل ، كونه أصبحءلع اللرب  جتأفضل 

 :تبين الذكاء االصطناعي إىلميارن  باملنافوني، وهتا  املؤسوات من وراء 
، وتيامي خام  يمع ك يات دائل  من البيانات حول الع الء والسنبؤ بأمناط سلوكاهتم واحسياجاهتم وتفضيالهتم -

 ع الء مكيف  وخمصص ؛
 تيامي أفضل جترب  للع يل واحلفاظ عليه من اهلروب إىل املؤسوات املنافو ؛ -
 زقادة إنساجي  قوى البيع من خالل جذب الع الء وإمتام الصفي  معهم؛ -
 ء احملس لني؛االسسفادة  من الذكاء االصطناعي يف قحليل بيانات الع الء وسلوكاهتم والوصول إىل الع ال -

                                                           
 .842ص  الرقاض، الوعودق ، سسوقل، مكسب  العبيكان،. ، دانييل مالمبيعات والتسويق والتحسين المتواصلأسعا كامل الياس،  1

, Consulté retail.pdf (avanade.com)-ia-note-extrait:  Avenade, L’intelligence artificiel, Téléchargé depuis le site 2

le : 01/02/2019.  
 .41، ص 5116، العريب للنشر والسوزقع، ابو ظيب، تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي: مجتمع ما بعد المعلوماتإقهاب خليف ،  3

https://www.avanade.com/-/media/asset/other/extrait-note-ia-retail.pdf
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روبوتات الاردش  السفاعلي  اليت تعس ا يف ع لها على الذكاء من خالل  قحوني موسوى السفاعل مع الع الء -
 االصطناعي يف إجراء احملادثات مع الع الء؛

تعزقز أداء اإلعالنات وذلك من خالل الفرص  اليت حيييها الذكاء االصطناعي يف احلصول على البيانات  -
من الشبك  العنكبوتي  حول الرتكيب  الوكاني ، وسلوك الشراء، واهأداا ، واالدس امات وع ليات  املسولاة

 البحث، مما قوادم يف توفي قحليالت خاص  حول الووق املوسهاف ؛
ن املؤسوات قادرة على السنبؤ باحسياجات وميكن اإلشارة إىل أنه بفضل تينيات السووق  الرق ي أصبحت اآل   

 احلصولمن  متك ن املويوناالصطناعي والسخطيط لرفع مبيعاهتا، فبوجود البيانات الضخ   وظهور الذكاء زبائنها 
 .1معلومات أكثر عن الزبائن احلاليني واملوسهافني، وسهل من إمكاني  الوصول إليهم على

 :اعي كأداة لتسهيل عمل قوى البيعالذكاء االصطن. أ
أدوات مبسكرة توادم يف تفعيل ع لي  البيع، خاص  يف و  البحث عن أساليبؤسوات دو لل سوجه احلايل الإن    

اذ السكنولوجي ، حيث أصبح اسسخاام السكنولوجيات احلاقث  سال  نف   ظل املغرقات اليت شهاهتا السطورات
اقا قا أصبحت العللسخلص من املنافو ، كامج الذكاء االصطناعي لسعزقز أداء قوى البيع وقحيي  قي   مضاف ، 

من املؤسوات بالفعل تسبىن حلول الذكاء االصطناعي يف قحوني خام  الع الء، وإدارة املخزون واإلماادات، 
بوتات من أجل توهيل ع ل و فاعس اد إدارة املبيعات للر وإدارة احل الت السووقيي ، وتطوقر خامات ما بعا البيع، 

إال أن اسسخاام الروبوتات ميكن أن قكون    دذا من جه ،خيل  هلا قي   مضافو  قوى البيع قعسرب ميزة تنافوي  هلا
إىل أن السشغيل اآليل قا  (Mackinzy) قشي تيرقر مركز ماكينزيهتاقاا لليوى البيعي  من جه  أخرى، حيث 

إىل دراس  مت إعااددا يف  البيع، واسسنادا داخل فرق  5151مليون وظيف  حبلول عام  611إىل  411قيلل من 
اليت حيس ل أن قسم  ي السووقيي  والبيعمت جت يع بعض اهأدوار ، و "دل تأخذ الروبوتات وظيفيت؟"ن بعنوا 5115

 :2املس ثل  يفو  اسسبااهلا بالروبوتات يف الونوات اليليل  امليبل 
حبلول  %8من املسوقع أن قرتاجع الن و الوظيفي يف مواح  السووق  عرب اهلاتف بنوب  : التسويق عبر الهاتف -
 . 5154 عام

                                                           
قحاي : امللسيى الاويل حول الذكاء االصطناعي  ،(دراسة تقنية وميدانية)ي بين الواقع والمأمون الذكاء االصطناعسامي  شهيب ق ورة وآخرون،  1

 .14، ص 2113نوف رب،  27-21جاقا لليانون؟، اجلزائر، قومي 
  2:باالعس اد على 

- Carl Benedikt Frey, Michael Osborne, the future of Employment: How susceptible arejobs to 

computerization?, Oxford Martin Programme on Technology and Employment, University of Oxford, 2013, p 3. 

 - Sophia Bernazzani, 10 jobs artificiel intelligence will replace (and 10 that are safe), 2019, Disponible sur le 

site : https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace, Consulté le /11 01/ 2020.  

https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace
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آلي ، حيث مت إعااد برامج خاص  مبوك الافاتر مثل  إذ قسوقع أن تصبح معظم الافاتر :ماسكي كتب الدفاتر -
(QuickBooks )و(FreshBooks) ،اهأمر الذي قوادم يف خفض السكاليف الناجت  عن أجور املوسخامني ،

 . 5114حبلول  %6وقسوقع أن تنخفض دذه الوظيف  بنوب  
ميكن للهاتف والشركات االفرتاضي  اسسباال دور موظف االسسيبال السيلياي، خاص  يف الشركات : االستقبال -

 .اهأنرتنت السكنولوجي  احلاقث  وتطور ع لي  البيع واليت أصبحت تسم عرب
الذي سيهي ن متاما على دذه الوظيف ، و ليا حل حمل الوعاة وتوليم الناس طائرات باون طيار  :السعاة -

 . 5154حبلول  %2قع أن تن و بنوب  حيث قسو 
حيث أصبح دناك العاقا من الربامج اليت قعس ا عليها يف الساقي  اللغوي، واليت جتعل من  :المدقق اللغوي -

 %64، وقسوقع أن تن و بنوب  (Microsoft Word Grammarly)الوهل السحي  من الكسابات مثل 
 .5154حبلول عام 

سسطالعات صبح من الوهل يمع البيانات بفضل الذكاء االصطناعي واالحيث أ :محللو أبحاث السوق -
 .5154حبلول عام  %21اآللي  وقحليلها، وحيس ل أن تزول دذه الوظيف  بنوب  

 :وحيي  االسسث ار يف الروبوتات جم وع  من املزاقا والفوائا، واليت نعرضها يف الشكل املوايل  
 بوتاتو ي الر مزايا االستثمار ف: ( 2.14) شكل رقم

 
  

     
  

                                                                             
 .11/11/5151 بسارقخ: من املوقع ،مت قح يلهاورق  حبثي  : المصدر

STAUBLI%20ROBOTICS/Whitepaper.pdf-/doc/1https://plastoyo.com 

يل، وقارته على يف السعلم اآل أن السيام اهلائل للذكاء االصطناعي الذي أحرزه إىل ويف اهأخي ميكن أن خنلص  
أمام إمكاني   اجملالالسعر  على الوجوه واهأغراض، وقحوقل الكالم إىل نصوص أو قحوقل النصوص إىل كالم، فسح 

بوتات للييام باملهام البيعي  و اسسخاام الر على املؤسوات  شجعأكثر واقعي  بني الزبائن واآلل ، ما  حاوث تفاعل
 .وللييام مبهام اخرى

 أفضل خدمة للزبون

 تحسين الصورة زيادة االنتاجية

 

 نخفاض التكاليفا

سسث اراال انخفاض اليد العاملة   

يف الروبوتات   

https://plastoyo.com/doc/1-STAUBLI%20ROBOTICS/Whitepaper.pdf
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 :البيع قوى أداء لتحسين كآلية  االصطناعي الذكاء تقنيات .ب
 بشكل يعالب وقوة عام بشكل املهس ني لسواعا ص  ت وحيائ ، حبثي  بيانات قواعا من تسكون برامج دي   

ميزات أخرى إلدارة املبيعات  وقوفر .1اآللي  والربجم  واهأشكال، الكالم، على والسعر  اللغات، معاجل  يف خاص
 :2اليت تعس ا على الذكاء االصطناعي ومن بينها

الرسائل اإللكرتوني  على الذكاء االصطناعي يف ظهور الرسائل امله  ، من خالل  تعس ا :اإللكتروني البريد -
السسفادة من تصفي  الربقا العشوائي، بعا معاجل  الرسائل الواردة والكشف عن الربقا املزعج بورع ، ك ا توفر ا

  .للرسائل اليصية (اهأوتوماتيكي) تيني  الرد الذكي
الذكاء االصطناعي تطورا والذي ميكنه أنظ   أحا أكثر ( Google TensorFlow)وعلى سبيل املثال توسخام    

( Smart Compose)وقا طورت الشرك  أقضا وظيف  تو ى  .من الربقا املزعج %55.5ر من حظر أكث
 .اليادرة على إهناء يمل املوسخام

ضعها يف ملف الرسائل املزعج  ما قوبب عام تجب رسائل مه   و قح نك ا أن غربل  الرسائل الواردة ميكن أ   
 . قراءة حمسوادا من طر  رجل البيع

قؤثر الذكاء االصطناعي إىل حا كبي على طرقي  تيامي املعلومات، خاص  : الجتماعيا شبكات التواصل -
بفرز املنشورات من جهات االتصال ( Facebook)قيوم  االجس اعي ، فعلى سبيل املثال السواصل على الشبكات

 .ن متاماوالصفحات اليت تليها، مث قيوم بسصفيسها لس ييز املنشورات اهأكثر أمهي ، مع إخفاء اآلخرق
ودذا قواعا بشكل كبي قوة البيع يف يمع املعلومات حول اهأفراد املوسهافني وردود أفعاهلم وسلوكاهتم وكذا   

 .خصائصهم الشخصي  والاميغرافي  
ال ميكن أن تع ل حمركات البحث باون ذكاء اصطناعي، بالنظر إىل احلجم اهلائل للوقب، : محركات البحث -

ى شكل روبوتات تسصفح املواقع لفهرسسها، وتصنيفها وقحاقا ترتيب العرض السياميي وفيا حيث قسم اسسخاامه عل
وبورع ، حىت أنه  نترت ناإلفهو قوهل احلصول على املعلومات اليت حيساجوهنا من مواقع . ملصطلحات البحث

 .إخل...ل عرض الطيس أو إجراء حوابات أو قحوقالت الع : قسيح هلم ختصيص النسائج وفيا لنوع البحث

                                                           
1
 Jamil Itmazi, Third International Conference On Information and Communication Technologies for Education 

and Training, khartoum, Sudan, March 12-14, 2016, p 445. 
2
 Didier Müller, l’intelligence artificiel, 2020. p 13, Disponible sur le site : 

IA.pdf-https://www.gisnt.org/pdf/602a8eaa3510b 

 

https://www.gisnt.org/pdf/602a8eaa3510b-IA.pdf
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تيام خامات الرتيم  اآللي  فضال كبيا لرجال البيع يف حماول  إمتام الصفيات البيعي  مع أفراد مبخسلف  :الترجمة -
، أو املاجم  مباشرة (traduction Google) مناللغات، حيث ميكن الوصول إليها عرب خامات مثل الرتيم  

، ودذا بفضل تينيات السعلم  إنساج نصوص مفهوم  وواضح ، واليت تطورت إىل حا (Facebook)يف مواقع مثل 
 .ك ا دو يف حال  الذكاء االصطناعي

أمهي  يف مواقع املبيعات عرب اهأنرتنت، حيث قع ل على اقرتا   وحيسل الذكاء االصطناعي مكانا ذ :مواقع البيع -
اء االصطناعي يف كس ا على الذ مياالت جاقاة لسفيادا ودذا بناء  على تارقخ البحث والسصفح لل وسخام، وقع

 .بوتات يف جتهيز البضاع  ونيلها من مكان آلخرو تويي مراكز الفرز مع االسسخاام املسزاقا للر 
رجال البيع، وذلك بفضل تطبييات بليا غي الذكاء االصطناعي أمناط حرك  املرور اخلاص   :تطبيقات المالحة -

دذه السطبييات خاص  لرجال البيع املسنيلني من منطي   تو ح ، حيث(Google)أو خرائط ( Waze)السنيل مثل 
سحاقا موار الطرق  آخذة بعني االعسبار حرك  املرور مع توفر الباقل لسعاقل املوار من بإىل أخرى أو بلا آلخر 

 .لوصول اخسناقات املرورق ، وبالسايل قحاقا أقصر طرق  وتياقر وقت أجل جتنب اال



اإلطار النظري ملفهوم قوى البيع.............. ..................:............................الفصل الثاين  
 

 
125 

 :خالصة 

  نظ ، كونه قعسرب حلي  وصل بني املعلى الولع واخلامات وزقادته  رجل البيع يف خل  الطلب ر أمهيتظه     
وزبائنها، فإن دوره قك ن يف قحاقا مادي  وخصائص تلك الولع واخلامات اليت تشبع تلك احلاجات والرغبات، 

 . نظ من قحيي  اهأداا  البيعي  لل  ما ميكن

 ختطيط املبيعات إدارة تسح ل ذلك على وبناء   فعال  بطرقي  وإدارته إعااده ىعل قعس ا النشاط، دذا جنا  إن     
 وكذا بيع قوى وتنظيم اهأداا  قحاقامن  نهالبيع، وما قسض  جهود وتيييم ومسابعسه وتنفيذه البيعي الربنامج
 .أدائهم وتيييم وتعوقضهم وتارقبهم البيع واخسياردم رجال عن البحث

  السوجهات احلاقث  لع لي  البيع لسعزقز منو مبيعاهتا،  قوى البيع جيب أن تواكب املنظ  اءومن أجل قحوني أد   
كالسوجه حنو الرق ن  وأمتس  الع ليات البيعي  واسسخاام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لسوهيل اإلجراءات البيعي ، 

، ويف اهأخي االعس اد على شبكات وإتيان فن السفاوض الذي قوادم يف كوب الصفيات وإمتام الع ليات البيعي 
 .وإدام  العالق  معهم الع الءالسواصل االجس اعي للسفاعل مع 
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  :تمهيد
 تسرتيي  الري  املر   تح ير ك نرااي مر  ال مجلر  عر  الكشر  يف داة اإل يسراع  األداء علر  التعرر  إن   
 وتاظير  االسرااتيايات وبنراء األهر ا  وضر  خرل  مر  البيئير  احملر دات ىلإ االسرتااب و  التكير  فير نظمر  ال

 املنظمر  مكانرات برني التنسري  تا مسر وبيران حت ير  علر  يسراع  أنر  كمرا األهر ا   تلر  لتحقير  املرااةد
 .األه ا  تنفيي يف التنظيم  وتصميمها

منظم  أخر   ب ون قياس  ال ميك  لل بعباة   "ما ال ميك  قياس   ال ميك  إداةت " وفًقا لقا  مأثاة معرو و    
مبقاةن   لإلداةاتوسيل  تسمح  قياس األداءميثل  ؛ليل   معرف  مكاهنا يف الاقت احلاضر وأي  تتا  يف املستقبل

واختاذ القراةات ذات الصل  لتقليل الفاا   رحنرافاتاالتح ي  أسباب ل  األه ا  املتاقع  م  األه ا  احملقق 
وسيل  لتاجي  سلاك اجلهات  م  ييث قياس األداء  فإن  ميثل بني النتائج املرجا  والنتائج اليت مت احلصا  عليها

 .نظم العاملني يف امل األفرادأداء عل   الفاعل  يف املنظم  وحتفيزهم للحكم

يعّ   لي  مسبقا اهتي د اليت النتائج إىل للاصا  واستع ادها املنظم  ق ة كم  يف ت األداء قياس فأمهي    
 أه افها حتقي  يف األداء بشكل عام وحي د مساة املنظم استخ اما لقياس األكثر  األدا استعما  املؤشرات 

وحت ي  مؤشرات ألداء وطرق قياس  وتقييم   ا مفهام حت ي يف هيا الفصل  وسيتم والنما  البقاء عل  اهتوق ة 
يتّم  األداء املالي  وغري املالي  بصف  عام  وبشكل خاص عرض مؤشرات قياس األداء يف شركات التأمني  وأخريا

 .التيرق إىل تقييم أداء شركات التأمني يف الساق اجلزائري 
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 في شركات التأمينالنظري لمفهوم األداء  التأصيل. 3.1
يف بيئتها ال اخلي  واخلاةجي  وتؤثر عل   املنظم يعترب مفهام األداء مفهاما واسعا نتيا  للتغريات اليت تااجهها    

يف  إسهاماعل  األداء يف جما  التسيري  باعتباةه العامل األكثر نشاطها  ما يعكس استمراةي  البايثني يف الاكيز 
األداء ييث اةتبط  مفهام   وق  تناعت األفكاة اليت ياولت تاضيحاالستمراةو يف البقاء  املنظم حتقي  أه ا  

باملسامهني  االهتمامفيف الب اي  بالزم  اللزم للقيام بالعمل  مث انتقل هيا املفهام إىل التحكم يف األسعاة  
ا متميزا عل  مستا  اجملتم   بيئيً  اجتماعيا أداءً ليكان  نظم ملاب حتيطبالتغريات اليت  ةبي واملاةدي  والعما   ليتم 

  .1ككل
 المفاهيم األساسية لألداء .3.3.1

إن عملي  األداء ه  عملي  هت   أوال إىل قياس ما مت اجنازه م  قبل املنظم  خل  فا  زمني  حم د  مقاةن     
تم  عل  ع د م  املؤشرات واملعايري اليت تساع  يف مبا مت التخييط ل  كما أن األداء يتيلب خياات متع د  تع

 .بل وطرق علجها عل  امل   القصري وامل   البعي  حت ي  أوج  القصاة أو االرحنرا  
 األداء مصطلح ظهور .3.3.3.1

عي  تشري الشااه  إىل أن البابليني  الفراعن  وق ام  الصينيني كاناا يهتمان بتق ير الغل  وفقا العتباةات كنا    
إال أهنا تعترب   م  يسابات ومعايري بسيي  امحاس الفليني وخربهتم يف العمل  فق  انيلقا   الاب   وفر  املياه

 أبعاديف اجملا  التيبيق  عل  انصب  األداءفالتياة احلاصل يف  التسيريمفي   يف متابع  التنفيي  أما عل  مستا  
2الي ومقاييس مالي  أوال مث ضم هلا مقاييس غري م

. 
" أداء"كلم  أن  ( Annick Bourguignon)  وج  "األداء"ن  البحث ع  أصا  مصيلح إال أن  ع   

القرن التاس  عشر يف اجملا  الرياض   لتعيني النتائج اليت يصل عليها يصان أواسط  استخ مت ألو  مر  يف
خل  . جنازات الرياضي  للرياض النتائج واإلمث اهتم ب. السباق م  جه   والنااح يف السباق م  جه  أخر 

 .3القرن العشري  مت إدخال  يف اجملا  الصناع   لإلشاة  إىل ق ةات اآلل  واةتباطها بالعاائ 

                                                           
1
 .999  ص9002  جامع  قاص   مرباح  اجلزائر  الساب   جمل  البايث  الع د تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ ال او     

  حالة مجمع صيدال دراسة :التسيير على أساس االنشطة في تحسين أداء المؤسسات اإلقتصادية الجزائريةمساهمة بكاش لييف     2
 . 9ص  9002-9002علام التسيري  جامع  حمم  خيضر  بسكر   اجلزائر   كلي   غري منشاة    أطروي  مق م  لنيل شهاد  ال كتاةاه يف العلام 

3
 A.Dohou, N.Berland, Mesure de la performance globale des entreprises, Institut d’Administration des 

Entreprises, 2007, p154 .  
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واليت تعرب ع  اإلجناز  أو القيام أو ( To performe)ويرج  أصل كلم  األداء اللغا  إىل اللغ  اإلجنليزي      
: معان واملتمثل  يف ثلث   أما م  نايي  املعىن فلفظ األداء يعكس 1 إمتام ش ء ما  عمل  نشاط  تنفيي مهم

  .2التعبري ع  نتيا  احل ث   تنفيي عمل معني  التعبري ع  نتيا  ي ث أو فعل ما
 تعريف األداء . 3.3.3.1

إىل تباي   االختل  بني الكتاب والبايثني يف تعري  مصيلح األداء  ييث يرجح هيا اختل ياج      
وجهات النظر وزوايا استخ ام هيا املصيلح  ففري  م  الكتاب اعتم  عل  اجلاانب الكمي  يف صياغ  تعري  

مصيلح يتضم  أبعاد تنظيمي  واجتماعي  فضل ع  اجلاانب  األداءاألداء  بينما ذهب فري  آخر إىل اعتباة 
  :داء  وفيما يل  سيتم عرض أهم التعاةي  الشامل  ملفهام األ3االقتصادي 

تأدي  عمل أو إجناز مهم  أو تنفييها  مبعىن القيام بفعل " :األداء عل  أن ( A.Kherakhem)يعر  خرياخام    
عل   نظم ق ة  امل: "عل  أن ( P. Drucker)دةاكر    بياويعرف .4"يساع  عل  الاصا  إىل األه ا 

قياس للحكم عل  م     وهنا اعترب األداء كم5"املسامهني والعما  ةضا والبقاء حمقق  التاازن بني االستمراةي 
 نظم م  مث ق ة  املو هل فها الرئيس   والي  يتمثل يف البقاء واستمراة نشاطها يف ظل التنافس   نظم حتقي  امل

 ماكل : "فإن األداء ها( Philippe Lorino)أما م  وجه  فيليب لاةينا  .عل  إةضاء مجي  األطرا  الفاعل 
يساهم يف ختفيض التكالي  فقط أو يف  مام القيم  وختفيض التكالي   ييث ال يكان ذو أداء يساهم يف تعظي

البحث ع  : "كما يعر  عل  أن  .6"يساهم يف حتقي  اهل فني معا ماةف  القيم  فقط  ولك  يكان ذو أداء 
  .7"تعظيم العلق  بني النتائج واملااةد بغرض حتقي  األه ا  املسير 

                                                           
1
 .528  ص 9001  داة اآلداب  بريوت  لبنان  10  ط(قاموس فرنسي عربي)المنهل سهيل إدةيس    

2
  Ecosip, Dialogue autour de la performance d’entreprise : les enjeux, Ouvrage collectif, L Harmattan Inc, 

Paris, France, 2000, p15-16. 
3
  أطروي  مق م  لنيل شهاد  ال كتاةاه يف العلام  غري منشاة   كلي  لكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنةاشاق  باةقب     

 . 10   ص9000-9000  اجلزائر  1العلام االقتصادي    جامع  سيي 
  أطروي  مق م  لنيل شهاد  ال كتاةاه (DEA)لبيانات ا التطويقي التحليل باستخدام التعليمية المؤسسات كفاءة قياسطلح  عب  القادة    4

 . 01   ص9002-9002قتصادي   جامع  أبا بكر بلقاي   تلمسان  ختصص ياكم  الشركات  كلي  العلام اال غري منشاة    يف العلام 
 ي  مق م  لنيل شهاد  ال كتاةاه يف العلام    أطرو دراسة حالة شركات التأمين: كفاءة صناعة التأمين التجاري في الجزائر تقييمعامر أسام     5

  .092   ص9002-9005، 0قتصادي   جامع  سيي كلي  العلام االغري منشاة   
6 Philippe Lorino, Methodes et pratiques de la performance : Le pilotage par le processus et les compétences, 

édition d’organisation, paris, France, 2003, p 5. 
7
 Alain Fernandez, Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, Edition d’organisation, 2eme edition, 2000, 

Paris, Francem p 41. 
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ام  متكامل  منظ: املنظم  العربي  للتنمي  اإلداةي  التابع  جلامع  ال و  العربي  إىل األداء عل  أن  ق  أشاةت    
 :1مكانات ثلثيف ضاء تفاعلها م  عناصر بيئتها ال اخلي  واخلاةجي   وها يشتمل عل   نظم لنتائج أعما  امل

نيا  عل  التأك  م  سريوة  أنظم  العمل واليت ت: في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة األفرادأداء  -
 .باقت وتكلف  أقلجاد  ذو ووسائل التنفيي يف كل إداة  م  حتقي  أكرب ق ة م  اإلنتاج 

م   نظم مبعىن الاقا  عل  م   قرب امل: نظمةأداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للم -
 .حتقي  الفعالي  عل  أساس كل وي  

هناك الع ي  م  العاامل اخلاةجي  اليت خترج ع  : نظمةفي إطار السياسات العامة في الم نظمةأداء الم -
هيه  تأثرينياق اإلداة  تنعكس بالضروة  عل  أدائها  وبالتايل يكان م  اإلجحا  احلكم عل  هيا األداء ةغم 

 .العاامل  أو يف غياب تأثريها علي 
األداء عباة  ع  االنعكاس املتحصل علي  م  العمل الي  مت القيام التعاةي  السابق  يتضح أن  خل  م    
ملااةدها املالي  والبشري  بيريق  تعظم هبا القيم  وختفض تكاليفها  وميك  اعتباة نظم  م  خل  استغل  امل  ب 

التعاةي  أن كما يتضح م  خل  . األداء ها ياصل تفاعل بني كيفي  استخ ام املااةد والنتائج املتحصل عليها
.  هبما البيئ  احمليي  عليهما مراعا  تأثرياألداء ها حمصل  التفاعل بني األداء الفرد  وأداء الاي ات التنظيمي  م  

اإلداة  إىل الفعالي  عل    والفعالي   ييث ينظر البايثان يف علم الكفاء  يرتبط األداء مبفاهيم أخر  أمهها   
  ومتثل الفعالي  معياةا يعكس دةج  حتق  األه ا  املاضاع   وتعر  عل  أهنا نظم ملامراقب  األداء يف  أدا  أهنا

عل   نظم امل  أ  أهنا تعين ق ة  االرحنرا العلق  بني النتائج احملقق  فعل والنتائج املق ة  وذل  م  خل  قياس 
 البشري   وتنمي  املااةد نظم املل حتقي  األه ا  م  خل  زياد  املبيعات  وحتقي  ةضا العملء والعاملني داخ

 :2ومنا الرحبي   وتقاس الفعالي  كما يل 
 
 
 

                                                           

 .2  ص 0222لقاهر   مصر    جامع  ال و  العربي  بااألداء المؤسسي كمدخل للتطوير والتنمية في الوطن العربياملنظم  العربي  للتنمي  اإلداةي     1
 .002ص  مرجع سبق ذكره،عامر أسام     2

النتائج احملقق              ملخرجات الفعلي        ا                  
=                             =الفعاليــة   
  النتائج املتاقع      املخرجات املخيي                          
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بغي  التاصل  معين   فالكفاء  ه  استخ ام الق ةات يف وضعي  االستخ ام األمثل للم خلتيقص  بالكفاء    
تعلم  بشكل سليم يتص     وتشري الكفاء  إىل ق ة  الفرد عل  تيبي  ما1إىل األداء األمثل للاظيف  أو النشاط

حتقي  أكرب ق ة م  املخرجات  ع وتعرب  .2بال ق  واإلتقان م  مراعا  البع  اإلنساين يف التعامل م  اآلخري 
  ويعرب ع  الكفاء  باملعادل  االةتياحو ة م  امل خلت يف أقصر وقت وبأكرب ق ة م  الرضا باستخ ام أدىن ق 

 :3اآلتي 
 
 
 
 

 :الكفاء  والفاعلي  يف اجل و  التايل بني التمييزوميك  
 مقارنة بين الكفاءة والفعالية(: 3.3) جدول رقم

 معايير القياس تحلل تعالج تهتم 

كيفي   املااةد بالاسيل  الكفاءة
 الاصا 

 .العمل  املعلامات  املااد  املع ات: امل خلت

نقي   النتائج باهل   الفعالية
 الاصا 

 .ائ   ةقم األعما األةباح  الع: املخرجات

دراسة ميدانية مجمع  :االقتصاديةفي تحسين أداء الموارد البشرية بالمؤسسة  المعرفة دور إدارةغضبان ليل    :المصدر
-9002 الجزائر، ،0والتااةي  وعلام التسيري  جامع  باتن  االقتصادي  كلي  العلامغري منشاة    أطروي  دكتاةاه   :صيدال

 .5  ص 9005
أداء األعما  الصحيح  باليريق  الصحيح    معا تعرّبان ع الكفاء  والفعالي   ل  ما سب ؛ نستنتج أنم  خ   

  ييث ترتبط الفعالي  بالقياد   وترتبط الكفاء  باإلداة   أ  أن الفعالي  تتحق  بينهماويتمثل األداء يف الربط 

                                                           
 .22  ص 9002األةدن   عمان  مركز الكتاب األكادمي  للنشر والتازي   الموارد البشرية بين الكفاءة والفعالية،زواتين عب  العزيز    1
 .81  ص 9000 مصر  ب والنشر  القاهر   اجملماع  العربي  للت ةياألداء اإلداري المتميزم يت حمم  أبا النصر   2
 .005  ص ق ذكرهبمرجع سعامر أسام    3

 النتائج احملقق             املخرجات                      
=          =                         الكفاءة  

   ت              املااةد املستخ م  خلامل                     
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تحق  الكفاء  عن ما يكان هناك ختييط   وتحم د  واسااتياياتعن ما يكان هناك ةؤيا واضح  وأه ا  
 .1اآلتي  وتنظيم وإداة  للاقت وةقاب  ومتابع   وتعرب العلق  بني األداء والفعالي  واألداء باملعادل 

 
   

 :عل  ما سب   ميك  متثيل العلق  بني األداء والفعالي  والكفاء  يف الشكل اآليت وبناءً     
 داء والفعالية والكفاءةالعالقة بين األ(: 3.1) شكل رقم

 
 
 
  
 

  .م  إع اد البايث  :المصدر
تعر  هيه و   واملرون الكفاء  والفعالي  ا األداء يف وسط املثلث الي  جيم  املفاهيم مع( Gibert)يض      

  :كما ياضح  الشكل املاايل .  النتائجالاسائل  األه ا : ثلثي  املفاهيم يف
 مثلث األداء(: 3.1)شكل رقم 

        
 

 
 

  

 

Source : Nicolas Maranzana,  Amélioration de la performance en conception par 

l’apprentissage en réseau de la conception innovante, Sciences de l’ingénieur, Université 

de Strasbourg, France, 2009, P 58. 

                                                           
1 Ilona Bartuševičienė, Evelina Šakalytė, Organizational Assessment: Effectiveness VS Efficiency, Social 

Transformations in Contemporary Society, N1, 2013, P50. 

الكفاء    ×الفعالي    =      األداء     

قياس حتق  : الفعالي 
 .األه ا  ال اخلي 

 األداء

العلق  بني املااةد : الكفاء 
 وتنفيي النتائج

 األهداف

ائلالوس النتائج  

 ( Efficacité)لية الفعا (Pertinence)المرونة 

 (Efficience)الكفاءة 

 األداء
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األه ا   تحقي  نتائج معين  يف إطاةبعل  أهنا تتعل  اليت تعر    فعالي ال ميثل: محور النتائج واألهداف -
 .احمل د 
وهيا  ستخ م  النسب  بني اجله  الناتج وإمجايل املااةد امل مبعىن  الكفاء بيعر  و : محور النتائج والوسائل -

 .بأقل تكلف  يعين حتقي  األه ا 
أ   ا واأله ا  امليلاب حتقيقه بني الاسائل العلق أ    امللءم بيعر  : ائلالوسو محور األهداف  -

 .التخصيص الصحيح للمااةد
حلصا  ا   فم  الضروة  تقييمها مجيعا م  أجلاملنظم لتحقي  أه ا   نشي  معاونظرا الةتباط خمتل  األ     

ا متضمنجلمي  أنشي  املنظم  ( Gibert)مثلث  وآخرون مت ي  (Gartiser) يقاح  ييث عل  األداء العام
 :واملثلث اآليت يبني األداء املمت  .1أه ا   ثقاف   هيكل: ثلثي ال

 مثلث األداء الممتد(: 3.3)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Nicolas Maranzana,  Amélioration de la performance en conception par 

l’apprentissage en réseau de la conception innovante, Sciences de l’ingénieur, Université 

de Strasbourg, France, 2009, P 58. 

                                                           
1
 Nicolas Maranzana,  Amélioration de la performance en conception par l’apprentissage en réseau de la 

conception innovante, Sciences de l’ingénieur, Université de Strasbourg, France, 2009, P 58. 

 

 التمثيل القرار

 النهائيات

 الوسائل

 الثقافة

 النتائج

 األهداف

 التنسيق

نظمةهيكل الم  

 األداء
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  أما ختصيص املااةد ونتائج (التنظيمي  الثقاف )األه ا  والنتائج تعتم  عل  مجي  القيم املشاك  ليا فإن   
  وبالتايل املنظم   كما يتيلب حت ي  األه ا  والاسائل مبا يتماش  م  األه ا  األنشي  تعتم  عل  هيكل

 .1تتياة مجي  أنشي  الشرك  يف مثل هيا النظام
  تحسين األداء آليات .3.3.1

  ويعر  حتسني واملتغريات يف بيئتها العام  والصناعي  تتا  املؤسسات رحنا حتسني أدائها ملااجه  املنافس    
حتقي  التكامل بني األداء عل  أن  استخ ام مجي  املااةد املتاي  لتحسني املخرجات وإنتاجي  العمليات  و 

لإلداة   االسااتياي  يعترب م  األه ا   و 2التكنالاجيات الصحيح  اليت تاظ  ةأس املا  باليريق  املثل 
م   االنتقا   وحيمل حتسني األداء يف طيات  معىن التغيري أ  3وعملي  إداةي  متكامل  ينيب  عليها مفهام النظام

وميك  اإلشاة  إىل أن حتسني األداء ها عملي  يتمي  تل  . نظم للموض  إىل وض  آخر ج ي  خيل  منط ج ي  
واختاذ الت ابري التصحيحي  م  خل  البحث ع  تقنيات ج ي    أو  االرحنرافاتعملي  تقييم األداء بع  حت ي  

  .تصميمات مبتكر   أو تغيريات يف هياكل القائمني باألداء
 أشكال تحسين األداء. 3.3.3.1

واجل و   األو  يسم  التحسني اجلية  والثاين يسم  التحسني املستمر يز ناعني لتحسني األداء  ميك  متي   
 :هماالتايل يعرض خصائص

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Nicolas Maranzana,  Op-cit, P 58. 

2
أداء : للملتق  العلم  ال ويل وةق  حبثي  مق م   ن األداء من خالل مدخل التعلم التنظيميتحسي: شريف  مسعاد   دويل سعاد  م اخل  بعناان  

 .8  ص 9002نافمرب  00و 00وفعالي  املنظم  يف ظل التنمي  املست ام   جامع  مسيل   اجلزائر  يام  
.15  ص ، مرجع سبق ذكرهبكاش لييف   3
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 أشكال تحسين األداء: (3.1) جدول رقم

 التحسن الجذري التحسن المستمر الخصائص
 .طبيع  التغيري -
 .االنيلقنقي   -
 .تكراة التغيري -
 .الاقت اللزم -
 .املشاةك  -
 .نياق التغيري -

 .جزئ  -
 .عملي  ماجاد  -
 .مرتفع  -
 .قصري  -
 .م  األسفل إىل األعل  -
 .ضي  -

 .جية  -
 .الب ء م  ج ي  -
 .منخفض -
 .طايل -
 .م  األعل  إىل األسفل -
 .واس  -

Source : Vincent Bronet, Amélioration de la performance Industrielle à partir d’un 
processus référent  Déploiement inter entreprises de bonnes pratiques, Thèse de 

doctorat en Génie industriel, Université Savoie Mont Blanc, France, 2006, P 23. 

أما فعل   يف أنظم  وعمليات ماجاد متكرة   ت ةجيي    صغري  تغيريات التحسني املستمر م  تنفيي يتااف      
ويعترب  التحسني املستمر مكمل   عل  التقنيات املاجاد  باالعتماد االبتكاة فيقام عل  أساسالتحسني اجلية  

التحسني املستمر تكميل  ييث يبني الشكل املاايل  .للتحسني اجلية  لتحقي  اهل   احمل د م  األداء
 :للتحسني اجلية 

 والتحسين الجذري تكامل التحسين المستمر: (3.1) شكل رقم

 
Source : Vincent Bronet, Amélioration de la performance Industrielle à partir d’un 
processus référent  Déploiement inter entreprises de bonnes pratiques, Thèse de 

doctorat en Génie industriel, Université Savoie Mont Blanc, France, 2006, p24. 
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الزبان ع  طرير  تعر يل عمليات  ةغبات التحسني املستمر والتحسني اجلية  يف إشباع يساهم كل م    
التحسني املستمر يقام بأعما  تصحيحي  عل  مستا  االختلالت بصف  مستمر  ع  طري  ليا ف  نظم امل

االختلالت اليت حتتاج إىل تصحيح   الفاعلني املباشري  يف العمليات  أما التحسني اجلية  فها يركز أكثر عل 
 :  2بالتحسني املستمر م  خل  االهتمامييث يتم  .1كبري ج ا وف  نظام قياد 

 .احملافظ  عل  ةض  املتعاملني -
 .حتقي  أه ا  اإلداة  -
 .تياير أساليب اإلداة  الفعال  -
 .خرباهتاو القصا  م  طاقات املااةد البشري   االستفاد  -
 .عاون والعمل وةوح الفري تشاي  الت -
 .حتقي  نتائج متميز  يف أداء اإلداةات والاي ات التنظيمي  -
 .التأكي  عل  اإلب اع والتعلم املستمر -
مناذج حتسني األداء الي  يركز علر  مبر أ حتليرل الفاا  أو  نظم امل م  أجل حتقي  التحسني  تستخ م   

الكيفي  أو الاسائل اليت  رحنرا  واقااح     والبحث ع  مصادة هيا اإلارحنرا  األداء الفعل  ع  األداء املسته
  :3ميك  أن تصحح هيا االرحنرا   وفيما يل  شكل ياضح مناذج حتسني األداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Vincent Bronet, Op-cit, p 24. 

2
 .11  ص 9112  داة الكتب املصري   مجهاةي  مصر العربي   طرق وأساليب تحسين األداء في المؤسساتب  النيب حمم   السي  ع  

3
 .4  ص مرجع سبق ذكرهشريف  مسعاد   دويل سعاد    
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 نموذج تحسين األداء(: 3.1)شكل رقم 

 
 
 

 
 

    مصرالقاهر  اجل ي    اإلداة  كتب م  المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج :التميز إدارة السلم   عل  :المصدر
 .012ص    2002

يق  ضم  أولاياهتا لتحليل املسببات يف فاا   ل األداء احلايل وامليلاب للمنظم يتبني م  الشكل أن حتلي   
األداء والتغلغل إىل جيوة مسبباهتا م  أجل معاجل  مشاكل األداء  اعتمادا عل  جمماع  م  اإلجراءات اهلادف  

وضعها املايل والتكلف  املتاقع   ليا فإن اهل   م  حتسني األداء ال  االعتباةحتسني األداء آخي  بعني إىل 
يتحق  إال م  خل  حتليل العاامل املؤثر  في   والبحث ع  السبل الفعال  لتياير تل  العاامل  وتبق  عملي  

بني األداء الفعل   االرحنرافات ات لتصحيححتسني األداء سياس  ال ب  م  انتهاجها وتبنيها م  قبل املؤسس
   .واألداء املسته  

 تصنيفات األداء والعوامل المؤثرة فيه. 1.3.1
 :سيتم عرض خمتل  تصنيفات لألداء مث التيرق إىل العاامل املؤثر  في  يف ما يل    

  Performance classification تصنيفات األداء . 3.1.3.1
 طبيع املص ة  معياة معيراة الشرمالي   معياة  يسببراختل  املعرايري يف تصرنيف    ختتلر  أنرااع األداء   

  .معياة مستايات التسيري األداء  معياة الاظيف  و
 حسب معيار الشمولية  .أ

 :1ووفقا هليا املعياة يقسم األداء إىل أداء كل  وأداء جزئ    
مجي  العناصر والاظائ  واألنظم  الفرعي  يف حتقيق  دون ت سامهويتاس  باإلجنازات اليت : األداء الكلي .1.أ

عل  السلم  يعرب  ويسبالفرعي    نظم املانفراد جزء أو عنصر لاي ه يف حتقيق   فها نتيا  تفاعل أداء أنظم  

                                                           
 .11  ص مرجع سبق ذكرهبكاش لييف     1

 برنامج
 العمل
 لتحسني
 األداء

 حتليل
 الفاا 

 حت ي 
 أبعاد
 الفاا 

البحث ع  
 احلل

 فاا  األداء

(املأزق اإلداة )   

  مستا 
 األداء
 امليلاب

 مستا 
 األداء
 الفعل 
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أن  يغي  حتقي  ( Camron)إخل  يف يني ير  كامرون ...الرحبي   النما  :ع  األداء الكل  باملؤشرات
 .  استخ ام املااةد  أمثلي  العمليات ال اخلي  وإةضاء األطرا  الفاعل األه ا 

  والي  ينقسم ب وةه إىل ع   نظم ل  مستا  األنظم  الفرعي  للمها الي  يتحق  ع: األداء الجزئي. 9.أ
ف  التماي   أداء املااةد البشري   أداء وظي:   مثلنظم املختتل  باختل  املعياة املعتم  لتقسيم عناصر  أنااع

  .أداء وظيف  االنتاج
 حسب معيار المصدر. ب
 :1وفقا هليا املعياة يقسم األداء إىل أداء داخل  وأداء اخلاةج   
م  مااةدها البشري   املالي   نظم امليقص  ب  أداء الاي    وينتج م  خل  ما متلك  : األداء الداخلي .3.ب

 :والتقني  لسري نشاطها
 .نظم ويعترب أداء األفراد ماةدا اسااتيايا قادةا عل  خل  القيم  وحتقي  التميز للم: األداء البشري -
 .بشكل فعا  استثماةاهتاعل  استعما   نظم ويتمثل يف ق ة  امل: األداء التقني -
  .ويكم  يف فعالي  تعبئ  واستخ ام الاسائل املالي  املتاي : األداء المالي -
  نظم ل يف األداء الي  يتال  ع  التغريات اليت حت ث يف احمليط اخلاةج  للمويتمث :األداء الخارجي .3.ب

 . حتليل نتائاها نظم املواليت ميك  أن تنعكس باإلجياب أو بالسلب  وهيا الناع م  األداء يفرض عل  
ايها م  طر  مصفاف  قياس األداء اليت مت اقا  عل  ال اخل  واخلاةج  باالعتماد نظم امل أداءوميك  قياس      
(Keegan )كما ها ماضح يف الشكل اآليت أةبع  أبعاد لقياس األداء اليت تتضم   0252عام  وآخرون: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52ص   9111   عمان  األةدن 1  داة األيام للنشر والتازي   طداريةالثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلكما  با الشرش    1
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 مصفوفة قياس األداء: (3.1) شكل رقم

 

 
 
 

  
 
 

Source : Elena Villaespesa Cantalapiedra, Measuring Social Media Success: The value of 

the Balanced Scorecard as a tool for evaluation and strategic management in museums, 

Non published, Thèsis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, University of 

Leicester, United Kingdom, 2015, P 129. 
يف العلق  بني مقاييس األداء املايل  أن نقي  قا  مصفاف  قياس األداء تتمثل وآخرون (Keegan) يشري   

 .1ومقاييس األداء غري املايل  فيما يتعل  ضعفها يف الفاا  بني املستايات املختلف  للمنظم 
 طبيعة األداء حسب معيار .ج
 :2تبعا هليا املعياة يصن  األداء إىل   
قتصادي  إىل بلاغها تسع  املؤسس  االاليت  األساسي قتصاد  املهم  يعترب األداء اال: االقتصادياألداء  .3.ج

  الربح  القيم  املضاف   ةقم األعما   اإلنتاج)نااجتها م  وةاء تعظيم اإلقتصادي  اليت جتنيها  ويتمثل يف الفاائض
 ...(.  العمل  املااد األولي   التكنالاجياةأس املا ) وختفيض استخ ام مااةدها...( يص  الساق  املردودي 

أثناء عملي  التخييط كانت  املنظم جتماعي  اليت ترمسها إن األه ا  اال: االجتماعي اإلجتماعياألداء  .3.ج
أوال  واجملتم  اخلاةج  ثانيا  وحتقي  هيه األه ا  يتزام  م  حتقي   نظم املقبل ذل  قيادا أو شروطا فرضتها 

 باالعتمادميكنها أن حتس  صاةهتا  ال نظم املقتصادي   ويشري أي  البايثني إىل أن أه ا  أخر  وخاص  اال

                                                           
1 Elena Villaespesa Cantalapiedra, Measuring Social Media Success: The value of the Balanced Scorecard 

as a tool for evaluation and strategic management in museums, Non published, Thèsis submitted for the 

degree of Doctor of Philosophy, University of Leicester, United Kingdom, 2015, P 110. 
 .02  ص مرجع سبق ذكره بكاش لييف    2

مالــــي غير  مالــــي 

 خارجي

 داخلي

 .ع د املشاي  املتكرةي  -
 .الزبائ  ع د شكاو  -
 احلص  الساقي  -

 ماق  التكلف  التنافس  -
 .مصاةي  البحث والتياير -

 .تصميم فا  دوة  اإلنتاج -
 .التسليم يف الاقت احمل د -

 .ع د املنتاات اجل ي   -

 .تكلف  التصميم -
 .تكلف  املااد -
 .تكلف  التصني  -
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يف  نظم امل جتماع  ل  وزن  الثقيل عل  صاة أو التكنالاج  فحسب بل إن األداء اال االقتصاد عل  أدائها 
 . اخلاةج
تكنالاجيا عن ما تكان ق  ي دت أثناء عملي   أداءً  نظم يكان األداء للم: األداء التكنولوجي .1.ج

 .كالسيير  عل  جما  تكنالاج  معنيالتخييط أه افا تكنالاجي   
 .أه افها السياسي  اليت ق  حتصل هبا عل  مزايا متناع  نظم املويتمثل يف حتقي   :األداء السياسي .3.ج
 : حسب معيار الوظيفة. د
  :إىلاألداء يسب معساة الاظيف  وينقسم    
عل  بلاغ أه افها املالي  بأقل التكالي    نظمامل ييث يتمثل هيا األداء يف ق ة : أداء الوظيفة المالية .3.د

املمكن   فاألداء املايل يتاس  يف ق ةهتا عل  حتقي  التاازن املايل وتافري السيال  اللزم  لتس ي  ما عليها  
 .إىل حتقي  مع   مردودي  جي  وتكالي  منخفض  باإلضاف 

حتقي  مع الت مرتفع  لإلنتاجي  مقاةن  م  عن ما تستيي   نظم امليتحق  إنتاج : أداء وظيفة اإلنتاج .3.د
 .أو م  ما مّت ختييي  غريها م  املؤسسات

يف ق ةهتا عل  حتري  املااةد  نظم املتكم  أمهي  املااةد البشري  داخل  :أداء وظيفة الموارد البشرية .1.د
 .نظم امل األخر  وتاجيهها رحنا حتقي  أه ا 

 ة  وظيف  التساي  عل  بلاغ أه افها بأقل تكالي  ممكن   هيا األداء يتمثل يف ق: أداء وظيفة التسويق .3.د
 .ميك  حت ي ه م  خل  جمماع  م  املؤشرات كاحلص  الساقي   إةضاء العملء  السمع 

االعتباة األطرا  ذات ضم  هيه الاظيف  يأخي بعني  األداءإن : أداء وظيفة العالقات العمومية .3.د
عن  يصاهلم عل  عائ  مرتف  لألسهم واستقراة يف  األداء اجلي للمسامهني يتحق    بالنسب  املصلح  فقط

األةباح املازع   أما املاظفني فاألداء بالنسب  هلم ها خل  جا عمل مناسب ومعنايات مرتفع   واألداء م  جه  
ألداء م  وجه  نظر يف التعامل معها  يف يني أن ا واالستمراةالتس ي   آلجا  نظم املاملاةدي  ها اياام 

 .1تس ي  طايل  ومنتاجات جباد  عالي  وتكلف  منخفض  فااتالعملء ها احلصا  عل  
 
 

                                                           
1

 .21 ص  مرجع سبق ذكرهغضبان ليل    
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 حسب معيار مستويات التسيير .ه
ييث يتعل   .وجن  ضم  هيا األداء ثلث  مستايات للتصني  وه  األداء العمل   التكتيك  واالسااتيا    

التكتيك  يتعل  مب   حت ي   األداءاسائل واملااةد يف امل   القصري  بينما اجلي  لل باالستغل األداء العمل  
بتح ي  احملاوة الكرب   االسااتيا سياسات عقلن  املااةد عل  امل   القصري واملتاسط  بينما يتعل  األداء 

  .1للتياير  الي  يتاس  عل  امل   اليايل
  األداءالعوامل المؤثرة في  .3.1.3.1

ليا فإن تنفييها وحتقي  األه ا    2مهم  أو عملي  ينظر إليها يف شروط م   جناح تنفييهاعل  األداء  يعرّب    
داخل  خاض  للتحكيم وخاةج  ير خاض  )ناعني  واليت مت تصنيفها إىل العاامليتأثر مباماع  م  املرجا  
 :(للتحكم

فيها شرك  التأمني فيها بشكل  تتحكم  ميك  أنويقص  هبا العاامل ال اخلي  اليت :العوامل الخاضعة للتحكم .أ
  :3نسيب ع  طري  تعظيم تأثرياهتا اإلجيابي   وتقليص تأثرياهتا السلبي   وتتمثل يف

إىل املاظفني لشغل الاظيف   وميثل أبرز العمليات اليت تسع   خلهلا   اختياةويقص  ب  يس  : اإلشراف -
 .اء للاصا  إىل دةج  عالي  م  الكفاء  اإلنتاجي حتقي  أكرب مستا  م  الفعالي  يف األد

 .احلاافز م  العمليات الفعال  يف دف  العاملني رحنا حتقي  األه ا  العام  احمل د  تعترب: الحوافز -
يف شروط العمل احمليي  بالعامل واليت تؤثر عل  أدائ  ملهام   كالضاضاء  فري  العمل   تتمثل :ظروف العمل -

 .ينتم  إلي املشروع الي  
 .لعنصر البشر  يف التحكم يف املشاكلدوةا كبريا بالنسب  لييث يلعب التاجي  واإلةشاد : التوجيه واإلرشاد -
يف ت ةيب العما  سيؤثر بشكل كبري عل  حتسني أدائهم ومعاجل  النقائص يف أداء  االستثماةإن  :التكوين -

 .مهامهم
 :للتحكم الخاضعةالعوامل غير  .ب
واليت تنتم  إىل احمليط  أداء املنظم مثل يف جمماع  القياد واملتغريات اليت ال ميك  التحكم فيها وتؤثر عل  وتت    

 :1  العاامل التكنالاجي   والعاامل السياسي  والقاناني االجتماعي   العاامل االقتصادي اخلاةج   كالعاامل 

                                                           
1 Gilles Bressy, christian konkuyt, Economie d’entreprise, Edition sirey, Paris,France, 1990, P 47. 
2 

Othmar Heini, Performance Measurements: Designing a Generic Measure and Performance Indicator 

Model, Master Thesis, Faculty of Economic and Social Science, University of Geneva,2007, p1.  
 .5  صمرجع سبق ذكرهطلح عب  القادة    3
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بني القياد اليت ال ميك  التحكم فيها وتنعكس مباشر  قتصادي  م  االوتعترب العاامل  :االقتصاديةالعوامل  -
قتصادي  االوتناع األنشي  االستثماةات كزياد  االزدهاة االقتصاد   عل  أداء الشرك  التأميني  اليت تعتم  عل  

 .والصناعي   وبالتايل فه  متثل مستقبل ةواج خ ماهتا
  تتمثل يف الرغبات ومستا  اليكاء والابي  وقناعات جتماعياالإن العاامل : جتماعية والثقافيةاالالعوامل  -

العاامل الثقافي  تتمثل يف مناذج احليا   القيم األخلقي    أن األفراد اليي  يكانان جمماع  أو جمتمعا ما  يف يني
 .في  الفني  والتياةات الفكري  للماتم  اليت تنشأ

داء شركات التأمني بشكل كبري خاص  باص  التأمني بالربا عل  أاالجتماعي  والثقافي  وتؤثر هات  العاامل     
التأمني ةغم أمهيت  يف محاي  ممتلكاهتم وازدهاة  منتااتيعزفان ع  طلب  املسلمنيوأكل أماا  الناس  ما جعل 
 .كباق  ال و  األجنبي  مناا  أعماهلم  هليا مل يعر  التأمني

ياس  واألمين لل ول   السياس  اخلاةجي   انتشاة األيزاب الس االستقراة :العوامل السياسية والقانونية -
 .إخل...السياسي   املنظام  القاناني   أيكام وقراةات احملاكم  

حلماي  األطرا  املتعاق    فشركات التأمني غري ير  يف اختاذ قراةاهتا  احلكامي تنظم  التشريعات عق  فالتأمني    
 .تااهتا فه  خاضع  لرقاب  وإشرا  ال ول خاص  يف حت ي  أسعاةها أو تياير من

واملتمثل  يف املعاة  العلمي   البحث العلم   اإلب اعات التكنالاجي   ت او  براءات : العوامل التكنولوجية -
 .إخل...  االخااع
  Criteria Performance Measurementمعايير قياس األداء .3.3.1

أهم أدوات الرقاب  اإلداةي   ييث ميثل  ة  األعما  وتقييم أداء املؤسساتقياس األداء أدا  مهم  يف إدايعترب    
تشمل ييث   إىل النتائج املسته ف  وصال معايري لضمان  بع   ويتم قياس األداء. ضمان النااحو عل  التنفيي 

أو ئها العام تقييم أدا م  نظم املتتمك  اليت م  خلهلا  والكمي املؤشرات والقيم الناعي   هات  املعايري جمماع  م 
 .أو تقييم األه ا  واملهام خييها  أقسامها   هااظفيمتقييم أداء 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   
 .99  ص مرجع سبق ذكره غضبان ليل    1
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 ءتعريف قياس األدا. 3.3.3.1
    وذل  م  خل  جمماع  م  نظماكتشا  وحتسني األنشي  اليت تؤثر عل  ةحبي  امل إىلقياس األداء  يؤد    

  1هب   تقييم م   حتقيقها أله افها احمل د  يف الاقت احلاضريف املاض  واملستقبل بأدائها املؤشرات ترتبط 
  وميثل قياس األداء تقييم ما مت 2"عملي  قياس كفاء  وفعالي  اإلجراءات السابق : "قياس األداء عل  أن  ويعر 

 .إجنازه م  قبل املنظم 
م  اسااتيايتها كاهنا تؤثر  باستخ ام مؤشرات تشت  نظم امل وميثل قياس األداء تقييم م   حتقي  أه ا    

  3لكنها هت   إىل حتفيز الفعل" عملي  قياس كمي "فق  يكان القياس ها   وحتقيق عل  ما سيتم القيام ب  
  :4إىل قياس أدائها تتمثل يف نظم امل وآخرون فإن األسباب اليت ت ف ( Waggoner)ووفقا   

 مراقب  األداء؛ -
 الاكيز عليها؛ إىلحت ي  اجملاالت اليت حتتاج  -
 تعزيز التحفيز؛ -
 ؛االتصا حتسني  -
 .تعزيز املسؤولي  -
 مت م  دةاس مت التاصل و  ع د أو ناع حم د م  املقاييس لتقييم أدائها استخ ام غري مقي   ب نظم إن امل   

ي  املقاييس ع  أق  جيعل املسريي  يغفلان الع ي  م  مقاييس األداء يف وقت واي   استخ امأن إىل  إع ادها
 1295عام ( Globerson)  وق  اقاح 5منظم لل االسااتياي تؤثر بشكل مباشر عل  األه ا   ق  احمل د  واليت

 :6جمماع  م  اإلةشادات لتح ي  معايري قياس األداء املناسب 
 ؛املنظم اختياة معايري قياس األداء م  أه ا   -
 ن  بني املنظمات اليت تنشط يف نفس اجملا ؛وض  معايري قياس األداء تسهل عملي  املقاة  -

                                                           

 املؤمترات  أعما  اإلداةي   للتنمي  العربي  املنظم    منشاةاتالمؤسسي األداء جودة لتحسين كمدخل األداء وتقييم قياس حمم   الرييم عب   1
 .193 ص   2009 القاهر   مصر 

2 Max Moulin, Defining performance measurement, International journal of health care quality assurance, 

N20, 2007, p181. 

3 Andy Neely et al , Performance measurement system design : A literature review and research 

agenda, International Journal of Operations & Production Management, N12, 2005, P 0910  . 

4 Mohamed Seloum, Towards dynamics performance measurement system, Master thesis, Eskilstuna, 2010, 

p10. 
5
 Performance measure guide, Office of financial management, state of Washington, 2009, p9. 

6
 Agenda, International Journal of Operations & Production Management, 2005, p1245 
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 وضاح اهل   م  كل معياة قياس أداء؛ -
 باضاح؛ جيب أن يكان مج  البيانات وطرق يساب معياة قياس األداء حم د  -
 الرقم امليل ؛ ع  تل  املعتم   عل تُفضل معايري قياس األداء القائم  عل  النسب   -
 م  خل  املناقشات اليت تتم م  العملء  املاظفني وامل يري ؛ جيب اختياة معايري قياس األداء -
 .معايري قياس األداء املاضاعي  ه  األفضل م  املعايري الياتي  -
اخلاص  للشرك   م  األخي م  خل  االسااتياي  ليا ميك  القا  أن وض  معايري قياس األداء جيب أن حت د    

تتغري يسب الظرو  اليت  أنم  إداة  ألخر   كما أن معايري القياس ميك  بأن املقاييس ختتل   االعتباةبعني 
عل  أن هت   عن  تصميم معايري قياس األداء إىل حتفيز التحسني املستمر  احلرص  م  املنظم تتااج  فيها 

  .مت حتقيق  ماب ال م  جمرد مراقب  
 معايير قياس األداء المالي وغير المالي .3.3.3.1

أن تع د املعايري هم متيلبات عملير  قياس األداء ها حت ي  أنسب املؤشرات ومقاييس التقييم  ييث م  أ      
ليا ملءم  واليت تعرب تعبرياً صادقاً ع  مستا  األداء حبيث يتفر  واهلر   احمل د ل    األكثرانتقاء  يري  يفخيل  
 املنظم ميك  ممّا األداء الفعل  للنشاط أو األفراد تافري التغيي  العكسي  يا  يف  يكم جاهر قياس األداء  فإن

أن الغرض م  وجاد نظام ( Cristopher & Larcker)ويشري كل م   .االرحنرافاتم  حت ي  القصاة وتصحيح 
لقياس وتقييم األداء ها مساع   اإلداة  يف ختصيص وتقييم املااةد والتحق  م  م   حتقي  األه ا  

م  بني املقاييس - مرا هر  املقراييس غيرر املالي ثل يف حت ي  تمهلا وامل أكرب حت   م  مااجه   االسااتياي 
 .1عل  األداء االقتصاد ؟ قا ّ اليت جيب تتبعها؟ وما ه  العاامل غري املالي  التر  هلا تأثري  -املتاي 

الناشئ  ع  ع م وجاد مزيج  عر  قياس األداء عرب مؤشرات املالي  انتقادا يف األوساط األكادميي   واملشكل    
إىل اعتماد مقاييس األداء غري املايل  االنتقاداتاألداء اليت ميك  االعتماد عليها  وأدت هيه  مثايل م  مقاييس

العلق  بني مقاييس األداء املايل وغري املايل  ومت الاصا  إىل فكر  أن مقاييس  مّت دةاس م  قبل الشركات  وق  
ك  أن تكان مؤشرات لألداء املايل احلايل أو املستقبل   كما مت احلصا  عل  نتائج خمتلف  م  األداء غري املايل مي

ليا فإن اجلم  بني . م  خل  النظر يف احمل دات املختلف  ملقاييس األداء غري املايل املستخ م  ع   دةاسات

                                                           
1
 Cristopher D. Ittner, David F. Larker, Coming Up Short on Non financial Performance Measurement, 

2003. N11, P 2 .  
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وم  هنا الب  م   .1ا ع  األداء العام للشرك إلعياء انيباع أكثر تاازن يعّ  ضروةيااملعلامات املالي  وغري املالي  
 :استعراض مؤشرات األداء املايل ومؤشرات األداء غري املايل كما يل 

  وتعترب مؤشرات للمنظم تستخ م لتقييم نتائج األعما  املتعلق  بالصح  املالي   :مؤشرات األداء المالي .أ
قتصادي  املضاف  م  بني االوالقيم   االستثماة العائ  عل   ويعترب نظماتيف أغلب امل االستخ امتقلي ي  شائع  

املؤشرات املستخ م  للامج  املالي  لنتائج القياس التشغيل   وييل  عل   األسلاب املستخ م يف تقييم األعما  
سااء بالتحليل املايل والي  يعتم  عل  األةقام احملاسبي  اليت تظهر يف القاائم املالي  اليت تع ها الشرك  

 :3أمهها االنتقادات ويؤخي عل  مؤشرات األداء املايل الع ي  م . 2ال اخل  أو اخلاةج  للستخ ام
فه  تركز عل  تقاةير األنشي  اليت وقعت سابقا دون األخي يف احلسبان القيم  احلالي  أو  ؛ذات طاب  تاةخي  -

يف تياير العمليات التشغيلي   ما  بتكاةاتواالع  التحس  املستمر  مضلل املستقبلي  ييث ق  تعي  إشاةات 
 جيعلها غري كافي  يف اختاذ القراةات احلالي  واملستقبلي ؛

العمليات إدةاك العاامل اليت تياة مهاةات املاظفني وكفاء   يفع م مسامه   املؤشرات املالي  التقلي ي   -
 .التشغيلي  وت عم النااح للشرك 

( عل  امل   القصري) املؤشر املايل املقاس يف هناي  العامفقصري  األجل لألداء   املؤشرات املالي  نظر  تافر   
تظهر عل  ق  اليت التأثري دون إدةاك  جيعل م  املمك  اكتشا  آثاة معين  للقراةات املتخي  خل  هيا العام 

  .4امل   اليايل
ح م  الضروة  تياير مؤشرات م  أجل التحسني املستمر لألداء أصب :مؤشرات األداء غير المالي .ب

  زياد  املرون  اجلاد اةتفاع مستا  : ج ي   لقياس األداء تقام عل  حتقي  األه ا  اجل ي   للشرك  مثل
ليلبات العملء وختفيض مستايات  االستااب   وحتسني أداء التسليم  وتقصري زم  اإلنتاج  وسرع  واالبتكاةات

تعريفًا مقبااًل عل  نياق واس  ( Morissette)يق م   و 5ملالي  قصري  األجلاملخزون  لتحل حمل مؤشرات األداء ا
 .6مقياس كم  ألداء الفرد أو الكيان ال يتم التعبري عن  باي ات نق ي كيعتربها   اليت ملؤشرات األداء غري املالي 

                                                           
1
 Majdy Zuriekat et al, Participation in performance measurement systems and level of satisfaction, 

International Journal of Business and Social Science, N8, 2011, p 160. 
2
 .11-15ص .  ص9112 األةدن    داة جليس الزمان للنشر  عمان ، بطاقة األداء المتوازن ومعوقات استخدامها في المنظماتأمح  ياس  دودي  

. 59  ص 9115 ،، األردن  داة ال جل  للنشر ولتازي   عمانتنمية األداء الوظيفي واإلداري نزاة عاين اللب     
3
  

4
 Tekfi Saliha, Survie- Innovation et Performance de  l’entreprise, These de doctorat, sciences économiques, 

Universite Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algeria, P 111. 
5
 .141  ص 9111 مصر  والتازي   القاهر    داة الفار للنشر منهج لتحقيق التميز التنافسي: التخطيط اإلستراتيجي سي  حمم  جاد الرب   

6
 Frencesco Ammendo, Non-Financial Performance Indicators and business Performance, Libra Universita 

Internazional Degli Studi Social, N2, 2015, P 2 
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 Behn & Riley:منهمايل استخ ام املؤشرات غري املالي  لتقييم األداء املنادوا بروهناك الع ي  م  البايثني 

(1999)] ،(2004)  Davila & Venkatachalam ،Ittner & Laker 1998 ،Lambert (1998) ،[Wiesma 

(2008)
ةباح التشغيل  عائ  أ: واملتمثل  يف  غري مايل مؤشر 09 عل   Zahirul Hoque  اعتم  وق  1

التشغيل  تياير املنتاات اجل ي    تياير االستثماة  مع   منا املبيعات  يص  الساق  الت ف  النق   م  
. 2الساق  البحث والتياير  برامج خفض التكالي   تياير املاظفني  مكان العمل وصح  املاظفني وسلمتهم

 :(1.7) اليت نربزها يف الشكل ةقم العيابو  املزايا بع د م  تّتسم
 مزايا وعيوب مؤشرات األداء غير المالي: (3.1) شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Inta Kotane, IrinaKuzmina-Merlino, Non financial Indicators For Evaluation of 

Business Activity, European Integration Studies, N5, 2011, P 217. 

                                                           
1
 Selim Milan Ramil Aluç , Performance success factors of nonfinancial performance measurement , a 

literature review , Erasmus University Rotterdam , 2017, P 24. 
2
 Zahirul Hoque, Linking environmental uncertainty to non-financial performance measures and 

performance: a research note, The British Accounting Review, N4, 2003, p 476. 

 تحسين المؤشرات غير المالية

تقييم 
 املخرجات

تركيز العمل 
عل  

 امل خلت

استمراة صقل 
 النماذج

تياير النماذج 
. السببي   

.مج  البيانات حتايل  
البيانات إىل 
.معلامات  

باسااتيايات ترتبط املؤشرات  -
 .طايل  األم  نظم ملا
أفضل مؤشر لألداء املايل  -

 .املستقبل   للشرك 
 .قات اخلاةجي ا أقل عرض  للمع -
امللماس  األصا  غري  تركز عل  -

مثل ةأس املا  الفكر   احملافظ  
 عل  الزبائ 

. وقت وتكلف تتيلب  -  
.صعب  التقييم واملقاةن  -  
.اخنفاض املاثاقي  اإليصائي  -  
.معياة ماّي  ال ياج  -  
صعاب  التعبري ع  هيه  -

.املقاييس بصاة  نق ي   

 العيوب المزايا
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لع ي  ا تفتقر إىل املاثاقي  اإليصائي  بسببغري املايل مؤشرات األداء  أن 9001 (Larker)و( Ittner)يعترب    
تستن  إىل استيلعات الرأ  اليت جن ها مؤشرات الرضا  سبيل املثا  فلا أخينا عل   كمي م  البيانات غري ال

  .1م  األسئل  وع د قليل املستاابنيتضم ع دا معينا م  
األخر  املؤشرات املالي  لتقييم أدائها  ما جيعلها تتااهل الع ي  م   املؤشرات عاد  ما تستخ م الشركات      

اليت ميك  أن تساهم يف تيايرها  وعل  الرغم م  ال ةاسات الع ي   واملتعلق  باألداء املايل واألداء  املالي غري 
غري املايل لتقييم أداء الشرك   إال أن  ال يزا  هناك عاائ  يف التيبي  الفعل  هلا  ما جيعل الشرك  أمام حت   يف 

  م  أجل تياب  أه ا  الاي ات الفرعي  م  2 املالي  امللئم  لتقييم أدائهاحت ي  وتصني  املؤشرات املالي  وغري
 .   والي  جيب أن يتضم  كل م  مقاييس األداء املالي  وغري املالي هلاسااتياي  االاأله ا  

املالي  كاهنا تعرب ع   مقاييسن مقاييس األداء غري املايل أفضل م  فإ (Norton)و( Kaplan)يسب و     
غري املالي  ل يها  املقاييسييث يشري إىل أن ( Wiersma)ذل   عل  ويؤك   3األداء املايل املستقبل  للشرك 

  4حمتا  معلامات أفضل للتنبؤ باألداء عل  امل   اليايل مقاةن  باملؤشرات املالي  اليت تعكس األداء احلايل
جاد  املنتج  ةضا : مثل املالي غري  اييساملقوآخرون فإن الع ي  م  الشركات تستخ م ( Barker)ويسب 

  اليت تؤد  يف النهاي  إىل استمراة الشرك  يف 5العملء واحلص  الساقي  لتقييم أدائها لتقييم األداء املستقبل  هلا
 .حتقي  أةباح عل  امل   البعي 

م  يركز عل  النتائج  بعضهمف: إىل أن هناك ناعني أساسيني م  مؤشرات األداء يف أ  منظم  تشري دةاس     
  املرون   استخ ام املااةد اجلاد )يركز عل  حم دات النتائج والبعض اآلخر   (التنافسي   األداء املايل)

املؤشرات املتأخر   بينما تل  اليت تركز عل  باملؤشرات اليت تشري إىل النتائج ييل  عل    عاد  ما 6(واالبتكاة
 .احمل دات تسم  املؤشرات الرائ  

تقيس املؤشرات الرائ   األنشي  والعمليات اليت هلا تأثري كبري عل  األداء املستقبل  للشرك   وتسمح و      
افر إشاةات تنبؤي  تأو فشل االسااتياي  املراد تنفييها  مبعىن أن املؤشرات الرائ    ع  جناحبالكش  املبكر 

                                                           
1
 Christopher D. Ittner & David F. Larker, Coming up short  on Nonfinancial Performance Measurement, 

Harvard Business Review, N11, 2003, P 6.  
2
 Inta Kotane, IrinaKuzmina-Merlino, Non financial Indicators For Evaluation of Business Activity, 

European Integration Studies, 2011, N5, P 213. 
3
 Inta Kotane, IrinaKuzmina-Merlino, Op-cit, P 214. 

4
  Eeli Wiersma, An exploratory study of relative and incremental information content of two non financial 

performance measures: Field study evidence on absence frequency and on time delivery, Acconting 

Organization and Society,2008,N3, P 249. 
5
  Barker & al, Association of Non financial Measure Performance Measures with the Financial 

Performance of a lodging chain, Cornell University, 2005, p 395. 
6
 Andy Neely et al, Op-cit, P 1243. 
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رات املتأخر  فتقيس نتائج األنشي  والعمليات السابق  أما املؤش .(قبل وقاع األي اث أو تغري اجتاهات الساق)
 .1عل  اجتاه ي ث بالفعل سابقا بناءً للشرك   أ  تال  إشاةات 

أدوات التحليل املايل التقلي ي  أصبحت لاي ها غري كافي  لتقييم األداء يف كل م   ميك  القا  أن مما سب ؛   
يف  االسااتيا ج ي   لتقييم األداء وإدخا  البع  األجل القصري واليايل  ليل  وجب تياير أساليب 

يأخي  جيب أن بشكل منفرد ومستقل  بل األداءال جيب أن يعتم  عل  مقاييس  نظم املأداء  فتقييم  التقييم
 إذن جيب البحث ع  م خل  . سااتياي االالتغري املستمر يف بيئ  هيه الشرك  وكيا تيّلعاهتا  االعتباةبعني 
 .كل احملاوة اليت ق  تساهم يف إداة  هيا األداءل  االعتباةيايلللتقييم 

 تقييم األداء في شركات التأمين. 3.1
املرتبي   األداءمؤشرات و   م  الضروة  عرض وظائفها  تقييم أداء شركات التأمني قبل التيرق إىل عملي    

 .باجلزائرت التأمني أداء شركاوحتليل وم  مثّ تقييم   اإلقتصادي  واملالي  بقياع التأمني
  وظائف شركات التأمين. 3.3.1

 هلم  املؤم  م  األقساط اليت تافر احلماي  لألفراد مقابل حتصيل املالي  ؤسساتتعترب شركات التأمني م  امل   
كما تقام شركات   لشركات التأمني  االستيعابي مشاةي  مرحب  تساع ها يف زياد  الق ة   يف استثماةها لتعي 
  :نبينها يف الشكل اآليت وظائ ني بع   التأم

 شركات التأمين وظائف :(3.8) شكل رقم

 
 

  

 

 

.م  إع اد البايث : المصدر  

 
                                                           

1 
Othmar Heini, Op-cit, p 35. 

 االكتتاب

 التسعري

 اإلنتاج

 تساي  امليالبات

 إعاد  التأمني

 اإلستثماة

 وظائ  شركات التأمني
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:1فيما يل  شرح ملهام شركات التأمني     
من   والي   هتتم هيه الاظيف  مبعرف  مق اة القسط املناسب لتغيي  اخلير املؤم : وظيفة التسعير. 3.3.3.1

 أنااع م  ناع لكل معني سعر تقام عل  وض  التسعري الربح هلا  مبعىن أن وظيف  يم هامشيساهم يف تعظ
 حتقق   وتسن  هيه املهم  إىل خبري إكتااة وايتما   طبيع  اخلير وجسامت  عل باالعتماد   املختلف  التأمينات

(Actuarian) ويتم يساب 2قتصادي واال   متخصص بعلام الرياضيات واإليصاء وتيبيقاهتا يف العلام املالي  
  :3كالتايل  التسعري

ويتضم  املبلغ الي  يغي  اخلير   وها القسط الي  يلتزم املؤم  ل  ب فع  لشرك  التأمني: القسط التجاري
  :واملصاةي  اليت يتحملها املؤم  بسبب مزاول  عملي  التأمني إضاف  إىل هامش الربح  وحيسب بالعلق 

 

 :ثل املبلغ الي  يكف  فقط لتغيي  اخلير املؤم  من  فقط  وحيسب بالعلق ومي: القسط الصافي

  

  :وحيسب مع   اخلساة  باملعادل  اآلتي 

  

 :4يف الشكل اآليت مبين   وتسعر املنتاات التأميني  عل  األضراة وفقا لثلث  طرق
 
 
 
 
 

                                                           
 .22  ص 9008 عمان  األةدن    املعتز للنشر والتازي  إدارة التأمين والمخاطرعب  اهلل يس  مسلم   1
 .050ص   9000 األةدن   عمان داة احلام  للنشر والتازي    منظور إداري كمي وإسالمي: إدارة الخطر والتأمينهاين جزاع اةتيم   سامر حمم  عكاة   2
 .000   صمرجع سبق ذكرهعب  اهلل يس  مسلم   3
 .977-592 ص.ص، 9002داة املريخ للنشر  الرياض  السعادي    إدارة الخطر والتأمين،جاةج ةجي ا  مبادئ  4

التحميلت+ القسط الصايف = القسط التااة   

مبلغ التأمني× مع   اخلساة  = القسط الصايف   

قيم  الش ء املؤم  علي ÷ قيم  اخلساة  اليت ي ثت =    اخلساة  مع  
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 طرق تسعير المنتجات التأمينية على األضرار(: 3.9) شكل رقم

  

 

 

 .م  إع اد البايث : المصدر

عل  هيه اليريق  تقييم الاي   املعرض  للخير بشكل خاص  ويلاأ  بناءً يتم  :طريقة التسعير الحكمي. أ
  أو تكان خسائر اخلير متناع  وال ميك  املاثاق  عاد  إىل هيه اليريق  عن ما ال تتافر إيصائيات اخلسائر

م التسعري احلكم  بصاة  كبري  يف التأمني البحر   وبعض أنااع وضعها يف فئات ويساب السعر هلا  ويستخ 
 .التأمني الرب   نظرا لتناع املركبات واختل  الشحنات احملمال 

وييل  عليها أيضا طريق  التسعري اليبق   ويتم وفقا هليه اليريق  تصني   :الفئوي التسعيرطريقة . ب
ويتمثل   ذات سعر ماي وتكان   االكتتاب ن  يف نفس فئ الاي ات املعرض  للخير املتشاهب  يف صفات معي

ستخض  لنفس  املستقبلي السعر الي  يتقاضاه املؤم  متاسط اخلساة  يف اجملماع  ككل  بافااض أن اخلسائر 
 .جمماع  العاامل

ا  املقياع   ع د األمي قيم  السياة   قا  احملرك : كانفمثل عاامل التصني  يف التأمني عل  السياةات ق  ت   
عل  ذل  يتم وض  السياةات املعرض  للخير بنفس اخلصائص يف فئ  واي   ويتم تقاض  نفس السعر  وبناءً 

 .  وتعترب هيه اليريق  األكثر استخ اما يف حت ي  السعر التأميين املناسبعنها التأميين
 :االستحقاقطريقة تسعير . ج
 مث تع يل السعر زياد  أو نقصانا وفقا خلرب  اخلساة  الفردي   يسب الفئات أوال التسعريوتقام عل  أساس     

ثلث  ل  معني ختتل  متاما ع  خرب  مؤم  ل  آخر  ومنيز بني  ويفاض يف هيه اليريق  أن خرب  اخلساة  ملؤم   
 :االستحقاقطرق للتسعري وفقا ليريق  

سعري كل وي   معرض  للخير بصاة  فردي  مسبقا  ويتم ت إع ادهوتعتم  عل  ج و  مت : التسعير الجدولي -
لتح ي  السعر األساس  للخير مث يتم تع يل  بالسلبيات أو اإلجيابيات وفقا للخصائص اليبيعي  لعمليات 

 طرق التسعري
 التسعري احلكم 

 تسعري االستحقاق

 التسعري الفئا  

 التسعري املرجع 

 التسعري وف  اخلرب 

 التسعري اجل ويل
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التأمني اليت تعترب جاهر التسعري اجل ويل  وتستخ م هيه اليريق  يف تأمني املمتلكات التااةي  للمباين الكبري  
 .ويف تأمني السياةات

ستحقاق  ييث يتم تع يل سعر الفئ  االالتسعري وفقا للخرب  ها شكل آخر لتسعري  :التسعير وفقا للخبرة -
سرناات مر   مناذجير  لتح ير  ثلث وفقا خلبرر  اخلسراة  املاضري  للمرؤم  لر   وتعتبرر مر   خبرر   ناً زيراد  أو نقصا

ساة  للمرؤم  لر  أفضرل مر  متاسرط الفئر  ككرل  يرتم ختفريض سرعر قسرط الاثيق  للعام التايل  فإذا كانت خرب  اخل
الفئر   أما إذا كانرت خبرر  اخلسراة  للمرؤم  لر  أسراأ مر  متاسرط الفئر  ككرل  يرتم ةفر  سرعر الفئر   ويؤخري فر  

 .معامل املص اقي  لتح ي  أمهي  تغيري السعراالعتباة 
 العمل  ياادث م  التأمني يف الكبري  الشركات طري  عاد  ع  الرجع  تسعريال يستخ م :التسعير الرجعي  -

وتأمني كسر الزجاج  وتنحصرر مسرؤولي  املرؤم  لر  رق   وتأمني املسؤولي  العام   تأمني السياةات  التأمني ض  الس
اةي  صغري   ي ف  املرؤم  لر  وير  أعلر  للقسرط  فرإذا كانت اخلسائر الفعلي  خل  م   الاثيق  اجل أدىنبرني ير  

احلر  األدنر  وإذا كانرت اخلسرائر الفعلير  كبيرر  ير ف  احلر  األعلر   وبصرف  عامر  يقر  القسرط الفعلر  برني احلر  
  .األدنر  واحلر  األعلر  للقسرط اعتمرادا علر  خبرر  خسرائر املرؤم  لر  خرل  مر   الاثيقر 

 Underwriting تاباالكتوظيفة  .3.3.3.1
  املختلف  املرحب  التأمني وثائ  تامي اليت تعا  عليها ل يف شركات التأمني م  األنشي  كتتاباال تعترب مهم      
 اليلبات وترفض أةباح عنها ينتج أن كتتاب يف األخياة املتاق اال وقبا   التأمني طلبات خل  دةاس   م 

 :1كتتاب يفاال جم ي   وتتمثل خياات  نتكا  ال أو خسائر عنها ينتج أن املتاق 
كتتاب يف دليل اال حت ي  سياس  بالتفصيل إص اة بيان ع  سياس  اإلكتتاب م  قبل هيئ  التأمني يتم في   -
التغيي   مبالغ التأمني املكتتب  حت ي  ناع التأمني املكتتب في   املناط  اليت تشملها في  كتتاب والي  يتماال 

ني املمناع   وكل هيه التفاصيل جيب أن تكان متناسق  م  أه ا  الشرك  فق  يكان فيها  وطلبات التأم
 .اهل   احلصا  عل  يام أعما  كبري بأةباح منخفض   أو العكس

 .كتتاب اليت مت إع ادها  يىت يتم تنفييها وف  ما ها خميط ل اال إلبلغهم بسياس   بقا  البي  االتصا  -

                                                           
 .119  ص مرجع سبق ذكرهعب  اهلل يس  مسلم    1



باجلزائر التأمني شركات يف األداء تقييم....................: .............................. الثالث الفصل  

 

 
152 

يتم احلصا  عنها م  استماة  طلب التأمني  تقرير الاكيل   طاليب التأمني اليت جتمي  كاف  املعلامات يا  -
عل  اختاذ القراة الصائب يف قبا  أو ةفض  ملساع هتم ملساع هم املعاين   تقاةير الفحص الييب  تقاةير

 .اإلكتتاب
 .حتليل املعلامات اليت مت مجعها بع  التأك  م  صحتها هب   تقييم اخلير -
 .كتتاباال قراة  اختاذ -
 .م  دةج  اخلياة  للخير املكتتب في  يتلءمحت ي  القسط الي   -
عن ما تتلق  شرك  التأمني طلب التأمني تقام ب ةاست  قبل أن تب   قباهلا النهائ   : إص اة امليكر  املؤقت  -

وثيق   بإص اةفق   تقام التأمني اخلا  م  وقاع اخلير يف هات  الفا  قبل ص وة املاا طالبوم  أجل جتنيب 
 .دةاس  اليلب أثناءمؤقت  لتغيي  مؤقت  

 .اإلمضاءو   اخلير املؤم  علي   القسط  ي ود التغيي  فيها إص اة وثيق  التأمني اليت يتم حت ي  أطرا  العق  -
 وظيفة اإلنتاج .1.3.3.1

م   بي  ع د كا  عل الشرك    فه  حت د ق ة   تعترب م  أهم الاظائ  اليت تقام هبا شرك  التأمني      
ويقص  باظيف  اإلنتاج يف شرك    1وتسم  هيه العملي  بعملي  اإلنتاج  ع د املؤمنني بزياد الاثائ  خاص  

 . التأمني النشاطات التسايقي  اليت تقام هبا شركات التأمني واملتمثل  يف بي  اخل م  التأميني 
وإجياد  موةغباهت مالشرك  ومقاياهتم اليت تعكس ياجاهت زبائ يالب ويقام هيا القسم بتلق  كاف  أعما  وم    

فها يهتم بتياير وتأهيل فري  م  ةجا  املبيعات   احللا  امللئم  هلا وتق مي األجاب  املناسب   إضاف  إىل ذل 
وتقام . نتانيالاكلء والسماسر  امل عليهم اسم  وييل  عاد  2الفعا  م  الزبائ  واملستفي ي  االتصا لضمان 

 :3وظيف  اإلنتاج يف التأمني عل 
املتغري   االيتياجاتابتكاة عقاد ج ي   تناسب و  معرف  احلاجات التأميني ؛وتتمثل يف : البحوث والتخطيط -

 .للعملء
تعري  اجلمهاة بشرك  التأمني وأنااع املنتاات اليت تعرضها؛ نشر التاعي  للمؤم   وتضم  :تنشيط المبيعات -

 .شر الثقاف  التأميني  بني األفراد للاقاي  م  احلاادث واحل  م  اخلسائر؛هلم 

                                                           
 111ص  األةدن    داة احلام  للنشر والتازي   عمان منظور إداري كمي وإسالمي: التأمين، إدارة الخطر و هاين جزاع اةتيم   سامر حمم  عكاة 1
2
 . 191عب  اهلل يس  مسلم  مرج  سب  ذكره  ص  
 .91عامر أسام   مرج  سب  ذكره  ص  3
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 وظيفة تسوية المطالبات. 3.3.3.1
 اخلير حتق  عن   ل  أو علي  للمؤم  املستحق  التعايضات دف  أو التأمني مبلغ دف  تتمثل هيه الاظيف  يف   

بع  التحق  م  صح  امليالب  املق م  وتقام هيئ   العق   ويتم حت ي  قيم  التعايض واحمل د يف ض ه املؤم 
 . "اخلسائر مسا " ها اخلسائر تساي  ع  املسؤو  والشخص بيل   خمصص 

 وظيفة إعادة التأمين. 3.3.3.1
ق ة م  وي ات  أكربتعتم  شركات التأمني عل  قانان األع اد الكبري  الي  يقام عل  أساس جتمي     

تقام بإعاد    اليت تتعرض هلا املخاطرلاي ات عالي  القيم   وم  باب إداة  يىت ولا كانت بعض ا  اخلير
 . 1تأمني املخاطر العالي  لشرك  إعاد  تأمني يف مناط  خمتلف   ع  طري  تازي  تبعي  اخلساة 

 جزء نقل ب  لشركات التأمني واحلفاظ عل  مركزها املايل  ويقص  االستيعابي حيق  إعاد  التأمني زياد  الق ة     
اخلير  ويتمثل أطرا  عق  إعاد  التأمني يف شرك  التأمني  هيا حتمل عل  أكثر ق ة  أخر  جه  إىل اخلير م 

 .وشرك  إعاد  التأمني وال ي خل املؤم  ل  كير  في 
 االستثماروظيفة  .3.3.3.1

تقام باستثماةها لتغيي    ي التأمين األقساط مني مااةد كبري  ضخم  مت حتصيلها م أالتيتاافر ل   شركات    
املتاقع  للشرك   فق  تكان هيه  االلتزاماتم   االستثماةات   حبيث تتلءم هيه التزاماهتا املستقبلي 

األجل يف يال  تأمينات  قصري ستثماةات طايل  األجل كما ها احلا  يف تأمينات احليا  وق  تكان اال
 .املمتلكات
 التأمين  تقييم أداء شركات معايير. 3.3.1

؛ لرريل  يُعررّ  اختيرراة هرريه املعررايري مرر  للشرررك  مُتثّررل معررايري تقيرريم األداء املسررتايات الرريت يكرران فيهررا األداء ُمرضررياً    
 :األماة الضروةيّ  لنااح تنفيي تقييم األداء؛ وُتصّن  هيه املعايري إىل

 المعايير الخارجية والداخلية لتقييم أداء شركات التأمين. 3.3.3.1
تااجهنا صعابات غري عادي  ال   وم   جنايها  عن  البحث ع  معايري أو مقاييس تقييم أداء شرك  التأمني   

هاما م  العناصر اليت  ع ًداالصناعي   ذل  ألن  الشركاتتااجهنا عن  البحث ع  معايري تقييم أداء شرك  م  
معايري تقييم أن ام  وغري عادي  وميك  القا  مبين عل  تق يرات ع تتكان منها معايري األداء يف شرك  التأمني

                                                           

 .191ياس  يايم اليائ  وآخرون  مرج  سب  ذكره  ص 1 



باجلزائر التأمني شركات يف األداء تقييم....................: .............................. الثالث الفصل  

 

 
154 

أ  املؤشرات إىل املؤشرات التحليلي   إضاف   األداء يف شركات التأمني ق  تكان معايري خاةجي  أو معايري داخلي 
 .عل  شكل نسب مئاي 

  التأمني  وعل  شرك أداءع  البيئ  احمليي   وتستخ م للحكم عل   الناجت املعايري  وه   :المعايير الخارجية. أ
 :1يل  مااملعايري طبيع  عملها م  قبل اجلهات اخلاةجي  اليت تتعامل معها  وأهم هيه 

 وأمهها السرع  والع ال  يف تساي  التعايضات؛: جاد  اخل م  اجلي   للعملء -
 ؛اخل مات التأميني  أسعاة -
 .املالي  للشرك  امللء  -
ومررر    الترررأمنيمعرررايري واقعيررر  وأكثرررر حت يررر ا لقيررراس األداء يف شررررك   يرررىت ميكررر  وضررر : الداخليـــة المعـــايير .ب

لاظائفهرررا ومررر   تياةهرررا   أدائهررراتياةهرررا وتقررر مها  نلارررأ إىل تقيررريم العناصرررر اإلداةيررر  املختلفررر  يف الشررررك  وكيفيررر  
 :وهيا ما نقص ه باملعايري ال اخلي   وأمهها ما يل 

 اهليكل الاظيف  والكفاءات؛ -
 والتياير؛ حباث اإلنتاج -
 وإعاد  التأمني؛ االكتتاببعمليات  االهتمام -
 الرقاب  عل  التعايضات؛ -
 التساي ؛ -
 ؛االستثماةات -
 التخييط املايل؛ -
  .الكاادة وت ةيبها -

 معيار الربح ووجهة نظر المؤمن لهم. 3.3.3.1
اتياياهتا علرر  ايتمرراالت النمررا هترر   شررركات التررأمني إىل حتقيرر  األةبرراح فمرر  املنيقرر  هلررا أن تنصررب اسررا     

 عنر  تقيريم ماملرؤم  هلراليت يراعيها لتقييم آدائها واملتمثل  يف تل  واألةباح  كما تعتم  شركات التأمني عل  معايري 
 :وفيما يل  نعرض معياة  الربح ووجه  نظر املؤم  هلم شركات التأمني 

                                                           
1
 :وةق  حبثي  متااج   يف املاق  والعملية لتقييم األداء في شركات التأمين،األسس العلمية إبراهيم أمح  عي  الليب محاد     

60339676-https://fr.slideshare.net/abosalahfahim/ss ،02/08/9090: مت اإلطلع عليها يف. 

. 

https://fr.slideshare.net/abosalahfahim/ss-60339676
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بلرراغ هرريا لو إىل حتقيرر  الررربح  شررركات جتاةيرر  هترر   أمني شرررك  التررأمني أو شرررك  إعرراد  الترر تعترررب :الــربحمعيــار . أ
 :ومتتل  شركات التأمني مص ةي  لل خل واألةباحاهل   يعترب أمر إلزام  وميلاب  

األةبررراح الناجتررر  مررر  اكتتابرررات املشررراكني باخلررر مات التأمينيررر   وينشرررأ نتياررر  الفررررق برررني : الـــربح االكتتـــابي. 3.أ
 .1تعايضات الفعلي  لألخياة اليت وقعت فعل  وقامت الشرك  بالتعايضأقساط اخل مات التأميني   وال

كتتايب اال لنااح اإلداة  وسلم  األداء  غري أن اةتفاع مع   الربح  امقياس الربح االكتتايب يكان أنوميك     
 ليا فإن  ي  للربحمرتف  ما عكس النتيا  اإلجياب التأمني قسطق  خيف  مماةس  سلبي  يف حت ي  ( النتيا  التقني )

عل  سلم  األداء ال يقتصر عل  النظر إىل مع الت الربح اليت ةمبا كانت مشاب  مبا أشرنا واحلكم تقييم النااح 
 :2إلي   بل جيب النظر يف

 بزياد  األقساط السناي ؛ االكتفاء دونالاي ات املؤمن  وزياد  ع دها  زياد  -
 خاةجيا لشرك  اإلعاد ؛ا و اجلغرايف للشرك  حملي االنتشاةتياة  -
 عليها طاعيا وزياد  نسبتها وع دها يف حمفظ  الشرك ؛ التأمنيالااةد  ع  العمليات اليت يتم  األقساطمنا  -
 ؛يبيقها وقياس نتائاهاتجاد سياس  تسايقي  عملي  ومتناسق   و  -
م  هلررم احملتملررني  وخررري إقنرراع يف ذلرر  علرر  منتسرريب الشرررك  ومجهرراة املررؤ  التأمينيرر املبرريو  لتعمرريم الثقافرر  اجلهرر   -

 .ها مماةس  كساد التعايضات يف وقتها  وحبامها الصحيح  ودون إجراءات معق   تاك أثر س ء
ينرررتج عررر  أةبررراح االسرررتثماةات الررريت تقرررام هبرررا شرررركات الترررأمني ييرررث تقرررام باسرررتثماة  :الـــربح االســـتثماري. 3.أ

وال   3ح احملتاررز  بعرر  يسرراب االيتياطررات  واملخصصررات اللزمرر األمرراا  الفائضرر  لرر يها مرر  األقسرراط  واألةبررا 
 سررتثماةي  قرر  يكرران أكثررراال  ونتيارر  العمليررات االكتتررايبعرر  الررربح أمهيرر  لشرررك  التررأمني  االسررتثماة يقررل الررربح 
لئرررم كتتابيررر  اخلاسرررر  إذا مترررت وفررر  املرررنهج الصرررحيح ويف إطررراة النررراع املاال   و تعمرررل علررر  تغييررر  النترررائج اسرررتقراةا

الرري  تظهررره ميزانيرر  بعررض الشررركات هررا يقيقرر  قائمرر  وظرراهر  عامرر  اإلجيررايب سررتثماة  والرر وة لللألمرراا  املتايرر  
 .ميك  بلاغها بانتهاج السبيل الصحيح ليل 

 
 

                                                           
1
  8  جمل  جامع  تشري  للبحاث وال ةاسات العلمي   الع د ات التأمين السعودية باستخدام نظام اإلنذار المبكرتقييم أداء شركحمم  اجلش     

 .102  ص 9008
.5   صمرجع سبق ذكره إبراهيم أمح  عب  النيب محاد   
2
  

3
 .102ص مرجع سبق ذكره، حمم  اجلش     
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 :تقييم األداء من وجهة نظر المؤمن له. ب
 :1التالي  األسس لشرك  التأمني اختياةهو يراع  املؤم  ل  عن  تقييم 

 عل  ذل  م  نشرات الشركات اخلاص ؛قا  املالي  وميك  التعر  ال -
 ؛(الع ال السرع  و )رك  يف دف  التعايضات األداء املتفاق للش -
 إمكانير اليت تتخيها شررك  الترأمني حلماير  أصرا  املرؤم  لر   و املقصراد هنرا مر    باإلجراءاتاملعرف  الااضح   -

 ل الاقاي  و من  اخلسائر واختياة التغيي  املناسب ؛مساع   الشرك  للمؤم  ل  يف تافري سب
 ؛أو معا األشخاصو أعل  األضراة  التأمنيحت ي  ما إذا كانت شرك   -
باحلسرربان أيضررا عرر   مؤشرررات  األخررييتبررني لنررا أنرر  عنرر  تقيرريم أداء شررركات التررأمني جيررب  ؛مرر  خررل  مررا سررب    

  كما ميكر  أن يرتم قياسر  عررب حت ير  مر   ةضرا املرؤمنني ةباحواألمهم  أمهها تياة ةقم األعما  واحلص  الساقي  
هلررم  عنرر  يصرراهلم علرر  اخل مرر  التأمينيرر  برراجلاد  املتاقعرر  وخصاصررا احلصررا  علرر  التعايضررات املتفرر  عليهررا يف 

 .يال  حتق  اخلير  كما ميك  أن ينظر إىل األداء م  زاوي  اإلب اع والتناي  يف منتاات التأمني
 ت األداء الرئيسية في صناعة التأمينمؤشرا. 1.3.1
يعر  اخليرا  املهمر  يف عملير  قيراس  (Key Performance Indicators)إن حت ير  مؤشررات األداء الرئيسري        

بررالتزود باملعلامررات يف الاقررت املناسررب يف ظررل  نظمرر امل  األداء  فالتح يرر  الرر قي  واملناسررب هلرريه املؤشرررات ميّكرر
مر  التنبرؤ باملشراكل وجتنبهرا أو إجيراد احللرا  املناسرب  هلرا فراة وقاعهرا  متّكر  تابع  اآلنير  لرألداء غياب املعلام   فامل

 .ما يساهم يف ضبط الاقت واجله  القيام بعمل ما
أن برعلر  ذلر  ميكر  القرا   بنراءً   2تقيريم األداء مقابرل األهر ا  مؤشرات األداء عل  أهنا عملي  ميك  تعري    

وميكرر  إجيرراد . هررا مقيرراس تسررتخ م  شرررك  التررأمني ملراقبرر  أدائهررا وكفاءهتررا (KPI)أو املقيرراس  منيمؤشررر األداء للتررأ
 :3ررمني  وكيل  اإلداةات املختلف  واملتعلق  بأمؤشر لقياس األداء يف شركات الت 900أكثر م  

 العمليات؛ -
 إداة  أداء امليالبات؛ -
 اسب ؛احمل -
 تساي ؛ال -

                                                           
1

 .011  ص  مرجع سبق ذكرهعامر أسام    
2
 Othmar Heini, Op-cit, p 34. 

3
 Yiannis Charalambous, IPMS – Insurance Performance Management System,Gnosis, 2016, P 15. 
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 ؛االكتتابكتااةي  اإل  -
 ضمان اجلاد ؛ -
 املااةد البشري ؛ -
 .قناات التازي  -

أن مقاييس األداء ( Lea & Parker)أشاة كل م  و  ق  ياو  الع ي  م  البايثني تصميم مقاييس األداء     
وأن تكان  االسااتياي  عليها للتحسني  تشت  م  االعتمادجيب أن تتسم بالشفافي   سهال  الفهم  ميك  

 :2التأمني األداء األكثر استخ اما يف شركات  وفيما يل  عرض بعض مؤشرات قياس 1 ا  احمل د مرتبي  باأله
 (Solvency) مقاييس المالءة . 3.1.3.1

ها عن  ي وث الافاء بالتزاماهتا اجتاه مكتتبيتعترب امللء  أهم معياة للحكم عل  ق ة  شرك  التأمني عل     
  3"ق ة  الشرك  عل  الافاء بالتزاماهتا عن  تاةيخ االستحقاق: "عل  أهنا اخلير املؤم  ض ه  وتعر  بشكل عام

 : ويتم قياس امللء  ب
 (Solvency ratio) معدل المالءة. أ
يعترب مع   امللء  مقياس ةئيس  يستخ م لقياس م   ق ة  شرك  التأمني للافاء بالتزاماهتا عل  امل     

 .اليايل
 (Liquidity ratio) معدل السيولة. ب
 :4وحيسب باملعادل  اآلتي ويقيس م   ق ة  الشرك  للافاء بالتزاماهتا عل  امل   القصري     
 
 
 
 

                                                           
1
  جمل  جامع  تشري  للبحاث تحديد مؤشرات األداء األكثر مالءمة لمتابعة وتحسين أداء مشاريع التشييد في سورياليا  هيثم أمح     

 .191ص  ،9001علام اهلن سي    وال ةاسات العلمي   سلسل  ال
2
 Budiansky Kai & Al, Performance  measurement in banks and insurance companies, Alto University, 

 Finlande, p15.  
3
جامع    8سات  الع د   جمل  البحاث وال ةادراسة مقارنة: قواعد قياس المالءة المالية في شركات التأمينةتيب  طرطاق  عب  الرمح  العايب    

 .922  ص 9005 الااد   اجلزائر 
4
 John Wipf & Denis Garand ,Performance indicators for insurance, Handbook for microinsurance 

practitional, 2
nd

 edition, John Wipf and Denis Garand, 2010, P 54.  

 األجللتزامات قصري  ا/ النق  املتاح=  معدل السيولة
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 (Claims related performance measures)مقاييس األداء المتعلقة بالمطالبات . 3.1.3.1
  للحصا  عل  اخل م  التأميني  األقساط ماء دفعهر تعرب امليالبات ع  املقابل اليت يتحصل علي  املكتتبني ج     

 :ربني شركات التأمني  وم  مقاييس األداء املتعلق  بامليالبات ب املفاضل كما تعترب مقياس مهم بالنسب  هلم يف 
 (The Claims Ratio)نسبة المطالبات . أ
  التأمني فإن   ووفقا للامعي  الاطني  ملفاض(claims loss ratio)ويعر  أيضا بنسب  خساة  امليالبات    

 :1  وحتسب باملعادل  التالي %88.9متاسط نسب  امليالبات املتكب   يبلغ 
 
 
 (Claims Frequency)تكرار المطالبة . ب
 :عل  ايتما  التعرض للخساة   وتصن  إىل بناءً يقيس ع د امليالبات املتاقع     
 (. وقت ما يف املستقبلوميك  تاق  ي وث  يف  ق  يق  ي ث اخلساة  م  يني آلخر)معت    -
 (مستقبل وغري احملتمل وقاع    ق  يق  ي ث اخلساة  لك  نادةا ما وق  يف املاض)منخفض  -
 (ي ث اخلساة  حي ث باستمراة وانتظام ما ميك  تاق  ي وث  مستقبل) مرتف   -
 (Average time to Settle a Claim)متوسط الوقت لتسوية للمطالبة . ج
كما يشري إىل    عل  جاد  اخل م  املق م  م  قبل شركات التأمني اً اللزم لتساي  امليالب  مؤشر  الاقت يعترب  

 :  وحتسب باملعادل 2كفاء  العمليات املع   لتقييم ودف  امليالبات
 
 
 

 .ع  ةضا الزبائ  ما يست ع  ختفيض  اً ةئيسي اً ويعترب مؤشر 
 (Average Cost per Claim)متوسط التكلفة للمطالبة . د

مقابل امليالبات املتعلق  بالزبائ  م  مراعا  ناع امليالب   نظرا  التأمنيويقيس مق اة ما ت فع  شرك         
اخلاص  يف جما  أعما  ( Verisk Analytics)امليالبات  ووفقا لشرك   أنااعالختل  التكالي  لكل ناع م  

                                                           
1
 Op-cit, P 23. 

2
 Clémence Tatin-Jaleran & ,Hui Lin Chiew, Using Key Performance Indicators (KPIs) in Inclusive 

Insurance Supervision, access to insurance initiative, Germany, 2019, P 14. 

يف كل )إمجايل ع د األيام املستغرق  لتساي  مجي  امليالبات =  لمطالبةالتسوية متوسط الوقت 
 .إمجايل امليالبات(/ فئ  م  التأمني

 

 األقساط احملصل / مستحق  ال ف  امليالبات  =نسبة المطالبات
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 292ة  بينما يبلغ متاسط ميالب  التأمني عل  السك  دوال 1020 برر السياة  اصي اممتاسط  ُقّ ة  التأمني
تقييم املخاطر املرتبي  بكل ناع وتع يل أسعاة الاثائ  يف دوالة واهل   م  هيا املؤشر ها مساع   الشرك  

 .1وفقا ليل 
 General cost-related performance)مقاييس األداء العامة المتعلقة بالتكلفة  .1.1.3.1

measures) 
 :وتقسم مقاييس األداء العام  املتعلق  بالتكالي  إىل   
 (The Combined Ratio)النسبة المجمعة . أ

 :ويتم يساب النسب  اجملمع  بالعلق  التالي    
 
 
 (Expense or Cost Ratio)و التكلفة أنسبة المصاريف . ب
األقساط املكتسب   ويقاةن إمجايل نفقات إىل إمجايل ( قبل الفائ  )نسب  املصاةي  عل  مستا  الشرك  وميثل    

ميك  أن يساع  ذل  يف حت ي  ما إذا كانت . الشرك  بأقساط التأمني اليت تال ها خل  فا  زمني  حم د 
 :وحيسب باملعادل  التالي  .األقساط منخفض  ج ا أو ميك  أن تكان الشرك  أكثر كفاء 

 
 

 (Sales related performance measures)ت مقاييس األداء المتعلقة بالمبيعا. 3.1.3.1
 :وتشمل مقياس منا املبيعات للعقاد املكتتب  ومقياس احلص  مقابل اإلنتاج   
  (The Policy Sales Growth) نمو مبيعات العقود. أ

  حت ي  باأله ا  احمل د   وميك مقاةن يقيس ع د العقاد اجل ي   اليت باعتها الشرك  خل  فا  زمني  حم د     
 .عل  ع د العملء اجل د  أو مقياس ع د العقاد اجل ي   املباع   أو مزيج م  االثنني بناءً منا مبيعات العقاد 

 (The Quotas vs. Production)الحصة مقابل اإلنتاج . ب
 :1  وحيسب بالعلق قيس فعالي  وكلء املبيعات يف حتقي  أه ا  املبيعاتي    

                                                           
1
 Guiding Metrics, The Insurance Industry’s 18 Most Critical Metrics, Available on the web:  

https://guidingmetrics.com/content/insurance-industrys-18-most-critical-metrics/ , consulted on: 27/09/2020. 

 قساط احملصل إمجايل األ/ إمجايل املصاةي  =  المصاريف نسبة

 األقساط احملصل ( / املصاةي +امليالبات= )النسبة المجمعة

https://guidingmetrics.com/content/insurance-industrys-18-most-critical-metrics/
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 Customer satisfaction related performance) األداء المتعلقة برضا الزبونمقاييس  . 3.1.3.1

measures) 

 :شركات التأمني  تتمثل يفع  املنتاات واخل مات اليت تق مها  املؤم  هلموتقيس م   ةضا    
  :renewel ratioنسبة التجديد . أ
 وفًقا ملقا  نشره وكلء التأمني  ء فا  التغيي ويقيس نسب  املكتتبني اليي  جي دون عقادهم بع  انتها       

 :2وحيسب بالعلق   %51مع   االيتفاظ بالعملء يف صناع  التأمني يبلغ متاسط فإن املستقلان يف داالس 
 
 
 (Number of referrals)عدد اإلحاالت . ب
 .ع د العملء اجل د اليت مت إيالتهم م  طر  العملء احلاليني ويقيس   

 (Internal Business Process Perspectives)األعمال الداخلية المتوقعة  مقاييس. 3.1.3.1
 :ويتم قياسها م  خل    
 (Sales or new business)مبيعات أو أعمال جديدة . أ

أو الاكيل / ميك  تتب  ذل  ع  طري  خط اإلنتاج و  ييث قياس بع د وثائ  التأمني اجل ي  يتعل  هيا امل   
 ..3فا  زمني  حم د  خل 
  (Strick rate) معدل الضربات .ب
 .مع   قبا  االكتتاب ويعكس  جاد  األعما  اجل ي   اليت جيلبها الاكلء أو السمساة إىل الشرك  يقيس   

التأمني ليست مقي   حبساب أو استخ ام مجي  املؤشرات لقياس أدائها  أن شركات   إلي  وما ميك  اإلشاة  
مخس  مقاييس عام  لقياس األداء يف شركات حت ي  ( Alto)م  جامع  ان هبا بايث قام ي  يف دةاس  وق  مت حت
  أداء املبيعات (Clams related ratio)املرتبي   بامليالبات   النسب  (Solvency)امللء  : واملتمثل  يف  التأمني

                                                                                                                                                                                   
1
 Disponible sur le site : https://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples/insurance/quotas-vs-production, 

Consulté le : 06/09/2020. 
2 
John Wipf & Denis Garand ,op-cit, P31 

3 Ronay Ak, Başar Öztayşi, Performance Measurement of insurance companies by using balanced scorecard 

and Analytical Network Process ANP, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2009, p 3.  

 ع د التا ي ات احملتمل / ع د التا ي ات= نسبة التجديد
  

 

 اإليراداتإمجايل / يص  األعما إمجايل =  ة مقابل االنتاجالحص

https://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples/insurance/quotas-vs-production
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(Sales performance)قياس منا املبيعات   (Sales performance)،  العام  الكفاء (General 

efficiency) . وتعترب األةباح(Profits)   املبيعات(Sales) وةأس املا   (Capitals) م  املقاييس األكثر  
ألداء شياعا يف صناع  التأمني واليت تقيس األداء ملختل  املؤسسات الصناعي   كما يعترب تأثري الرقمن  مقياس ل

 .1تننا خاص  لتاج  الصناع  رحنا اإل
م  خل  التقاةير السناي  اليت تص ةها فه  تعتم   Munich Reباإلضاف  إىل ما سب  فإن شرك  التأمني     

  after taxألداء واملتمثلني يف العائ  إىل ةأس املا  املع   باملخاطر  بع  الضريب قياس امؤشري  مهمني لعل  

Return on risk-adjusted capital (RORAC)   االقتصادي ح واألةبا (Economic earnings)2: 

  ويسمح يربط الربح املكتسب مبخاطر ةأس املا : العائد إلى رأس المال المعدل بالمخاطرة بعد الضريبة. أ
 :وحيسب باملعادل  التالي   (املخاطر /الرحبي )بتقييم النشاط عل  أساس الثنائي  

 
  
 

التغيري يف يقاق امللكي  االقتصادي  يف فا  معين   متعلق  بت فقات ةأس املا  ال اخل  : األرباح االقتصادية. ب
واخلاةج   مبا يف ذل  تازيعات األةباح وإعاد  شراء األسهم  ويتضم  القيم  املضاف  م  خسائر إعاد  التأمني  

 (.واخلصاماألصا   إداة ) االستثماةالعائ  اإلضايف م  نشاط 

 األدائية لسوق التأمين العالمي االقتصاديةشرات المؤ . 3.3.1
قياع التأمني م  أهم قياعات اخل مات املالي   ييث يسهم يف دعم عمليات االقتصاد واحملافظ  عل  يعترب    

 االجتماع م  خل  مق اة األقساط اليت جتمعها  ويام استثماةاهتا  واألهم م  ذل   ال وة  استقراةها
  كما يعمل عل  تعايض االستثماة   الي  تلعب  م  خل  تشاي  املؤسسات واألفراد عل األساس واالقتصاد 

 يف نظم املتمثل   ع  طري  اخل مات اليت تافرها و املتضرةي  م  احلاادث ويسهل تسيري ييا  األفراد  املالي  املستقبلي
 :التقاع  وتأمينات احليا   أو املرض والشيخاخ 

                                                           
1
  Budiansky Kai  and others, op-cit, p 16. 

2
 Munich Re Group, Annual Report, 2013, p35. 

 

 -1)× مع   الفائ    -ال خل الصايف[=العائد إلى رأس المال المعدل بالمخاطرة بعد الضريبة
 ]قتصاد اال ةأس املا (/ املضاف  املتاي  االقتصادي القيم  املالي  ×  (مع   الضريب 

 

 مخاطر راسالمال
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 االقتصادالتأمين في دور : (3.1) جدول رقم

Source : UNEP, l’assurance durable - pourquoi et comment les leaders s'engagent 

rapport inaugural du groupe de travail assurance du programme des Nations Unies pour 

l’environnement finance initiative (UNEP FI), rapport 2007, p14. 

  فإن شركات التأمني تقلل الضغط عل  مااةد ت االقتصادي قياعاالنظرًا لتفاعل صناع  التأمني م  مجي    
عرب تقييم املخاطر وتق مي املشاة  يا  وجاد خير عل  األطرا  األخر   بالتايل التخفي  م    القياع العام

 .وقاعها
 ضروة يعترب  تأثري التأمني عل  أصحاب املصلح  يف اي  دول   ييث( 7.7)ويتبني م  خل  اجل و  ةقم     

ب ون  ال ميك  للشركات واألفراد املخاطر  مبمتلكاهتم واستثماة أمااهلم يف مشاةي  ف  القتصادا الزدهاة ومنا
املتاقع  اليت ستق  جينبهم النفقات غري يقض  عل  اخلا  م  اخلسائر اليت ميك  أن تق  هلم  و  فهاضخم   
بناء   األفراد عل  يوتشا  تيايرالللنما و  الشركات   وبالتايل تسهيل استخ ام أماا التأمني شركاتعل  عات  
 .للمستقبل

 التأمين العالمي أقساطحجم  .أ
ع التأمني حيق  أةباح ومكاسب للبل ان الصاع    و ذل  ألن قيا  االقتصاد يعترب التأمني احملرك األساس  للنما    

ملياة دوالة سن   1529يق  يام األقساط الكل  املتعلق  بالتأمني  (sigma)تنعكس عل  النما  ويسب جمل  
  واجل و  املاايل يبني تياة أقساط التأمني لشركات التأمني 1السابق  بالسن مقاةن   %1  وعرفت مناا بنسب  9002

  :9002-9005وإعاد  التأمني للفا   
 

                                                           
1
  atlas magazine, N 156, December 2018, p 3 

 المزايا الرئيسية التأثير على أصحاب المصالح

 منا يف النشاط م  خل  نقل املخاطر (املكتتبني)الزبائ  يف خمتل  القياعات 

 مستهلكني م  خل  الاساط  يف احلاادث (معاجل  احلاادث)املاةدي  

 املشاةي تنمي  اقتصادي  م  خل  متايل  (املستثمري )قياع املؤسسات 

 األمان م  خل  عملي  البحث احلكامات بصفتها مستشاة  خبصاص املخاطر
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 ملياة دوالة                8002-8002تطور أقساط التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين للفترة  (: 3.3) جدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 4892 4703 4554 4755 4594 4599 4566 4336 4110 4220 أقساط التأمني

 245 230 240 245 240 230 220 200 190 180 أقساط إعاد  التأمني

 5 4.89 5.27 5.15 5.22 5 4.81 4.61 4.62 4.26  % نسب  التناز 

Source : atlas magazine. N 15. tunis. December 2018, p 3 

يل السايسري  املتخصص  يف ساق التأمني ال ويل املعتم   م  طر  االحتاد ال و  (sigma)ووف  لتنبؤات جمل    
منا قسط   إذ ستتااوز األسااق املتق م  متاسط ااألقساط عل  املمتلكات ستعر  تزاي فإن   لشركات التأمني

 .1التأمني بع  مساة النما االقتصاد  العام بقياد  الااليات املتح   وكن ا ومنيق  آسيا واحمليط اهلادئ

 :مؤشر الكثافة واالختراق. ب
اق يستعملن كمقياس لتقييم الاضعي  االقتصادي  الكلي  لساق التأمني  ولقياس هيا إن مؤشر  الكثاف  واالخا     

األخري  نستخ م جمامي  أقساط التأمني املكتتب  لكل عام كمؤشر ألداء الساق  ييث تقاس أمهي  نشاط التأمني يف 
  مبع   االنتشاة أو االقتصاد الاطين أل  بل  م  خل  هيي  املؤشري   فمؤشر االخااق يصيلح علي  كيل

التغلغل  ليعكس مسامه  أو يص  قياع التأمني يف الناتج ال اخل  اخلام  وها ياصل قسم  ةقم األعما  اإلمجايل 
يقص  ب  ما ف أما مؤشر الكثاف  .إىل الناتج ال اخل  اخلام( جمماع األقساط املكتتب )للتأمني خاةج املاافقات ال ولي  

نفاق عل  شراء احلماي  التأميني   ومن  فه  تعرب ع    عل  طلب منتاات التأمني  أ  اإلخيصص  الفرد سنايا لينفق
 :واالخااقشكل املاايل يعرض مؤشر الكثاف  ال  و 2إمجايل األقساط املتحق  يف البل  منسابا إىل ع د السكان 

 
 
 

                                                           
1
 Sigma, l assurance dans le monde : le grande  tournant vers l est se poursuit, revue n 3,  swiss re institution, 

2019, p.2. 

https://www.swissre.com/dam/jcr:e19f9264-53f9-49a2-b1d3-a9af895e6bb0/sigma3_2019_fr.pdf 
 :املاق  عل   متافر  9111جمل  التأمني العراق   في ظل أجهزة اإلشراف والرقابة،  نتاج ونتائــج قطا  التأمين الجزائرياإل طاةق قن وز وآخرون  2

of.html-results-production-of-http://misbahkamal.blogspot.com/2017/01/assessmentمت اإلطلع عليها يف   :
19/11 /9191. 

 

https://www.swissre.com/dam/jcr:e19f9264-53f9-49a2-b1d3-a9af895e6bb0/sigma3_2019_fr.pdf
http://misbahkamal.blogspot.com/2017/01/assessment-of-production-results-of.html
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 في األسواق الناشئة واالختراقمؤشر الكثافة : (3.31) شكل رقم

والةاألقساط بال   

 
 .خااق الكل  للتأمنياالأقساط تأمني عل  احليا  للفرد     أقساط تأمني عل  ممتلكات للفرد           

Source : Sigma, l’ assurance dans le monde : le grande  tournant vers l est se poursuit, Swiss 

Re institute, N3, 2019, p 29. 

يتضح أن اخااق التأمني عل  املمتلكات أكرب م  اخااق التأمني عل  احليا  يف  (11.7)ةقم م  خل  الشكل    
  اخنفض إمجايل اخااق التأمني يف األسااق الناشئ  بسبب 9005ف  عام ف خمتل  البل ان املاضح  يف الشكل 

والتأمني عل   ل  احليا ع وم  ذل  فإن اخااق التأمني. احليا   وخاص  يف الصني ساق التأمني عل االنكماش يف 
ييث عرفت مناا يف خمتل  البل ان باستثناء ساق  خاص  يف آسيا الناشئ   املمتلكات يتاج  رحنا االجتاه التصاع  

  .1إفريقياالشرق األوسط و و احليا  يف أةوبا الناشئ   تأمني
حتت عناان التأمني يف عامل  9005ويسب دةاس  عاملي  لشرك  التأمني وإعاد  التأمني السايسري  املنشاة  سن     

 9002مليان دوالة سن   0908تأمني ق ةها   أقساطدول  حبام  55عامليا م  ضم   22  حتتل اجلزائر املرتب  9002
 %0.01مقابل  9002سن   % 0.09  م  يص  ساقي  عاملي  تق ة ب 9002مليان دوالة سن   0022مقابل قسط 

عامليا  أما فيما  02رتب  اخلامس  بع  جناب إفريقيا اليت حتتل املرتب  األوىل إفريقيا و  وقاةيا حتتل اجلزائر امل9002سن  

                                                           
1
 Sigma, l’ assurance dans le monde : le grande  tournant vers l est se poursuit, Swiss Re institute, N3, 2019, 

p 28. 
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ملياة دوالة وها ضعي  ج ا إذا مت  92 ررعامليا والسادس  إفريقيا ب 51خيص كثاف  التأمني فايتلت اجلزائر املرتب  
إقبا  املااط  اجلزائر  لتأمني تعّ  تفسريا لع م م وهات  األةقا. ملياة دوالة 280مقاةنت  باملتاسط العامل  واملق ة ب 

إضاف  إىل ال خل املنخفض الي  ال يسمح   مساكنهم وحملهتم وخمتل  ممتلكاهتم لع م ثقتهم بشركات التأمني
 مع  )عامليا يف نسب  مسامه  أقساط  التأمني م  الناتج احملل   51اجلزائر املرتب   ايتلتوق  . التأمني وثائ بشراء 
م  إمجايل األعما  وها ج   0.29عامليا والسادس  إفريقيا بنسب   50املرتب   ايتلت  فاجلزائر (التأمني اخااق

%2.01منخفض إذا ما قاةناه باملتاسط العامل  املق ة ب 
1. 

 المؤشرات األدائية لسوق التأمين بالجزائر .3.3.1
مل يتم انتهازها واستغلهلا بالشكل املناسب  ييث ال يزا  يتافر قياع التأمني باجلزائر عل  فرص منا واع        

  يف ظل املنافس  املفتاي  اليت شه ها قياع التأمني باجلزائر يف مريل  التحرير  القياع يستاجب التحفيز والتياير
 .والشركات اخلاص  مبماةس  نشاط التأمني باجلزائر األجنبي  والي  مسح للشركات

ن اجلزائر ضم  التأمينات ال ولي  جن ها بعي   ع  املعايري ال ولي   ييث حتتل املراتب الييلي    عن  ةص  ماق  ووز     
قساط التأمني العام باستثناء التأمني عل  احليا  الي  أساق التأمني اجلزائر  يف غالبيت  عل   اعتمادكما نليظ 

 .يسال تأخرا كبريا وع م إقبا  واضح بسبب التحرمي ال يين ل 
 االقتصاديةالمؤشرات . 3.3.3.1

الكل  لساق التأمني  فمصيلح الكثاف  يقص  االقتصاد  مقياسني لتقييم األداء  واالخااقالكثاف   مؤشرايعترب    
 االشااكفييل  علي  أيضا مع   االخااق ب  ما خيصص  الفرد سنايا لينفق  عل  طلب منتاات التأمني  أما مع   

 . 2و النفاذ ليعكس يص  قياع التأمني يف الناتج احملل  اخلامأو التغلغل أو العم  أ
 الكثافة مؤشر. أ

 االيتكاة خاص  بع  إلغاءإن جممل اإلصليات اليت قامت هبا التشريعات اجلزائري  للنهاض بقياع التأمني    
ياع للناتج احملل  اخلام وفتح اجملا  للمنافس  م  خل  حترير الساق التأميني   إال أن مسامه  القلساق التأمني 

متاسط نصيب )الق ةات اليت يتمت  هبا القياع  واجل و  املاايل يعرض مؤشر الكثاف  تبق  ضعيف  ال تعكس 

                                                           
  اجملل  اجلزائري  للعامل  قتصاد الوطني في ظل نجاح تكنولوجيا التأمينواقع سوق التأمين الجزائري ودوره في تمويل االمني ب  سعي  وآخرون  أ 1

 .09ص   9002   اجلزائر 1الع د األو   جامع  اجلزائر  والسياسات االقتصادي  
2
 .12  مرج  سب  ذكره  ص  المقاربة التسويقية والصناعة التأمينية  ق قن وزطاة   
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 (1  قسم  إنتاج التأمني إىل إمجايل ع د السكانلحيسب م  خالي  قساط املكتتب  و األالفرد م  يام 
 :9002-9009لساق التأمني اجلزائر  للفا  

 8002-8008مؤشر الكثافة لسوق التأمين الجزائري للفترة : (3.1) رقم جدول

 3139 3138 3133 3133 3133 3133 3131 3133 السنة
 3368.16 3263.61 3257.79 3231.84 3229.09 3207.85 3005.65 2671.88 مؤشر الكثافة

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz :ين للتأمينات  عل  املاق عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاط باالعتماد :المصدر
11/15/9191. 

 :9002-9009يبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر الكثاف  للتأمني باجلزائر للفا  
 8002-8008تطور مؤشر الكثافة للتأمين بالجزائر للفترة (:33.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

ديناة  2671.88نليظ أن مؤشر الكثاف  عر  تزاي ا مستمرا ييث بلغ  (11.7) ةقم الشكلم  خل      
ضعي  وحم ود  الكثاف   مؤشر   إال أنديناة جزائر  3368.16إىل  9002  ليصل سن   9009جزائر  سن  

 .وهيا ةاج  للمستا  املعيش  والاازع ال يين ل   الفرد اجلزائر 
 

                                                           
1
جمل  املثىن للعلام اإلداةي   ،8000-8000دراسة تحليلية مقارنة لمؤشرات نجاعة سوق التأمين الجزائرية واألردني خالل الفترة طاةق قن وز    

  .905ص   9001   جامع  املثىن  العراق واالقتصادي   الع د التاس 

http://www.bdcs.dz/
http://www.bdcs.dz/
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 :(معدل النفاذية) االختراقمعدل . ب
يصص  تفكلما كان  للحكم عل  تياة ال و  اً مهم اً مؤشر أو ما يسم  مع   النفاذي  يعترب مع       

كلما كانت متياة  ومتق م   والعكس فه  تعترب متخلف  أو أقل تق ما إذا  التأمني يف الناتج ال اخل  مرتفع   
-9009خااق للفا  االواجل و  التايل يبني مع   . 1التأمني يف الناتج احملل  اخلام ل يها منخفضاكان مع   

 :باجلزائر 9002
 8002-8008رة للفت االختراقمعدل (: 3.1)جدول رقم 

 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8008 السنة

 0.72 0.69 0.72 0.76 0.77 0.73 0.69 0.63 ختراقاالمعدل 

: مت اإلطلع علي   www.bdcs.dz: باالعتماد عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

 :9002-9009لتأمني باجلزائر للفا  ا خااقإيبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر مع   

 8002-8008لتأمين بالجزائر للفترة ا تطور مؤشر معدل إختراق(:33.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: ملاق قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  ا :المصدر
11/15/9191. 

-9119خل  الفا   االخااق باجلزائر يف الناتج احملل  اخلام  أن مع   التأمنيفيما يتعل  مبسامه  قياع     
 %1.11حمققا بيل  نسب   9115ييث عر  تزاي ا مستمرا إىل غاي   [1.11%  %1.17] تراوح ما بني 9112

                                                           
1
 Jérome yeatman, Manuel Internationale de L'assurance, Economica, 2eme Edition, Paris, France, 2005, p 8. 

http://www.bdcs.dz/
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عام  %1.19  مث اةتف  إىل %1.12بلغ  9119  ليعر  اخنفاضا متااصل يىت عام 9119عام  %1.17 بررمقاةن  
 %1يف الناتج احملل  اخلام إال أن  ضعي  مل يتااوز النسب   االخااق   وةغم الزياد  اليت يعرفها مع  9112

 برر  فما بال  ال و  املتق م  الي  يق ة %7.9 بررواملق ة لناشئ  لألسااق ا االخااق مع  مقاةن  مبتاسط 
1.9%. 

 المؤشرات المالية. 3.3.3.1
تعرب املؤشرات املالي  عل  ق ة  شركات التأمني اإلستيعابي  لتغيي  املخاطر والافاءء بالتزاماهتا اجتاه املؤم  هلم     

 .9002-9009ات التأمني باجلزائر للفا  وسيتم عرض إمجايل األقساط  وامجايل التعايضات شرك
 :إجمالي األقساط. أ

مقاةن  بسن   9090شرك  سن   91ساق التأمني تزاي ا يف ع د شركات التأمني باجلزائر ييث أصبحت  عر    
اعتماد مت سحب   إال أن  شركات للتأمني عل  األشخاص 2م  بينها   شرك  تأمني 02اليت كانت تضم  9000

9002ما   02بتاةيخ  MATEEC)(التعاض ي  
 :اجل و  اآليت يعرض يام اإلنتاج اإلمجايل شركات التأمنيو   1

 8002-8008الحجم اإلجمالي لإلنتاج للفترة : (3.1) جدول رقم

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 3133 السنة
 259 146 958 138 918 135 961 131 044 129 472 125 107 115 182 100 األقساط  جماليإ

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: باالعتماد عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

 01.2ستمرا  ييث بلغ نليظ أن ةقم أعما  قياع التأمني عر  اةتفاعا م (1.7)ةقم   و م  خل  اجل   

يبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر مع     9009سن   اة دجملي 00.0برر مقاةن   9002عام ياة  دج مل
 :9002-9009خااق للتأمني باجلزائر للفا  اال

 

 

 

                                                           
1
 Disponible sur le site: https://www.uar.dz/communique-rappel/  , Consulté le: 25/07/2020.  
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 3139-3133الحجم اإلجمالي لإلنتاج للفترة (: 31.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: ائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق قاع   البيانات املركزي  اإليص :المصدر
11/15/9191. 

 :إىل  باإلضاف  ويرجح هيا النما إىل اإلصليات القاناني  اليت قامت هبا ال ول  لتياير ساق التأمني الاطين    
 .بعض املنتاات التأميني ما عل  اليلب ناعا يّفز   طرق التازي  التقلي ي  بروز بناك التأمني باملاازا  م -
شركات التأمني كضروة  فتح ةأمسا  شركات التأمني كليا ل خا  شركات  وإداة االهتمام باجلانب املايل  -

ني الاطني   وهيا وخل  جا م  املنافس  النظيف  لاقي  وزياد  كفاء  شركات التأم  أجنبي   حتفيز القياع وتنشيي 
 .02-28املع   واملتمم لألمر  01-02عرب تق مي يري  أكرب وامتيازات للشركات األجنبي  وفروعها وف  األمر 

لتفعيل وزياد  االهتمام بتأمينات األشخاص وخل  متخصصني يف   فصل تأمينات األضراة ع  األشخاص -
 .02-28املع   واملتمم لألمر  14-11األمر وف   هيا اجملا 

 .املستمر ألداء املااةد البشري  العامل   وخل  ختصصات جامعي  ومعاه  تكاي  يف هيا اجملا  التياير -
 .9114ييز التنفيي مني سن   الي  دخل إلزامي  التأمني عل  الكااةث اليبيعي  -
وما  ن استثناء يأخي أكرب يص  م  ةقم أعما  الشركات كلها وب و إلزامي  التأمني عل  السياةات والي   -

 .%90بنسب   زياد  9005يشه ه م  الزيادات السناي  يف األقساط ييث عر  سن  
 .ختصيص وكاالت التأمني كل يسب جمال   فلي   صناع  أو اجتماع   أ  الفصل بني كل شرك  وأخر  -
 3139-3133إجمالي التعويضات للفترة . ب

 ت فعها شركات التأمني كمقابل ع  التغييات اليت حتملت ضمان تتمثل التعايضات يف املبالغ املالي  اليت     
كل يال  "امليالبات  تقيمييث . واملبين  يف العق  يف فا  حم د  واليت حلقت باملكتتبني  اخلسائر النامج  عنها

http://www.bdcs.dz/
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   وتعاجل تصرحيات احلادث يامل  الاثائ  عل  مستا  الاكاالت أو مراكز اخلرب  املختلف  يسب"ي  عل  
تعايضات إىل التقييمات اليت أجراها هؤالء التستن    و شرك   وتعرض هيه التصرحيات عل  خرب  خرباءكل 
 :9002-9009واجل و  املاايل يبني يام التعايضات وامللفات امليالبات للفا   .اخلرباء

 8002-8008إجمالي المطالبات وحجم التعويضات للفترة (: 8.1)جدول رقم 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 310 81 310 70 081 71 069 72 075 71 013 60 039 54 339 50 امليالبات

 902 91 788 76 566 78 489 70 547 71 464 70 408 62 209 60 يام التعايضات

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

للشركات اجلزائري  بالع د الكبري م  ملفات السياةات  ولك  أيضا باجاد  ق امليالبات املعلّ  ملفاتتتميز    
شركات  لبطء امللحاظ م  قبلل نتيا هيه   (سناات م  الاجاد 8أكثر م  )ملفات ق مي  مل يتم تسايتها بع  

أص ة ةئيس  وجتاي ا لعملي  تساي  األداء  التأمني املختلف  يف تايل مسؤولي  امليالبات املعروض  عل  كل منها
 املتعلق  امللفاتي عا مجي  الشركات احمللي  لتساي  مجي   9119 جانف يف  قراةهيئ  التأمني التابع  لازاة  املالي  

 :1لتسايتها واملتمثل يفنهائي  املمناي  املااعي  اليف التأمني عل  السياةات ب
 ؛ 9009ماةس  10يف ماع  ال يتااوز ( بني وكاالت نفس الشرك )إعاد  تنظيم مجي  امللفات العالق   -
 .9009جاان  10تصفي  مجي  امللفات م  الشركات األخر  م  السناات املالي  السابق  يف ماع  أقصاه  -
ودائما تبق  امليالبات تتعل  مبنتج السياةات  ةغم   9001ا  يف هناي  عام مل تعرب هيه اإلصليات أي  نتي  

يف عقاد السياةات ه  السائ   يف شركات  االكتتاباةات ها فرع خاسر إال أن نسب  يأن التأمني عل  الس
تعايضات إمجايل امليالبات ويام ال الشكل املاايل يعرض .التأمني عل  غراة باق  املنتاات التأميني  األخر 

 :9002-9009للفا  
 
 
 
 

                                                           
1
 KPMG Algerie (2009), Guide des Assurances en Algérie, 2015, P 80. 
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 8002-8008التعويضات للفترة  المطالبات وحجم إجمالي: (33.1) شكل رقم

 

 

 إجمالي التعويضات                           إجمالي المطالبات                  
:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر

11/15/9191. 
مقاةن   9001عام  ملياة دج 54.1اليت متت تسايتها م  قبل مجي  شركات التأمني  التعايضاتبلغ إمجايل    
  9009لسن   20.9ملياة دج مقاةن  ب  29.1 يالباتييث ق ة يام امل  2012ملياة دج عام  50.4 مببلغ

  %8.1زياد  ق ةها  اليت متت تسايتها م  قبل مجي  شركات التأمني 9008سن   التعايضاتإمجايل  وق  عر 
 ملياة دج 2018 رفق  ق ة ب يالباتيام امل أما  9001ملياة دج عام  20.0ملياة دج مقابل  20.0 رمببلغ ق ة ب

أن يام  9008  ويليظ يف عام %5.1ا   بزياد  ق ةه9001ملياة دج عام  20.1مقابل  9008عام 
التعايضات يقاةب متاما إمجايل امليالبات وهيا ما يفسره تزاي  وتري  شركات التأمني يف تساي  ملفات امليالبات 

 .للمكتتبني
 أماملياة دج   29.0 رملياة دج مقاةن  ب 20.0حمققا بيل   اخنفاضا التعايضاتعر  إمجايل  9002 يف عام   

  حمققا بيل  زياد  ب 9002ملياة دج عام  20.1مقابل  9002عام  ملياة دج 25.2 رق ة ب لباتيايام امل
 . مقاةن  بالسن  الفاةط  9%
ملياة  20.1مقابل  9002ملياة دج عام  50.1 اليت قامت هبا مجي  شركات التأمني التعايضات بلغ إمجايل   
 .9005ملياة دج عام  22.5مقابل  9002ملياة دج عام  20.2فق  بلغ  يالبات  أما يام املدج
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  أداء قوى البيع في شركات التأمين في الجزائر. 3.3.1
وذل  مقابل عماالت يتقاضاهنا  وميك  يقام دوة قا  البي  يف شركات التأمني جبم  األقساط التأميني     

املنتاان يف الاكاالت  ء العامان وكليف السماسر    تصني  قا  البي  األكثر شياعا يف شركات التأمني باجلزائر
 .  9112-9119صريف  التأمني  ييث سيتم تقييم أداء قا  البي  لشركات التأمني باجلزائر يف الفا  و  املباشر 

 في الجزائر أنوا  قوى البيع في شركات التأمين. 3.3.3.1
مباجب عق    رك  أو ع   شركات تأمنيميثل ش اً طبيعي اً يعترب الاكيل العام للتأمني شخص وكيل التأمين العام. أ

  ييث ال ميثل الشرك  اليت عينت  إال يف عمليات التأمني اليت وكلت  إداةهتا  1التعيني املتضم  اعتماده هبيه الصف 
 .2تسهيل إبرام العقاد عل  ويقتصر دوة الاكيل

ؤم  واملؤم  ل  قص  إبرام العق   وال تقريب العلق  التعاق ي  بني املعل  وتنيا  مهم  الاكيل العام للتأمني    
العق  بل تتع اها إىل تع يلها ومت ي ها وتنفيي آثاةها   إبرامتنحصر مهام وي ود صلييات الاكيل العام يف 

وغريها م  املهام  اليت ترتبط مب   اتساع التفايض الي  متنح  ل  شركات التأمني اليت ميثلها  يسب ما تراه 
 .افها التااةي مناسبا وحمققا أله 

 :  وتشمل3ويتقاض  ع  مماةس  مهام  عماالت حت د نسبها يف عق  التعيني    
 .عمال  املسامه  مكافئ  ع  عمل اإلنتاج -
 . عمال  التسيري ع  أعما  التسيري املنصاص عليها يف عق  التعيني -
 :تياز اإلنتاج  وقاع   االمتياز اإلقليم قاع   االم ل  قاع تني  حيق  العام للاكيل التأمني شرك  اعتماد عن    
عل  أن ميتن  الاكيل العام للتأمني ع  متثيل أكثر م  شرك   02-28نص األمر  :قاعدة االمتياز اإلنتاجي -

ومين  املرسام التنفيي  الاكيل العام للتأمني أن يربم عقاد تأمني حلساب . واي   بالنسب  لنفس عمليات التأمني
أو تل  اليت مل   ر  إال يف يال  خاص  وه  العمليات اليت ال متاةسها شرك  التأمني اليت ميثلهاشركات تأمني أخ

أو تل  اليت ترتبت عليها إما عقاد سب  أن فسختها الشرك  وإما اقاايات سب  أن   تك  ماضاع تاكيل بينها
 .ةفضتها أو ةفضت شروطها

                                                           
1
 .9002فيفر   90املؤةخ يف  01-02م  قانان التأمينات  القانان ةقم  981املاد    

2
 Jean Bigot & Daniel Lange, Traité de droit des assurances, L.G.D.J, Tome 2, Paris, France, 2000,  p 5. 

 .012  ص 9002  داة هام  للنشر والتازي   اليبع  األوىل  اجلزائر  المدونة الجزائرية للتأميناتمربوك يسني    3
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مياةس فيها الاكيل العام للتأمني مهام   ويتم  اليت املكاني  ود تتمثل يف حت ي  احل :اإلقليمي االمتيازقاعدة  -
تعيني ي ود اإلقليم يف العق   واليت ميك  أن تكان والي   دائر   بل ي  أو أ  تقسيم آخر تعا  ب  السليات 

 .اإلداةي  املختص 
 العام للاكيل ميك  ال ملقابلا ويف واإلنتاج   اإلقليم  االمتياز نفس آخر لاكيل متنح أن للشرك  ميك  وال   

 وبني بين  اتفاق حمل تك  مل تأمني عقاد إبرام ميكن  ال كما التأمني  فروع نفس يف أخر  تأمني شرك  متثيل
 .1الصف  هبيه اعتم ت  اليت الشرك 
 حتت لتقني ا كفاءت  يض  للتأمني العام الاكيل أن عل  بالتأمينات املتعل  981 املاد  م  الثاني  الفقر  تنص   

 .2ماكل  حلساب واكتتاب  التأمني عق  ع  البحث قص  اجلمهاة تصر 
 للوكيل العام للتأمين االعتمادشروط منح  .3.أ

واألهلي  املهني    االعتماداملتعل  بالتأمينات شروط منح وسحب  02-28م  األمر ةقم  922حت د املاد     
 :تماد الاكيل العام للتأمني عل  تافر الشروط اآلتي وحتفيز ومراقب  وسياء التأمني  ييث يتاق  اع

 اخلل  احلس ؛ -
 سن  عل  األقل؛ 98بلاغ عمره  -
 اجلنسي  اجلزائري ؛ -
 الكفاء  املهني  امليلاب ؛ -
 .   امتلك الضمانات املالي  امليلاب  -
:السمسار .ب  
تأمني البحر  مني ظهاةه يف القرن الراب  عشر تعترب مهن  السمساة التأمني م  أق م امله   وق  ةافقت عق  ال   

ميلد   ويف تل  الفا  كان دوةه متمثل يف خل  علقات بني املتفاوضني املختلفني يف اللغ  أو ال يتعاملان 
  ييث  بعمل  واي    ليا تكم  أمهيت  يف محاي  املتعاق  األجنيب باض  بناد العق  الي  يربي  م  املتعاق  احملل 

مهن  السمساة مهن  ير  حتكمها األعرا  البحري  ال ولي   ونظرا ألمهيتها وما ت ةه م  أةباح عل  كانت 
. 3أصحاهبا وكيا محاي  حلقاق املتعاق ي  ةأت التشريعات بضروة  تقنينها  

                                                           
1
 .085  ص 9002  جامع  اإلخا  منتاة   اجلزائر  18   جمل  العلام اإلنساني   ع دمهام الوكيل العام للتأمين باعتباره وسيطاالعامرة  خال     

 .018  صمرجع سبق ذكرهمربوك يسني    2
3
 .1 جمل  القانان واجملتم   الع د األو   جامع  أدةاة  اجلزائر  ص سمسار التأمين في القانون الجزائري،ييتال  معمر    
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:تعريف السمسار .3.ب  
أو معنا  مياةس حلساب  شخص طبيع  : "م  قانان التأمينات عل  أن  982عرف  املشرع اجلزائر  يف املاد     

بغرض اكتتاب عق  التأمني  ويع  مسساة التأمني وكيل   اخلاص مهن  التاسط بني طاليب التأمني وشركات التأمني
 . 1"للمؤم  ل  ومسؤوال اجتاه 

يف ياج  إىل التغيي  التأميني   والتفاوض م  الع ي   مرحبني فاملهم  الرئيسي  للاسيط ه  البحث ع  زبائ     
م  شركات التأمني لتلبي  ياجاهتم بأيس  تغييات وبأفضل سعر  إال أن  ال ي خل كير  يف العق  بل يعمل 

وبالتايل فإن مهمت  ختل  املنافس  بني شركات التأمني للحصا  عل  الزبائ  . عل  تقريب شرك  التأمني واملؤم  ل 
 .املرحبني
 تاااللتزاملتسايل يف السال التااة  كما خيض  ملختل  ويعترب السمساة يف التأمني تاجرا  فها خيض  ل   

 :3وحيق  السمساة لشركات التأمني والعملء قيم  مضاف  ييث يعمل عل . 2كل تاجر امللقا  عل  عات 
  البحث ع  املخاطر اليت تااج  العملء؛ -
 يها؛التأك  م  أن العميل يتخي قراةات مناسب  بشأن املخاطر اليت سيتم التأمني عل -
 إجياد وتياير يلا  ج ي   ومبتكر ؛ -
 تقليل تكالي  البحث ع  العملء؛ -
 مساع   العملء يف املريل  التحضريي  ووقت إبرام العق ؛ -
 . مساع   العملء طا  م   العق  ويف مريل  تساي  امليالبات -
  االعتمادشروط منح  .9.ب
ل  اعتماد م  الازير املكل  باملالي   بع  استيفائ  للشروط تتاق  مهن  السمساة ملماةستها عل  احلصا  ع   

 :4شخص طبيع  أو شخص معنا  االعتماداليت حي دها القانان  وهنا خيتل  األمر بني أن يكان طالب 
 طلب اعتماد السمسرة لشخص طبيعي .3.3.ب
 املل  يس ؛ -

                                                           
 جمل  ،8002فبراير  82المؤرخ في  02-02دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب آخر تعديل لقانون التأمينات  هلاد  خضراو  ا  1

 .902  ص9001  جامع  بسكر   اجلزائر  10/10العلام اإلنساني   الع د 
2
 .242 مربوك يسني  مرج  سب  ذكره  ص  

3
 Estelle Baechler, les courtiers généralistes face au défi de la transparence des rémunérations, ecole 

national d assurances ENASS, France, 2014, p25. 
4
 .902   صمرجع سبق ذكرهاهلاد  خضراو     
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 ؛األقلسن  عل   98بلاغ عمره  -
 اجلنسي  اجلزائري ؛ -
 ؛سناات 00 املهني  امليلاب  الكفاء  -
 .دج أو كفال  مصرفي  تسلم يف ي ود املبلغ امليكاة0.800.000امتلك الضمانات املالي   -
 طلب اعتماد السمسرة لشخص معنوي .3.3.ب
 املل  احلس ؛ -
 ؛األقلسن  عل   98 بلاغ عمره -
 اجلنسي  اجلزائري ؛ -
  اجلزائري   اإلقام  يف اجلزائر  امتلك الضمانات املالي  يف الشركاء املل   اجلنسي يتافركما جيب أن   

السمسر  أو كفال  مصرفي  تسلم يف ي ود املبلغ ميكاة  شرك بالنسب  إىل واي  م  شركاء  دج0.800.000
 .أعله
  المنتج .ج
كات شر  هلم ما حت دهعل  تساي  خ مات التأمني وف   يعملانيف جما  التأمني  مؤهلانوهم ماظفان     

  ويتمثل دوةهم يف إص اة وثائ  الرتأمني م  خل  القيام خب م  العميل وحتصيل أقساط التأمني وتساي  1التأمني
 .امليالبات  مقابل ةاتب شهر 

 صيرفة التأمين. د
 وتعر م  اخل مات التأميني  واخل مات البنكي  يف نفس الاقت للعميل   كلّ تتمثل صريف  التأمني يف تافر     

البناك ومصاة   إشراك: "عل  أهنا تعر   كما 2"تازي  منتاات التأمني عرب شبابي  البناك" :أهناعل  
  م  خل  التعريفني السابقني ميك  القا  أن صريف  التأمني تتمثل 3"يف تساي  وتازي  منتاات التأمني االدخاة

خ م  التأمني  بل يعترب قنا   بإداة يقام  يف عرض منتاات التأمني عرب شبابي  البناك  والبن  يف هيه احلال  ال
 .تازي  لشركات التأمني لتساي  وبي  منتااهتا املختلف 

 
 

                                                           
1
 .001   صمرجع سبق ذكرهياس  يايم اليائ  وآخرون    

2
 Vered Karen, Bancassurance, Presses Universitaires de France, Paris, France, p3. 

3
 Leach Alan, Bancassurance in Practice ,Munich Re Group, Munich, 2001, p2. 
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  بالجزائر شروط توزيع منتجات التأمين عبر البنوك. 3.د
 الشروط والظرو  اللزم  لتازي  منتاات التأمني 9002ما   99الصادة يف  081-02حي د األمر التنفيي     

 :1ك واليت تنص عل  ضروة  حت ي م  قبل البنا 
 قائم  الاكاالت أو أ  نقي  بي  للبن  أو املؤسس  املالي  املصرح هلا بإبرام وتازي  عقاد التأمني؛ -
 ؛املصرح تازيعهاقائم  منتاات التأمني  -
 عمال  التازي  وشروط أتعاب الاكيل؛ -
 ؛املعلامات اليت سيتم إبلغها إىل شرك  التأمني الرئيسي  -

 ؛ت ةيب األفراد املكلفني ببي  الاثائ  التأميني 
 .صلييات االكتتاب -
  بالجزائر منتجات التأمين المصرح توزيعها عبر شبابيك البنوك. 3. د
مت يصر املنتاات املمك  تازيعها عرب شبابي  البناك  واملتمثل   9002أوت  2الصادة يف  82مباجب األمر   
 :2يف
 احلاادث  املرض  املساع    الافا  عل  احليا   الرمسل ؛:  فروع التأمني الشخص -
 ؛القروض تأمني -
 السك  البسيي ؛تأمني ض  خماطر -
 ؛ السك  املخاطرمتع د  تأمني -
 تأمني إلزام  ض  خماطر الكااةث؛-
 .ملخاطر الزةاعي تأمني ا-
 : نماذج صيرفة التأمين. 1.د
 االن ماجاتفاق التازي   املشروع املشاك  : واملتمثل  يف  التأمني ميك  تصني  ثلث  أشكا  تأخيها صريف    

 :فيما يل الكامل  كما ناضحها يف اجل و  
 
 

                                                           

 www.cna.dz :  اجمللس الاطين للتامني اجلزائر   عرب املاق   1  
2
    .نفس املرج   

http://www.cna.dz/
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 نماذج صيرفة التأمين(:9.1)جدول رقم 
 االنتشاة العياب املزايا الاص  النماذج

يلعب البن  دوة  اتفاق التازي 
 لشرك  الاسيط
 التأمني

لبعث افتقاة املرون   .أقل تكلف 
 .منتاات ج ي  

الااليات املتح   
  أملانيا األمريكي  

اليابان  كاةيا 
 اجلنابي 

يعق  البن  شراك   املشروع املشاك
م  شرك  تأمني أو 

 .أكثر

صعاب  اإلداة  عل   .اخلربات انتقا 
 .امل   اليايل

سبانيا  إإيياليا  
الربتغا   كاةيا 

 .اجلنابي 
نفس الثقاف  ل    ج ي  خل  إضاف   الكامل االن ماج

 .املنظمتني
  إسبانيا فرنسا  .استثماة كبري

بلايكا  اململك  
 .إيرالن ا املتح   

Source : Marjorie Chevalier, Carole Launay et Bérangère Mainguy, La Bancassurance : 

Analyse de la situation de la Bancassurance dans le monde, Focus est une publication du 

Groupe SCOR, Paris, France, 2005, p 5.  

  ليا جي  املصر  نفس  أمام ثلث اهنتاات التأميني  دون إنتاجاملي  تازي  لصريف  التأمني بعمتقام    
  فاخلياة األو  يكان في  البن  جمرد وكيل لبي  منتاات  ا  املنتظر  م  النماذجخت م األه سااتياياتا

 االستقللي املرتبي  باملنتاات املصرفي   واألخي عل  عاتق  عملي  التسيري ومتابع  العقاد م  احلفاظ عل   التأمني
شرك  تابع  ل  خمتص  يف بي  منتاات التأمني عرب  بإنشاءالقاناني  لكل شري   واخلياة الثاين يقام في  البن  

 يف النشاط اجل ي    أما اخلياة الثالث واألخري فيتمثلالشبابي  البنكي  ةغب  من  يف السيير  بشكل كامل عل  
احتاد البن  م  شرك  التأمني م  خل  إنشاء شرك  تأمني ج ي   يتقاسم م  خلهلا املصر  وشرك  التأمني 

حيق  هلا مجل  م   ييث    تعترب صريف  التأمني قنا  تازي  ي يث  لشركات التأمني لتازي  منتااهتا 1األسهم
 :2واملتمثل  يف املزايا
 استغل  قاع   عملء البناك الضخم ؛  -

                                                           
الصناع  التأميني   : "  وةق  حبثي  يف امللتق  ال ويل الساب  يا التأمين المصرفي في الجزائر بين النظرية والواقعالقبل  نبيل  نقماة  سفيان   1

 .21   ص9009ديسمرب 08-01  جامع  يسيب  ب  باعل   شل   أيام "وأفاق التياير  جتاةب ال و الااق  العمل  
2
 Swiss Re, Bancassurance developments in Asia-shifting into a higher gear, Sigma N7, 2002,  p 10. 
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 اليت ميلكها البن ؛ القنااتم  خمتل   االستفاد الاكلء التقلي يني م  خل   عل تقليل اعتمادها  -
 مشاةك  اخل مات م  البناك؛ -
 تياير منتاات مالي  ج ي   أكثر كفاء  بالتعاون م  البناك؛ -
 احلاج  إىل بناء شبك  م  الاكاالت؛إنشاء ساق بسرع  دون  -
 .ما  إضايف م  البناك لتحسني امللء  املالي  وتاسي  األعما  التااةي  ةأساحلصا  عل   -

   قوى البيع في شركات التأمين بالجزائر تطور .3.3.3.1
اهم بشكل  تنقسم شبك  التازي  شركات التأمني يف اجلزائر إىل شبكات مباشر  وشبكات غري مباشر  تس    

كبري يف ةف  ةقم أعما  قياع التأمني  ييث تضم الشبكات املباشر  شركات التأمني عل  األضراة واألشخاص 
 Agence)والاكاالت مب اخيل نسبي  ( CNMA) ر  الصنادي  اجلهاي  ل(Annexes) امللي إضاف  إىل كل م  

a revenue proportionnel)1 والسماسر  وصريف   العامنيكل م  الاكلء فتضم   املباشر   أما الشبكات غري
 :9005-9009اجل و  املاايل يبني تياة شبكات التازي  شركات التأمني يف اجلزائر للفا  و التأمني  

 8002-2012 تطور شبكات التوزيع شركات التأمين في الجزائر للفترة: (31.1) جدول رقم

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1800 1746 1675 1513 1326 1362 1470 رةشبكات مباش

 2739 2586 2252 2194 1071 879 811 مباشرةالشبكات غير 

 4539 4332 3927 3707 2397 2241 2281 المجمو 

 ،9001، 9009عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  باالعتمادالبايث   إع ادم   :المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002، 9002، 0890، 9001

لع د شبكات التازي  لشركات التأمني  اً مستمر ًا ييات اجل ولي  أعله نليظ تزاي م  خل  القراء  للمع      
  إعتماد شركات التأمني عل    وكيا نليظ زياد9009سن   2281مقابل  9005سن   1812ييث بلغ ع دها 

  مقاةن  بالشبكات غري املباشر   نتيا  %20بنسب  تفاق  9001الشبكات املباشر  للتقرب م  زبائنها إىل غاي  
الصادة يف  02/01ن لإلصليات اليت قامت هبا الازاة  املالي  للنهاض بالقياع التأميين  كص وة قانا

والي    الي  ساهم يف حترة قياع التأمني 98/00/0228الصادة يف  28/02املع   واملتمم لألمر  90/09/9002

                                                           
1
 CNA, Réseau de distribution des sociétés d assurance, 2012, p 2. 

http://www.cna.dz/
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شا  التحالفات واالن ماجات م  البناك والتعامل أكثر م  الاسياء السته ا  فئات ج ي   وتاسي  يصتها 
  والشكل 9005سن   %2011الساقي   ييث بلغت نسب  اعتماد شركات التأمني عل  الشبكات غري املباشر  

 :9005-9000يبني نسب اعتماد شركات التأمني عل  شبكات التازي  يسب الناع للفا  املاايل 
 8002-8000للفترة  تطور شبكات التوزيع حسب النو : (33.1) شكل رقم
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 9001، 9009مني لسناات عتماد عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأباالع اد البايث  إم  : المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002، 9002، 9008، 9001،

يف ماازي  القا  ييث أصبحت شركات التأمني تعتم  أكثر عل شبكات غري  انقلب 9008شه ت سن      
  وتقليل التكالي  التابع  لشركات التأمني  ومسامهتها يف نظرا ملسامهتها يف حتصيل األقساط اجملمع  مباشر 
 : 9005-9008الشبكات غري املباشر  للفا  واجل و  املايل يعرض تياة والتازي  اجلغرايف   االنتشاة

 8002-8002تطور الشبكات غير المباشرة للفترة : (33.1) جدول رقم
 

 

 

 

، 9002، 9008عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  باالعتمادم  اع اد البايث  : المصدر

 ..www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002

 8002 8002 8002 8002 

 1683 1557 1193 1154 نيالوكالء العام

 10 15 18 19 السماسرة

 1015 991 1024 1062 البنوك

 2739 2586 2252 9021 المجمو 

http://www.cna.dz/
http://www.cna.dz/
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يتضح أن ع د الشبكات غري املباشر  عر  تزاي ا مستمرا ييث بلغ ع دهم  (11.7)م  خل  اجل و  ةقم    
  وذل  نتيا  تزاي  ع د الاكلء العامني والسماسر   إال أن ع د 9008عام  9021مقاةن  بر  9005عام  9212

  ليعر  9002شباك بنك  عام  220شه  اخنفاضا بع  ذل  إىل  مث 9008عام  9021شبابي  البناك بلغ 
  .9005شباك بنك  عام  0008اةتفاعا مر  أخر  ليصل  إىل 

ص وة قانان فصل شركات التأمني عل  األضراة ع  شركات التأمني عل   9111عام  التأمنيشه  ساق    
 :كما يبين  اجل و  التايل. كات املباشر بشلل الع د اإلمجايل األشخاص ما أد  إىل زياد 

 3138-3133تطور الشبكات المباشرة للفترة : (33.1) جدول رقم
 8002 8002 8002 8002 

 1609 1541 1524 1399 شركات التأمين على األضرار

 191 205 151 114 شركات التأمين على األشخاص

 1800 1746 1675 1513 المجمو 

، 9002، 9008 عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات باالعتمادالبايث   إع ادم  : المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002

أن ع د الاكاالت املباشر  عر  تزاي ا باستمراة ييث يصل ع د الشبكات  (19.7) يتضح م  اجل و  ةقم    
وهيا العتماد الع ي  م  شركات التأمني العمامي    9115عام  1517مقاةن  بر  9119 عام 1911باشر  إىل امل

لشبكات املباشر  لتازي  منتااهتا  كما أد  فصل شركات عل  ا...(    ,SAA, CAAR, CAAT)مثل 
شركات التأمني عل  التأمني عل  األضراة ع  شركات التأمني عل  األشخاص إىل فتح شبكات مباشر  خاص  ب

 .األشخاص

 8002-8008للفترة  قوى البيع في نشاط االنتاج لشركات التامينأداء . 1.3.3.1

يتمثل دوة قا  البي  يف جيب أكرب ع د م  املستأمنني إلص اة وثائ  التأمني وجتمي  األقساط اليت تعترب   
يل يعرض انتاج قا  البي  لشركات التأمني باجلزائر ماةدا أساسيا للسيال  املالي  لشركات التأمني  واجل و  املاا

 :9005-9009للفا  
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 8002-8008انتاج القوى البيع في شركات التأمين للفترة : (31.1) جدول رقم
 مليان ديناة

  9115شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  م  اع اد البايث  باإلعتماد عل  تقاةير الازاة  املالي  يا : المصدر
 .www.cna.dz: مت حتميل  م  املاق  .9119  9111  9111

 :يف شركات التأمني يف الشكل املاايلانتاج قا  البي   ترمج ويتم       
 8002-8008إنتاج قوى البيع في شركات التأمين للفترة : (33.1) شكل رقم
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 .معييات اجل و عل   باالعتمادالبايث    إع ادم  : مصدرال

نليظ مما سب  أن كل شبك  م  شبكات التازي  تساهم يف إنتاج شركات التأمني  ييث تساهم الشبكات    
 22020 بررأعما  يق ة    حمقق  ةقم9005سن  م  إمجايل ةقم أعما  شركات التأمني  % 64,7املباشر  بنسب  

  لرمبا يرج  لزياد  ع د الشبكات 9002مليان ديناة  إال أن مسامه  الشبكات املباشر  عرفت تراجعا مني سن  
 .غري املباشر 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 22020 22225 261 89 89007 87922 80332 69036 وكاالت مباشرة

 31974 10882 28948 29327 28270 26455 23456 وكيل عام

 5473 3407 8714 8279 7664 5281 4932 سمسار

 4024 3616 1078 1287 1649 1927 2206 صيرفة التأمين

 122393 120038 129561 127900 125505 113995 99630 المجمو 

http://www.cna.dz/
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ةغم تزاي  ع دهم  ييث تراج    9002مسامه  إنتاج الاكلء العامان تزاي ا مستمرا إىل غاي   عرفتكما    
التأمني لنفس الشرك  أو ملختل  الشركات املنافس  ومتركزها  وكلء ي   املنافس  بنيإىل  االخنفاضويرجح هيا 

م  شبكات  %81ييث جن  أن   اجلغرايف لاكلء التأمني االنتشاة االعتباة بعني األخييف نفس املنيق  دون 
ومتركز اإلداةات واألنشي  التازي  تتمركز يف منيق  الاسط نتيا  الةتفاع الكثاف  السكاني  ووجاد العاصم  فيها 

 %110ويف األخري ، %0210يف منيق  الشرق  مث منيق  الغرب بنسب   %9815الصناعي  والتااةي   تليها 
9005سن   باجلناب

التأمني املتااج   يف  شبكاتاإلنتاج ق  مت حتقيق  م   إمجايلم   %2218  كما أن 1
 :الااليات املاضح  يف الشكل اآليت

 8002 شبكات التوزيع حسب واليات الوطن لسنة إنتاج: (33.1) شكل رقم

   
 www.cna.dz: مت حتميل  م  املاق   9005وزاة  املالي  تقرير : المصدر

 9005اول  نشاط التأمني عام التأمني ملز  نظرا العتماد أةب  مساسر السماسر  والبناك تزاي ا   إنتاج سال    
كما عر  مستا  نشاط التأمني املصريف تزاي ا ، 9002 عام 18 رمقاةن  ب اً مسساة  10ع دهم ليصبح بيل  

وزياد  اعتماد شركات التأمني     نتيا  فصل شركات التأمني عل  األضراة ع  األشخاص9111 عامملحاظا 
مليان دج  4024 رق  بيل  نشاط اإلنتاج عل  مستا  البناك بعل  األشخاص عل  البناك لتازي  منتااهتا  حمق

 . 9005 عام
 
 
 

                                                           
1
 Cna, note statistique 2017-2018, Algerie, p31. Disponible sur le site : www.cna.dz. 

http://www.cna.dz/
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 :خالصة
  مت التعررض ملفهرام مصريلح م  خل  دةاستنا هليا الفصل واملتعلق  بتح ي  اإلطاة العرام لرألداء وتقيريم األداء   

وفقرررا لعررر    األداءتصرررني  مت الفعاليررر  والكفررراء   كمرررا :   وخلصرررنا أن هنررراك مفررراهيم مرتبيررر  بررراألداء أمههرررااألداء
مت    عاامرل داخلير  وأخرر  خاةجير :   ووج نا أن هناك ع   عاامل تؤثر يف األداء مت تقسريمها إىل قسرمنيمعايري

  وذكررر أهررم خصائصررها  أمهيتهررا  واألسررس الااجررب تاافرهررا يف ات تقيرريم األداء مرر  خررل  التعريرر تنرراو  مؤشررر 
  مؤشررات يرتم اعتمادهرا مر  أجرل قيراس وتقيريم األداء وأن أفضرل مؤشرر هيه املؤشرات وخلصنا إىل أن هناك عر 

يسرتيي  أن يقرراةب برني أهرر ا  األفرراد وأهرر ا  املنظمر  مرر  جهرر  ومر  جهرر  ثانير  يسررمح بعملير  املقاةنرر   وهرريه 
  (قلي يرر الت)املؤشرررات يررتم اختياةهررا وفقررا لعرر   معررايري  كمررا مت تقسرريمها إىل قسررمني مؤشرررات تقيرريم األداء املاليرر  

ومؤشرات تقييم األداء غري املالي  وخلصنا إىل أن هنراك عر د مر  النقرائص الريت تشراب املؤشررات املالير  التقلي ير    
شررركات وقرر  مت تنرراو  عمليرر  تقيرريم األداء يف  .أدائهررا  شررركات التررأمني ومعررايري تقيرريم كمررا تناولنررا خمتلرر  وظررائ

 .  خاص  باعتباةها حمل ال ةاس  التيبيقي بصف وقا  البي بصف  عام  باجلزائر التأمني 
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 :تمهيد

، "تأمنيى البيع يف شركات الو يف حتسني دور ق ياالبتكار دور التسويق "النظري ملوضوع  اإلطاررض بعد ع   
إسقاط ما تطرقنا إليه يف اجلانب  الفصليف هذا سيتم املفاهيم املتعلقة مبتغريات الدراسة، خمتلف والتعرف على 

 متالكهاالبسطيف،  تأمنيلشركة الوطنية للل ملديرية اجلهويةا يف تثللميدان الدراسة واملمن خالل تعريف  ،النظري
أسلوب دراسة  استخدامب الفصليف هذا  قثناحيث ، باجلزائر تأمنيالريادة يف سوق ال واحتالهلا أكرب شبكة توزيع

 كأداة  صيةاملقابلة الشخ على مت االعتثادو ، Saa تأمنيالة للتعثق أكلر يف السياسة التسويقية للشركة الوطنية للاحل
ممارسات ستعراض من إجابة املستجوبني ال االستفادةة مبوضوع الدراسة امليدانية، و املتعلقعلومات جلثع امل
أيضا الوثائق والتقارير السنوية للثديرية اجلهوية  استخدامكثا مت ،  تأمنييف الشركة الوطنية لل ياالبتكار التسويق 
 ،، واملتعلقة بتحصيل األقساط2102-2102 الفرتةقوى البيع يف حول أداء ع املعلومات جلثكأداة أيضا سطيف  

 :الفصلسنعاجل يف هذا و  وكذا نوعية اخلدمة املقدمة،واألرباح  ،وحتقيق األهداف البيعية احملددة

 ؛التعريف مبيدان الدراسة 
 حتديد السياسة التسويقية للشركة الوطنية للتأمني؛ 
 انية؛العداد الدراسة امليد اخلطوات املنهجية 
  عرض وحتليل أداء قوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف؛ 
 اختبار فرضيات الدراسة املتعلقة بأداء قوى البيع. 
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 التعريف بميدان الدراسة .4.1
واملتثللة يف ، الفصلسوف نقوم بعرض أدوات مجع املعلومات املتعلقة هبذا  ،قبل القيام بتعريف ميدان الدراسة   

وخمطط الشركة متوسط على إجابات املقابلة  االعتثادمت حيث  .داخلية وتقارير الشركةالسجالت لا، املقابلة
من أجل التعريف مبيدان الدراسة، وحتديد السياسة التسويقية للشركة، وتشخيص  2102-2102األجل للفرتة 

 . لتسويقيةاملثارسات املتعلقة بالتسويق االبتكاري ضثن خمططاهتا ا وعرضبيئتها التسويقية، 
 أدوات جمع المعلومات. 4.4.1

 المقابلة. أ
على املبحوثني عدة مسبقا مبطرح جمثوعة من األسئلة الباحث  ايقوم من خالهل تعترب املقابلة حمادثة هادفة   

على مقابلة  االعتثادوقد مت ، 1صلة بتساؤالت الدراسةالقصد استخالص اإلجابات ذات وتسجيل اإلجابات 
اورويكون دور الباحث أقرب إىل فتوحة م كوهنا تعتثد على طرح أسئلة( ري منظثةغ)نصف موجهة  من  أكلر حمح

تتثلل و  .، ما يساعد على كسب ثقة املستجوب ومجع أكرب قدر من املعلومات حول موضوع الدراسة2قابلمح 
 :3خطوات إجراء املقابلة يف

: األسئلة األربعة التالية بدقةعن  اإلجابةخالل  من اجليد للثقابلة عداديتطلب اإل :للمقابلة دعداداإل .4.أ
 .كيف؟ أين؟  ملاذا؟ من؟

حتديد اهلدف من املقابلة، والذي متلل يف البداية جبثع املعلومات دفعنا إىل ت" ملاذا؟"اإلجابة عن السؤال     
ول قوى البيع ومجع املعلومات حمن جهة،  ياالبتكار لشركة ومدى تبنيها للتسويق السياسة التسويقية لحول 

األفراد حتدد  "من؟"إلجابة عن السؤال او . من جهة أخرى أدائهم يف املديرية اجلهوية بسطيفوحتديد مستوى 
العاملني يف قسم التسويق باملديرية  ويعترب املعنيني جلثع املعلومات اليت حيتاج الباحث إىل مجعها، املستجوبني

ألسئلة بطريقة دقيقة ا يسثح وضع، و لوثيق بالدراسةهم األنسب من حيث ارتباطهم ا اجلهوية بسطيف
 مسبق لألسئلة إعدادمن املقابلة العلثية  هتتطلبباإلجابة على السؤال كيف؟ نظرا ملا  وموضوعية يسهل فهثها

املستجوبني عثل  مكانمكان املقابلة يف ولإلجابة عن السؤال األخري أين؟ مت حتديد  ،(242 ، ص0ملحق رقم )
للثستجوب واملقبول  ،، باعتباره املكان األنسبسطيفب تأمنيديرية اجلهوية للشركة الوطنية للقسم بامل يف

                                                           
1

 .501، دار الكتب العلثية، بريوت، لبنان، ص مناهج البحث العلميأسعد عطوان، يوسف مطر،  
.51، ص 6052بريوت، ، مؤسسة فريدريش إيربت، ، منهجية البحث العلميرميا ماجد  2  
 .501نفس املرجع، ص  3
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حبيث ال يتعارض مع  ة بذلك،الفرص وبالنسبة للباحث أيضا، حيث مت حتديد موعد املقابالت كلثا مسحت 
 .جدول أعثاهلم أو يؤخرهم على إجناز مهامهم

مكاهنا وزماهنا، قثنا  ،أسئلتها ،حتديد أهدافها ،نا للثقابلةدادإعبعد  :الجيد للمقابلة االستعداد .2.أ
وشرح  مقابلة مسؤول قسم التسويقالتوجه إىل املديرية اجلهوية سطيف و مت  حيث ،اجليد للثقابلة االستعدادب

قابلة مل مت توجيهناوالذي بدوره موضوع الدراسة وأمهية املعلومات اليت ميلكها لإلجابة على إشكالية الدراسة، 
واملتعلقة  تنادراسوجتيب على أسئلة  ؛دم بشكل مباشرخت مسؤول قسم املتابعة واإلحصاء ملا ميلكه من بيانات

، وقد قثنا بتسجيل املعلومات اليت مت احلصول عليها شفويا على شكل نقاط ومالحظات بأداء قوى البيع
 .علومات واحلصول على إيضاحات أكلرخمتصرة حىت يتسىن لنا طرح املزيد من األسئلة للتأكد من صحة امل

 داخلية وتقارير الشركةالسجالت ال. ب
جلثيع قوى واألرباح واملطالبات  وحتقيق األهداف احلصول على خمتلف املعلومات املتعلقة باألقساط اجملثعة مت   

، ئلة املطروحة للدراسةاليت ساعدتنا يف اإلجابة على األس البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية للشركة بسطيف
 :املتثللة يف

والذذذي يتضذذثن األربذذاح السذذنوية لكذذل رجذذل بيذذع يف املديريذذة  (:TCR)جدددوح اسدداب النتددانج السددنو   .4.ب
 .2102-2102اجلهوية سطيف للفرتة 

يذذة تأمينيتضذذثن جمثذذل األقسذذاط ال (:PRC) جدددوح اسدداب مةااألددة الداا الجمددادعي لقددو  البيددع. 2. ب 
إىل املطالبذذات الذذيت مت تسذذويتها لكذذل رجذذل بيذذع يف املديريذذة اجلهويذذة  إضذذافة ،ل واألهذذداف احملققذذةالسذذنوية والتحصذذي

 .2102-2102سطيف للفرتة 
يتضذذثن املثارسذذات التسذذويقية الذذيت هتذذدف الشذذركة إىل تنفيذذذها و  :2142-2142مخطددم متوسددم الجدد   .3.ب 

 .2102-2102 الفرتةيف 

 نتأميتعريف الشركة الوطنية لل. 2.4.1
مليار دينار،  62بإيرادات تفوق الذ  ،حتتل الشركة الوطنية للتأمني املرتبة األوىل بني شركات التأمني يف اجلزائر   

وحتوز الشركة على  ،1مليار دينار 50برأمسال يعد األكرب على مستوى سوق التأمينات الوطنية، حيث يقدر بذ 
ها الشركة األوىل على املستوى الوطين يف جمال التأمينات باملائة من حصة السوق الوطنية، وهو ما جيعل 22.2

                                                           
           http://www.saa.dz :املوقع اإللكرتوين للشركة 1

http://www.saa.dz/
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واملؤمن اللاين يف املنطقة املغاربية واملؤمن اللالث يف املنطقة العربية، وواحدة من ست شركات التأمني األوىل يف 
 1.إفريقيا

  (Saa) تأمينلمحة تاريخية دعن نشأة الشركة الوطنية لل .4.2.4.1.
، وتشكلت من رأمسال خمتلط جزائري مصري 0222ديسثرب  02يف  (Saa) تأمنيلل ت الشركة الوطنيةئأنش   

صعبة بسبب الرتكيبة  انطالقةعرفت  ،يف القطاع الفاعلةعلى التوايل، وكغريها من الشركات  %22و %20بنسبة
ت لتصل البدائية للسوق، وكذا نقص اإلطارات مما جعلها تلجأ للتعاون املصري، وقد مرت الشركة بعدة تطورا

 :2إىل ما هي عليه اآلن
، ومع ظهور قانون تأمنيالدولة ملختلف عثليات ال احتكارممت الشركة يف إطار ، أح 0222ماي  22يف  -

أخطار السيارات، األخطار  :ذب كة كل األخطار الصغرية واملتعلقةالشر  احتكرت 0222ماي  20التخصص يف 
لسكن، لمتعددة أخطار ، املسؤولية املدنية جبثيع أنواعها، الزجاج انكسارالبسيطة، أخطار السرقة والسطو، 

 ات األشخاص واحلوادث اجلسثانية، مجيع األخطار اليت تلحق باألفراد، احلرفيني، التجار وغريها؛تأمين
كتغطية   تأمنيملثارسة خمتلف عثليات ال تأمني، فتحت الوزارة املالية اجملال أمام الشركة الوطنية لل0221يف سنة  -

 على الصادرات الذي يقتصر على شركة تأمنيالحية وحىت أخطار النقل، ما عدا الفالاألخطار الصناعية و 
 ؛(CAGEX) الصادرات ائتثانلضثان  تأمنيال
 :ذوالذي يقضي ب 12-22 مت إصدار األمر، 0222ويف سنة  -

 كذا األجانب؛ال أمام املستلثرين احملليني و فتح اجمل 
 ؛االعتثادمن خدمات السثاسرة احلاصلني على  االستفادةطة كثا خيول للشركات الناش 
 ؛تأمنيتفعيل رقابة الدولة على قطاع ال 
   ات األضرار؛تأمينات األشخاص عن تأمينفصل 

التجار  تأمنيل الفرنسيالشراكة بني الصندوق  اتفاقفروع تظهر خاصة بعد  إنشاءبدأت فرص الشراكة و    
فرع خاص لتقدمي خمتلف  نشاءإل 6002يف أفريل ( Saa) تأمنيالوطنية لل والشركة (MACIF)وأصحاب املصانع 

 :وحتتل الشركة حصة األسد يف السوق، وحتتوي حاليا على ؛تأمنيمنتجات ال
                                                           

: ، جريدة الشروق، متوفرة على املوقع2102، تطلق برناجما لعصرنة وتطوير اخلدمات Saa أمحد عليوة، الشركة الوطنية للتأمني 1
 www.echoroukonline.com. 
 2

         . http://www.saa.dz :املوقع اإللكرتوين للشركة 

http://www.echoroukonline.com/
http://www.saa.dz/
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 ؛تأمنيشباك لصريفة الذ 042، تأمنيمسسار  22إىل  إضافةوكيال عاما  211و كالة مباشرةو  591 -
إىل املراقبة التقنية  ضافةر السيارات واألخطار البسيطة باإلمركز خاص بأخطا 22مكتب خربة مكون من  -

 للسيارات؛
 شبكة من احملامني املعتثدين من أجل الدفاع لصاحل الشركة؛ -
 .شبكة من األطباء للقيام باخلربات الطبية -
 .ائرياجلز  تأمنيمن إنتاج سوق ال %20مليار دج، وهي بذلك حتتل نسبة  22.2بذ  رأمساهلا يقدر حاليا   

 (Saa) تأمينالوطنية للالشركة  اختيارأسباب  .2.2.4.1
 :تأمنيالشركة الوطنية لل اختيارعرض جمثوعة من العوامل أدت إىل يتم فيثا يلي   
 مسعة تارخيية ومكانة مهيثنة يف السوق؛ -
 على السيارات الراجع للثنتجات املبتكرة املتثيزة؛ تأمنيهيثنتها على فرع ال -
 الكبري بتطوير سياساهتا التسويقية وحتقيق التثيز؛ االهتثام -
 وإدارة املخاطر الكبرية؛ االكتتابخربة ال جدال فيها يف  -
 شبكة توزيع كبرية منتشرة يف خمتلف مناطق الرتاب الوطين؛ -
 ؛(تأمنيوكاالت مباشرة، وكالء عامون، مساسرة، صريفة ال) تنوع قوهتا البيعية -
 .للتحسني املستثر للثهارات وكفاءة املوظفني لتدريبلمتتلك مراكز  -

هو الرتاجع املستثر الذي شهدته يف حصتها السوقية  تأمنيالشركة الوطنية لل اختياروأهم نقطة دفعتنا إىل     
، وهي %20مستثرا ليصل إىل نسبة  ااخنفاضكثا عرف أيضا فرع السيارات ،  2104عام  %2222واليت بلغت 

الشكل و  تسويقية مهثة للشركة، اتتغريُ الشركة تغيريا لرئيسها، وهذا حتثا ما ينجر عنه  السنة اليت عرفت فيها
 :تأمنياحلصة السوقية للشركة الوطنية لل يبنّي  املوايل
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 تأمينحصة السوقية للشركة الوطنية للال: (4.1)رقم  شة 

 
  إجمالي الحصة السوقية              غير السيارت تأميناصة               السيارات تأميناصة                 

 .، وثائق داخلية للشركة2120-2102خمطط متوسط األجل للشركة : المصدر

املستثر  الرتاجع بسببجديدة للشركة بعد أن مت تغيري املدير العام  انطالقةكانت   2104فإن سنة  ؛وبالتايل   
خطة تسويقية  إعدادله، والذي عثد على تطويرها، حيث قام ب الذي عرفته، ومت تعيني السيد ناصر سايس بديال

التنويع  اسرتاتيجيةعلى معتثدا ، هتدف إىل تطوير سياستها التسويقية 2102-2102متوسطة األجل للفرتة 
 .لتحقيق الريادة والتخلص من التبعية لفرع السيارات

يع يف الشركة وذلك مبقارنة  حتسني أداء قوى البومسامهته يف ياالبتكار األمر الذي ساعدنا يف دراسة التسويق    
 .2102قبل وبعد عام  اأدائه

  (Saa) الوطنية للتأمين  الهية  التنظيمي للشركة. 3.2.4.1
إىل ثالثة مستويات  االختصاصحسب منوذج التسيري التقليدي املرتكز على  تأمنيتتهيكل الشركة الوطنية لل   

  :وهي
تثلل يف املديرية العامة واليت مقرها اجلزائر العاصثة، ويرتأ  هذا املستوى املدير العام وامل :المستو  المركز . أ

 : ويربز دورهم من خالل إشرافهم على مديريتني مهانيمن املدراء العام اثنانويساعده 
 :وتتكون من :المديرية العامة اإلدارية. 4.أ

 مديرية املوارد البشرية؛ -
 سبة؛مديرية املالية واحملا -
 مديرية التنظيم ومعاجلة املعلومات؛ -
 مديرية األمالك؛ -
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 مديرية التدقيق؛ -
 .مديرية املراقبة العامة -
 :وتتكون من مديريتني اثنتني :المديرية العامة التقنية. 2.أ

 ؛مديرية الشؤون القانونية -
 .تأمنيوإعادة ال اإلنتاجمديرية  -
 :إىل عدة أقسام متثللة يف ضافةباإل   
 قسم التسويق؛ -
 قسم أخطار املوظفني؛ -
 قسم األخطار املتعلقة باملؤسسة؛ -
 .السيارات تأمنيقسم  -
 .وحدة موزعة على كامل الرتاب الوطين 04وهي املديريات اجلهوية واليت عددها  :المستو  الجهو  .ب
 .تأمنية الواملتثلل يف الوكاالت املباشرة والوكالء العامون ومساسر  :المستو  المحلي. ج

 :(Saa) تأمنيوالشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيثي للشركة الوطنية لل   
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 تأمينالهية  التنظيمي للشركة الوطنية لل: (2.1)شة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(242 ، ص2ملحق رقم ) .على وثائق داخلية للشركة االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر  

قسم األخطار الكربى 
DGR 

قسم األخطار البسيطة 
  DSD واألخطار املتعددة

 قسم التسويق والتطوير
DMD 

 مني السياراتقسم تأ

DAA 

مديرية التسيري 
 وإدارة الشبكة

مديرية إعادة 
 التأمني

خلية تصفية 
حمفظة تأمني 

 األشخاص

خلية تقدير 
األخطار 
 واالحتياط

قسم نظام املعلومات 
DSI 

قسم املالية واحملاسبة 
DFC 

قسم دعم األنشطة 
DSA 

 المديرية العامة

 جلنة املديرية

ناملستشاري املساعدين  

 قسم الرقابة العامة قسم االتصال

 قسم األمن الداخلي قسم الرقابة الداخلي

  املدير العام املساعد املكلف باألعثال
 التقنية

 

املدير العام املساعد املكلف باألعثال اإلدارية 
 واملالية

قسم 
الشؤون 
 القانونية

 املديرية اجلهوية



 الفصل الرابع:.................................. التعريف مبيدان الدراسة واخلطوات املنهجية لتنفيذها
 

 
193 

 (Saa) تأمينالجهوية سطيف للشركة الجزانرية للمديرية لبا التعريف .3.4.1
 :مت اعداد الدراسة امليدانية على مستوى املديرية اجلهوية للشركة الوطنية سطيف، ويف ما يلي تعريف بالشركة   

 (Saa) تأمينالجهوية سطيف للشركة الجزانرية للمديرية لانشأة  .4.3.4.1
سطيف أ، )وكاالت مباشرة  (12)، بشبكة مكونة يف البداية من تسع 0221ي جانف 0املديرية يف  إنشاءمت    

، حيث كانت تتواجد يف شارع (سطيف ب، سطيف ج، العلثة، جباية، أقبو، خراطة، برج بوعريريج، ومسيلة
 .إىل املقر احلايل يف شارع قويدر شليهي 0222، ومت نقل مقر املديرية عام 02العقيد عثريوش رقم 

واليات وهي سطيف وجباية وبرج بوعريريج واملسيلة من ( 14)أربع  تضملشبكة التجارية احلالية اليت تتكون ا  
املصريف،  تأمنيمكاتب لل (12) سبعةوكيالا عاماا و ( 22)وكالة مباشرة، تسعة وعشرون  (22)تسعة وعشرين 

 :موزعة حسب الوالية على النحو التايل
 .ة الجهوية سطيفشبةة توزيع المديري: (4.1)رقم  جدوح

 
 
 
 
 
 

 .وثائق داخلية للثديرية اجلهوية سطيف: المصدر
منهم يف مقر املديرية اجلهوية  24موظفا، يعثل  222 املديرية اجلهوية سطيف يبلغ إمجايل القوة العاملة يف   
 .الفروععلى مستوى  220و

  :يتم حتليلها على النحو التايل   
 ؛سنة 41حتت سن  22% -
 .سنوات 01لديهم خربة أقل من  22% -
 

 

 المجموع صيراة تأمين وكي  دعام وكالة مباشرة 

 25 3 11 11 والية سطيف

 30 2 17 11 والية بجاية

 2 0 0 2 والية برج بودعريريج

 8 2 1 5 والية مسيلة

 62 7 29 29 المجموع
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 (Saa) نتأميالهية  التنظيمي للمديرية الجهوية سطيف للشركة الجزانرية لل. 2.3.4.1
 :على املستوى اجلهوي (Saa)ينقسم اهليكل التنظيثي للشركة الوطنية للتأمني    

 سطيفللشركة الوطنية للتأمين بالهية  التنظيمي للمديرية الجهوية : (3.1)رقم  شة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وثائق داخلية للثديرية اجلهوية سطيف :المصدر

شأهنا شأن املديرية العامة تويل أمهية كبرية لفرع السيارات، حيث مت  من خالل الشكل يظهر أن املديرية اجلهوية  
على غرار باقي املنتجات األخرى اليت تقدمها، وهذا ما ينعكس على هيثنتها هلا ختصيص دائرة مستقلة بذاهتا 

 . على السيارات يف السوق تأمنيلفرع ال

مصلحة 
 املوارد البشرية

مصلحة 
ةاحملاسب  

مصلحة  مصلحة املالية
الوسائل 

 العامة

 مصلحة املعدات

مصلحة  مصلحة الربجمة
 اإلنتاج

مصلحة التعويضات 
 عن احلوادث املادية

 مصلحة الطعن

مصلحة التعويضات 
عن احلوادث 

 اجلسثانية

 مصلحة اإلحصاء

 مصلحة التأمني الزراعي

مصلحة األخطار 
 البسيطة

 مصلحة تأمني نقل البضاعة

 مصلحة األخطار الصناعية

 تأمني لدى البنوك

مصلحة تأمني 
 الكوارث الطبيعية

دائرة اإلدارة 
 العامة

دائرة املالية  دائرة السيارات
 واحملاسبة

 دائرة االعالم اآليل

 مصلحة اإلحصاء

 مصلحة التسويق

 دائرة التسويق دائرة األخطار املتعددة

 المدير الجهو 

راقبةمصلحة جلنة امل  الدائرة التجارية مصلحة املنازعات العامة نائب املدير اجلهوي 
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 ( Saa) منتجات التي توزدعها الشركة الوطنية للتأمينال .3.3.4.1
 :يف الشركة تغطيهااليت ية تأمينال الفروعتتثلل    
 السيارات؛ تأمني 
 القروض؛  تأمني 
 ؛ (الزجاج انكساربعد احلريق و ) االستغاللخسائر  تأمني 
 ى املسؤولية املدنية؛لع تأمنيال 
 النقل؛ تأمني 
 الزراعي؛ تأمنيال 
 واليت تتضثن: األضرار على املثتلكات تأمني: 

 ؛....(املنازل، األخطار املهنية، السرقة) األخطار األخرى البسيطةاحلريق و  تأمني  -
 ؛...(اآلالت، املعدات اإللكرتونية واإلعالم اآليل) األخطار التقنية تأمني -
 ات املرتبطة بالبناء؛تأمينال -
 .على الكوارث الطبيعية تأمنيال -

  (Saa)تشخيص البيألة المحيطة بالشركة  .1.4.1
وهذا حسب رقم األعثال احملقق،  2102املرتبة اللامنة يف مشال إفريقيا سنة  تأمنيية للالشركة الوطن احتلت   

يف سوق  تأمنيعلى األضرار، وهي شركة وطنية رائدة يف جمال ال تأمنيمجيع فروع ال (Saa)متار  الشركة  حيث
شركات على  2دمات، وعلى األضرار تقدم نفس اخل تأمنيشركة  02يتثيز باملنافسة الشديدة واليت تتكون من 

 :يتيف السوق كثا نبينه يف اجلدول اآلاألشخاص، وتشغل الشركة احلصة السوقية األكرب 
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 الجزانرية تأمينسوق الاي  (Saa)الحصة السوقية للشركة (: 2.1)جدوح رقم 
 رقم الدعماح الشركة الرتبة

 (مليون دينار)
 النمو %حصة السوقية ال

2142-2142 6052 6051 6052 

1 SAA 27.679 66,59% 65,16% %21,95 0,65% 

2 CAAT 23.982 52,21% 52,96% 59,06% 0,50% 

3 CAAR 15.513 56,95% 56,56% 56,50% - 0,06% 

4 CNMA 13.968 50,11% 50,22% 55,02% 0,16% 

5 CASH 9.551 2,61% 2,29% 1,11% -5,56% 

 %9,27- %97,74 %99,27 %99,77 90.693 شركات دعمومية

6 CIAR 9.986 1,22% 1,19% 1,96% 0,15% 

7 SA LAMA 5.094 1,59% 5,96% 1,01% 0,56% 

8 ALLIANCE 4.946 5,26% 5,96% 5,96% 0,00% 

9 GAM 3.806 6,11% 6,25% 5,06% 0,59% 

10 2A 3.698 6,22% 6,95% 6,95% 0,06% 

11 TRUST 3.129 5,99% 6,56% 6,12% 0,52% 

12 AXA DOM 2.789 6,52% 6,10% 6,65% -0,69% 

 %9,54 %97,74 %95,24 %92,49 444443 شركات خاصة

13 SCGI 1003 0,12% 0,95% 0,20% -0,55% 

14 CAGEX 952 0,11% 0,91% 0,11% 0,02% 

 %9,92- %7,22 %7,59 %7,72 1955 شركات متخصصة

 .02، ص 2102، (Saa) تأمنيتقرير السنوي للشركة اجلزائرية للال: المصدر

حصة سوقية  حمققة ،تعرفها الشركة إال أهنا حافظت على ريادهتا للسنوات اخلثس السابقةرغم املنافسة اليت     
الزراعي  تأمنيكثا حيتل ال  ،%01، كثا تعترب الشركة احملتكرة لفرع السيارات بنسبة 2102سنة  %22تقدر بنسبة 
 .2102لسنة  %02بذ  مقارنة 2102سنة  %22حصة سوقية 
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صبح ناصر السايس املدير العام للشركة، والذي أعطى أإال بعد أن تطوير منتجاهتا مل هتتم الشركة بتنويع و     
وضع خمطط  2102حياء مكانتها يف السوق ومواجهة املنافسة، ففي عام إويق نبضا وروحا نظرا ألمهيته يف للتس

على نقاط  لتسليط الضوء SWOTالتسويقية منطلقا بتحليل  اسرتاتيجياتهلتطوير  ،2102-2102قصري املدى 
 :والتهديدات اليت تواجه الشركة، واليت نلخصها فيثا يلي الفرص وكذلك  ،القوة والضعف
 نقاط القوة .4.1.4.1

 :يف (Saa)ة للتأمني يتتثلل نقاط القوة للشركة الوطن   
 مسعة تارخيية ومكانة مهيثنة يف السوق؛ -
 ؛وإدارة املخاطر الكبرية االكتتابخربة ال جدال فيها يف  -
 شبكة توزيع كبرية منتشرة يف خمتلف مناطق الرتاب الوطين؛ -
 تخصصة يف تقييم املخاطر؛املك فرع تابع هلا للخربة لمتت -
 قاعدة عثالئها، وحتثل خماطر كبرية، دون تعريض مالءهتا للخطر؛ توسيعلخيوهلا  متتلك رأمسال كبري يف السوق -
 شركة ومالءهتا؛بناء عقاري كبري يعزز الصالبة املالية لل -
 ؛االكتتابحمفظة زبائن مهثة تشكل مصدرا لنثو الشركة وتنويع  -
 سيولة كبرية ضرورية لتعزيز الرحبية؛ الغالب سيارات، إال أهنا توفر متتلك حمفظة على الرغم من أهنا يف -
 .تدريب للتحسني املستثر للثهارات وكفاءة املوظفنيمتتلك مراكز  -

 نقاط الضعف .2.1.4.1
 : يف (Saa) تتثلل نقاط الضعف للشركة الوطنية للتأمني   

التأخر يف التكيف مع السياق اجلديد الناجم عن االنفتاح على املنافسة بعد فتح السوق على اخلواص يف  -
 ؛0222

 والعثليات التجارية؛ سرتاتيجيةال يزال هناك الكلري مما يتعني القيام به يف ما يتعلق باال -
 ؛بتكارلالساحة الالزمة ال تعطي امل -
 قتصار على فرع السيارات وحده؛واال ، للتحرك وحو التنويعني أو حتفيزات تدفع الوكالء العامال يوجد تدابري -
 واسعة النطاق؛ أمتتةتوظيف عدد كبري من املوظفني لعدم وجود  -
 .واألداء يةاإلنتاجليس على على أسا  األقدمية والوظيفة و  كافأةاملطريقة تعتثد على  -
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 الفرص  .3.1.4.1
 :يف (Saa) منيتساهم يف زيادة حجم االكتتاب للشركة الوطنية للتأتتثلل الفرص اليت ميكن أن    
 باستلناء التشبع النسيب لفرع السيارات؛ ، غري مشبعتأميينسوق  -
 ؛تثويلالتنويع مصادر ى الشراكة بكافة أشكاهلا هبدف نفتاح علاال -
 ؛ة واملتوسطةالصغري  املؤسسات إنشاءعية وتعزيز آليات دعم تطوير قاعدة صنا -
 ؛رغبة قوية يف تطوير السياحة والزراعة -
  .مبختلف الصيغتقدمي املساعدة العامة بتوفري السكنات  -

 التهديدات .1.1.4.1
 راريتهاثا واستالعديد من التهديدات اليت تتطلب مواجهتها لضثان بقائه (Saa) منيللشركة الوطنية للتأ تواجه   

 :، املتثللة يفبصفة عامة
 سوق يتسم باملنافسة الشرسة؛ -
 .تنوع رغبات زبائن وتطورها بشكل مستثر -

 :ايتتثلل خاص السيارات بشكل يف التأمني على  (Saa) تأمنيالتهديدات اليت تواجه الشركة اجلزائرية للأما    
 يعترب احملور األساسي للتنافس؛رات والذي السياتأمني منتج  اليت يشهدهاالشديدة املنافسة  -
والذي يقابله زيادة يف تكاليف املطالبات بسبب الزيادة يف سعر قطع  ،تأمنييف أقساط ال املستثر االخنفاض -

 قيثة العثلة الوطنية،االخنفاض الذي عرفته الغيار نتيجة ارتفاع أسعار الواردات بعد 
 ؛على السيارات منيتأيف ال االحتيالصعوبة السيطرة على  -
 .مبيعات السيارات النامجة عن تراجع الواردات اخنفاضتشبع السوق بسبب  -

   (Saa)السياسة التسويقية للشركة  .4.4.1
لفت انتباه مسريي الشركة  ،املبيعات اخنفاضبعد أن تأثر رقم أعثال الشركة نتيجة لرتاجع استرياد السيارات و    

واألخطار املنوطة بشكل عام املؤسسات  تأمنيواخرتاق سوق  ،نتجاهتا وتطويرهاملضرورة الرتكيز على تنويع 
 تأمنييف النفط وغريها، حيث أن اخلربة الطويلة طراك وشركات ابالشركات الكربى على غرار سونلغاز وسون

خيص فئة ، أما يف ما (PME)ة الصغرية واملتوسطاملؤسسات  تأمنيللشركة بالتوجه وحو  تمسح ؛األخطار الكربى
بسعر مغري للتأثري على قرارهم الشرائي، بالتايل مت  هلم زم من املنتجاتمت ختصيص ح ، فقدالتجار واألفراد



 الفصل الرابع:.................................. التعريف مبيدان الدراسة واخلطوات املنهجية لتنفيذها
 

 
199 

دون اخلروج  تأمنيوحمتوى عقود ال االكتتابو  تأمنيوتبسيط شروط ال( سعر/ منتج)الرتكيز على التوليفة املزدوجة 
   .تأمنيللباد  األساسية املعن 
ع سياسة جتارية أكلر ضلو  الشركةرية بشكل متزايد، عزمت افسة الشديدة اليت تتخلل السوق اجلزائملواجهة املن   

بإعادة فحص سياسة التسعري اخلاصة هبا لتكييفها مع سياق املنافسة، حىت تتثكن من احلفاظ  اا تنافسية بدء
اطر الصناعية، وبالتايل ال سيثا يف قطاع املخ ،وز حبصص جديدة يف السوقلفاعلى الريادة كهدف جوهري و 

يف الشكل ها إعدادب( Saa)، وسنقوم بتلخيص السياسة التسويقية اليت قامت الشركة اتعزيز سياسة تنويع حمفظته
 :اآليت

 (Saa)السياسة التسويقية للشركة : (1.1) شة  رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بسطيف( Saa)لوكالة اجلهوية لشركة على املقابلة مع مدير التسويق يف ا االعتثادب الباحلة إعدادمن : المصدر

 إعادة تنظيم وظيفة املبيعات 

 تطوير سياسة املنتج والتسعري

.الرتكيز على عقد اتفاقيات تأمني مع خمتلف املؤسسات احلكومية  

 .هبدف بناء قاعدة بيانات للعثالء" CRM"تطوير إدارة عالقات العثالء 
 

 "Cat-Nat"زيز االتصال لرفع مستوى اخرتاق تأمني الكوارث الطبيعية تع
 

 .التحفيز املستثر للثبيعات من خالل تسويق الضثانات على شكل حزم
 

 إعادة النظر يف سياستها التوزيعية من خالل تكليف شبكتها بفتح نقاط بيع جديدة يف املدن اجلديدة

جلنه خمصصة هلذا الغرضتعزيز الذكاء التنافسي من خالل إنشاء   

 تنظيم دورات التدريب والتطوير لقوة مبيعات الشركة
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قسم مبيعات ضثن قسم التسويق، يهتم بتطوير  إنشاءقرتاح اوتقوية التسويق داخل الشركة مت  يف سياق تعزيز   
 .وإدامة العالقة معهماكتساب العثالء وإرضائهم  بالرتكيز على ،احملفظة ومنوها

الذي يتأتى من ، التسويق مزجيهاتحسني عناصر ل تويل أمهية أهنامتوسطة األجل الشركة  اسرتاتيجية ويتبني من   
والتخلص من التبعية التامة لفرع  تطوير منتجاهتا وتنويعها وتكليف اجلهود التسويقية لتصريفهال ختطيطها

توسيع شبكتها التوزيعية لكثا تويل الشركة أمهية   .السيارات عرب بذل جهود أكرب لبيع املنتجات املرحبة للشركة
بدل فتح وكاالت   لتثليلها يف املناطق السكنية اجلديدةنيلوكالء عام االعتثادنح مبزبائنها  منلتقرب الدائم ل

ولتطوير مهارات وكفاءة موظفيها اإلداريني فالشركة  .مباشرة تابعة هلا لتخفيف التكاليف اإلدارية الناجتة عنها
ن أو يف البنوك الوكالء العامني واملنتجني املباشري يتم خضوع خاصة هبا، كثا متلك خمابر للتكوين والتدريب

 .بأدائهم ةمباشر  تأثرأدائها يباعتبارهم املرآة العاكسة هلا و  لذإصدار وثائق التأمني للشركة للتدريب عند توظيفهم

   (Saa)اي الشركة   االبتةار التسويق . 2.1
ظ على حصتها السوقية، ومواجهة التهديدات واحلفاقاومة مل االبتكاروحو  تأمنيالشركات  قانون املنافسة دفع   

شركات  اندفاعية، واليت جنم عنها تأمينباجلزائر منافسة شرسة بني العارضني للوثائق ال تأمنيسوق الحيث تشهد 
األداء التنافسي املهم للشركة، وميكن  اتيف سياستها التسويقية، والذي يعترب من مؤشر  االبتكاروحو  تأمنيال

عرض  وسيتميف نطاق سياستها البيعية وبراجمها التسويقية،  االبتكارتنتهج  تأمنيالشركة الوطنية لل القول أن
رقم أعثال بذ ، للنهوض2102-2102 الفرتةيف املزيج التسويقي للشركة اليت قامت هبا يف  ياالبتكار التسويق 

يف  ياالبتكار ين الشركة للتسويق ، والتعرف على مستوى تبالفرتةبعد الرتاجع الذي عرفته قبل تلك الشركة
وتسوية املطالبات، حيث  االكتتابإىل حتديد أداء قوى البيع يف الشركة يف عثلييت  إضافةسياستها التسويقية، 

مت مجع املعلومات من خالل املقابالت املتكررة مع مسؤول قسم التسويق واحلصول على الوثائق والتقارير الالزمة 
 .عةمن قسم اإلحصاء املتاب

 (Saa) الشركة الوطنية للتأمين اي مجاح المنتج اي االبتةار  التسويق .4.2.1
إىل تقدمي  هاباملنافسة وتغري أذواق املستهلكني، األمر الذي يدفعاليت حتيط بالشركة الوطنية للتأمني بيئة التتثيز    

 .منتجات مبتكرة تنسجم مع أذواقهم وتضثن بقائها واستثرارها
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 تأميني اي الشركة الوطنية للتأمينالمنتج ال ابتةارراا  م .4.4.2.1
إىل حتقيقه يدفعها وحو تطوير منتجاهتا املوجهة لزبائنها  تأمنيإن التثيز والتفرد الذي تسعى الشركة الوطنية لل   

ن احلاليني واملستقبليني، من أجل تقدميها بشكل أفضل وبصورة مميزة عن املنافسني، واليت تتطلب البحث ع
 يف شركة تأمييناملنتج ال ابتكارتتم عثلية و . األفكار اإلبداعية وغربلتها وإعادة تصثيثها بطريقة أكلر جاذبية

(Saa )املراحل املبينة يف الشكل اآليت عرب: 

 (Saa)ة شركاي ال تأمينوتطوير منتج  ابتةارمراا  : (4.1)رقم  شة 

 

 

 

 

 

 

 

 .املقابلة مع مدير التسويق يف املديرية اجلهوية بسطيف على االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

ورغبات الزبائن احلاليني واملرتقبني  احتياجاتتعي متاما أمهية البحث عن إشباع  تأمنيلل ةإن الشركة اجلزائري    
متر عثلية م، و احتياجاهتتطوير منتجاهتا تبعا لتطور ليف السوق، وهلذا فهي تسعى دائثا ملواجهة املنافسة والبقاء 

الزبائن من  احتياجاتة حول ياالبتكار منتجات جديدة يف الشركة بعدة مراحل، بداية جبثع األفكار  ابتكار
أو طرح أفكار على مستوى الشركة األم أو الوكاالت التابعة هلا اليت تقوم بغربلتها عن طريق  ،الزبائن أنفسهم

ة املغربلة للقسم اخلاص به ياالبتكار ة، ويتم إرسال األفكار استشارة وكالئها ومدراء التسويق يف وكالهتا اجلهوي
من ( قسم األخطار البسيطة واملتعددة، قسم األخطار الكربى، قسم أخطار السيارات، قسم التسويق والتطوير)

ط كتوارية لتحديد القسمة واخلاصة، والقيام بالدراسة اال حتديد الشروط العاو   جديدتأميينأجل بلورهتا إىل منتج 
على  االعتثادالزبون مبا حيقق رحبية للشركة، ويتم حتديد القسط الصايف للثنتج اجلديد ب حتياجاتاملالئم ال

إطالق املنتج بعد تنظيم 
دورات تدريبية قصرية 

للثنتجني على مستوى شبكة 
 التوزيع

 
 مرحلة تسويق املنتج

 
 تصور العثيل للثنتج

الوكاالت ) اقرتاحات
كالء العامون، الاجلهوية، و 

(الزبائن  

:س القسم يف الشركة ترسل لرئي   
.اكتوارية دراسة -  
تصثيم الشروط العامة واخلاصة -  

 إرسال املشروع إىل نائب املدير العام
الفين والتجاري للشركة من أجل 

 التقييم

 جلنة التدقيق للثصادقة
التأمني على مستوى الوزارة املالية مديرية 
 عتثاد واملوافقة على تسويقهلال

 وماتضبطه يف نظام املعل
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فإنه   ،الكبرية عداديعتثد على قانون األ تأمنيوقوع اخلطر، طبيعة اخلطر، جسامة اخلسائر، ومبا أن ال احتثال
 .كلثا زاد عدد املكتتبني لنفس العقد فإن القسط سينخفض

والتجاري للشركة للقيام بعثلية  الفينوبعد تصثيم املنتج على مستوى القسم يأيت دور نائب املدير العام    
التقييم، فإذا كان التقييم إجيايب يتم إرساله إىل جلنة التدقيق للثصادقة عليه، مث بعدها يبعث إىل اجمللس الوطين 

 .تسويقه ات للحصول على التأشرية حىت تتثكن الشركة منتأمينلل
ام عثلية متيف نظام املعلومات اخلاص هبا إل إن حصول الشركة على التأشرية ملنتجها اجلديد يسثح هلا بربجمته   

 .احلاسوب استخداممع الزبون ب االكتتاب
حترص الشركة على تكوين منتجيها على مستوى شبكاهتا التوزيعية حىت  ؛وإلجناح عثلية طرح املنتج اجلديد   

 .لية طرح املنتج اجلديد وتسويقهتباشر عث
فهي تسهر دائثا للحصول على التغذية العكسية من زبائنها حول  ،إال أن الشركة ال تتوقف عند هاته املرحلة   

م ورغباهتم، وهذا يعين أن حتياجاهتاملنتج اجلديد، من أجل التطوير املستثر ملنتجاهتا ومواكبة التغريات احلاصلة ال
 . ه يعترب مكسبا هلاؤ رضاإف ،هتثام الشركةالزبون هو بؤرة ا

 2142 -2142 المنتجات الجديدة .2.4.2.1

 :2102 -2102للفرتة  (Saa) يف ما يلي عرض املنتوجات اجلديدة للشركة الوطنية للتأمني   
 :ارع السيارات .أ
ما املكتتبني لغالئه، نفور ملنتج السيارات الشامل الكالسيكي  تأمنيال ىالق :المحدودالشام   تأمينال .4.أ

جلثيع اخلسائر املثكن حدوثها للسيارة حىت  التغطية الشاملة احملدودة سباقة يف السوق يف تقدميالشركة  جعل
 :املبينة يف اجلدول اآليت ،(242، ص2ملحق رقم ) احلد احملدد يف الشروط اخلاصة وفقا للالثة خيارات

 دودالشام  المح تأمينخيارات ال(: 3.1)جدوح رقم 

 . مطويات الشركة: المصدر

 

 التي يتحملها المةتتب اتاالقتطادع القسم الصااي الخيارات

 دج 2.500 دج 28.000 دج 200.000

 دج 2.500 دج 31.000 دج 300.000

 دج 2.500 دج 35.000 دج 500.000
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، التجار، تعليم األجرة)ملالكي السيارات  االستغالل خلسائر املنفعةيضثن فقدان  :اقدان المنفعة .2.أ
مقابل  ادفع للثكتتب بدال يوميالتضثن الشركة  ،تأمنييف حالة وقوع حادث املغطى يف وثيقة ال...( السياقة

ومع ذلك، ال . اليت حددها اخلبري ضثن احلد احملدد يف الشروط اخلاصة( التوقف عن العثل) عدد أيام الشلل
أيام مع التعويض  ثالثة يأقل من أو يساو  (التوقف) ركةميكن تشغيل هذا الضثان إذا كان عدد أيام عدم احل

 :واجلدول املوايل يبني ضثانات فقدان املنفعة .(242ص ، 4ملحق رقم ) .التوقفيوما من  02حبد أقصى 
 ضمانات اقدان المنفعة(: 1.1)جدوح رقم 

/ التعويض النوع
 اليوم

القسم 
 السنو 

 االقتطاع
 (بعدد اليام)

 أقصى تعويض
 (يوم42× ض اليوميالتعوي)

 دج 500000 أيام 5 دج 5000 دج 60100 الدعماح والوظيف

 دج 500000 أيام 5 دج 5500 دج 60100 طاكسي

 دج 500000 أيام 5 دج 5600 دج 60100 تعليم السياقة

 دج 160000 أيام 5 دج 5100 دج 50100 (طن 4،3 <وزنها اإلجمالي )التجار 

اص مركبات نق  البضادعة ونق  الشخ
 (طن 4،3>وزنها اإلجمالي)والسيارات 

 دج 200000 أيام 5 دج 5200 دج 10000

 .مطويات الشركة: المصدر

تغطية التكاليف املتعلقة بإصالح السيارة املؤمن عليها يف حالة وجود : Top réparateurأاض  إصالح  .3.أ
 : (242 ص، 2ملحق رقم ) احلد األقصى حتتمطالبة مغطاة، 

 <الوزن اإلمجايل ) عة املتعلقة بسيارات العثل، الوظيفي، سيارة األجرة، تعليم السياقة التجارةدج للسا 22 -

 ؛(طن 222
 ؛(طن 222 >الوزن اإلمجايل )دج للساعة املتعلقة مبركبات نقل البضاعة ونقل األشخاص والتجارة  0211 -

دفع  له، تضثن الشركة للثؤمن تأمنييف حالة وقوع حادث مغطى بعقد ال :والتقادم االقتطاع استرداد. 1.أ
وال ميكن تطبيق هذا الضثان إذا كان مقدار الضرر أقل من أو يساوي . االقتطاعالتعويض دون خصم التقادم و 

 ". Top réparateur "ضثان أفضل إصالح اليت تغطي  تأمنيال يقةوث يستفيد منه إال محلةال و . دج 2211
 :داد االقتطاع والتقادمويبني اجلدول املوايل ضثانات اسرت   
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 والتقادم االقتطاع استردادضمان (: 4.1)جدوح رقم 

 المطبق االقتطاع الحد االدنى للقسم قادعدة الحساب النسبة
 دج 60100 دج 60500 قيثة السيارة % 0,51

 (242 ، ص2 ملحق رقم. )مطويات الشركة: المصدر

خدمة ، ويوفر هلم هذا العرض (السائقات) النسوية الفئة "اللة " عرض يستهدف :دعرض اللة .4.أ
جلثيع قطع الغيار يف  %011 تعويض ري، وتوفتأمنيمجيع خماطر التغطية ساعة، ل 24/24 و أيام 7/7 مساعدة

 .(244 ، ص2ملحق رقم) حالة حتقق اخلطر
ت وثائق مبيعاالشركة كانت متلل عروضا لتنشيط  اليت مت طرحها من طرفو  أعالهإن املنتجات اجلديدة     

عدد  زيادةإىل استحسان ورضا الزبائن ما أدى  ىالعرض الق اذ، إال أن ه2102على السيارات لسنة  تأمنيال
 .إىل اإلبقاء عليهم كعروض دائثة ما أدىاملكتتبني للشركة، 

 فهي فثن خالل التطرق إىل خمططاهتا املستقبلية للثدى القصري ،يةابتكار من الواضح أن الشركة متتلك رؤية     
من خالل العروض اليت قامت بطرحها . دائثا تويل أمهية كبرية للتطوير وحتسني أدائها وسيطرهتا على السوق

املي الوثائق، ملل حلتعزيز تطوير عروض متنوعة على السيارات تتكيف مع القوة الشرائية  إىلنالحظ سعيها 
،  (DASC)الشامل  تأمنيوال( DC) االصطدامأخطار :  الصيغتني الكالسيكيةتوفري التغطية الشاملة احملدودة بني

 .ئات املستهدفةلفاعلى السيارات خاص بالنساء لتنويع  تأمنيكثا مت ختصيص عرض 
  (Risques divers)منتج متعدد الخطار. ب
من  %21 الذي خسرت فيه الشركة أكلر من الفرعالسيارات، وهو  فرع عليهايهيثن  (Saa)ال تزال حمفظة   

 تأمنينتجات المعتباره من أكرب التخصص بسبب تزايد املنافسة يف منتج السيارات، با انتهاءثاهلا منذ أعحجم 
وتشجيع بيع  مل هتتم بتنويع حمفظتها، تها على املدى الطويل إنيؤثر على رحبي والذيطلبا يف السوق اجلزائرية، 

كوهنا تقدم  ،الشركةمنتجات  حولاملواطنني  ري ذهنيةيتغوبذل جهد أكرب لية اليت تقدمها، تأميناملنتوجات ال
اجلديدة اليت قامت السيارات، ومن بني العروض على  تأمني منتج تشكيلة متنوعة من املنتجات وليس فقط

 :الشركة بطرحها على شكل حزم فيثا يتعلق مبنتج األخطار املتعددة ما يلي
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 طار المتعددةالجديدة اي منتج الخ( اتباقال)الحزم : (544) شة  رقم

 

  

 

 .املديرية اجلهوية سطيف على مقابلة مع مسؤول قسم التسويق يف االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

تتثلل هذه الباقة يف تقدمي ختفيض للثكتتب يف حالة قيامه جبلب أصدقائه وأفراد عائلته للقيام  :لحباب .4.ب
ا مرفوقا  االصطدام تأمنيشامل أو  تأمنييارات يف حالة على السهلم ، حيث يتم تقدمي ختفيضات االكتتابب

وحسب مسؤول قسم التسويق فإن املنتجني على مستوى لسوء احلظ،  .أخطار السكن تأمنيبتخفيض على 
 .(244 ، ص2ملحق رقم ) الشبكة ال يقرتحون هذا العرض للزبائن وقليل من يسوقه

الشامل متبوعة بوثيقة  تأمنيال السيارة عند شراء وثيقةج منتختفيضا على وفر هذه الباقة ت :اراي/مهني .2.ب
متبوعا  االصطدامخطر  دت ضالسيارا تأمنيخطار السكن هذا كخيار أول، أو ختفيضا على أعلى  تأمنيال

نتوج أصحاب املهن احلرة ويستهدف هذا املعلى األخطار املهنية،  تأمنيعلى السكن ووثيقة ال تأمنيبوثيقة ال
 %21السيارة املهنية بنسبة +  لهفيض على السيارة الشخصية للثؤمن يتم احلصول على ختلتجار، وي وانيواحلرفي

 .(244 ، ص2ملحق رقم ) يةختيار على األخطار اال
 :(244 ، ص01ملحق رقم )ين اختيار يتضثن عرض الوفا  :الواا .3.ب
على عقد  %22سيارات وختفيض الشامل لل تأمنيعلى عقد ال %41تقدمي ختفيض بنسبة  :األول ختياراال -
 ؛متعدد أخطار املنازل تأمنيال
دج فأكلر وختفيض  21111أضرار التصادم مببلغ  تأمنيعلى عقد ال %21ختفيض بنسبة  :اللاين ختياراال -

 0متعدد أخطار املنازل تأمنيعلى عقد ال %22بنسبة 
 :للة يفيف منتجات األخطار املتعددة، واملتث منتجات جديدةكثا مت طرح     
 
 
 
 

  المتعددة الخطار منتج
 األخطار

حريف/ مهين  الوفا حلباب 
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 منتجات جديدة اي ارع الخطار المتعددة: (2.1) شة  رقم
  

 

 

 .املديرية اجلهوية سطيف على مقابلة مع مسؤول قسم التسويق يف االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

 : أربع ضثانات غطيي :اإلصالح اي المنزح .أ

سداد يف اإلمداد باملياه الداخلية أو اخلارجية يف حالة حدوث تسرب أو ان :السباكة الداخلية والخارجية -
 ودوائر اإلخالء؛

 بعد االنقطاع املفاجئ أو غري املتوقع ملصدر الطاقة؛: الةهرباا -
يف حالة كسر نوافذ املنزل املواجهة للخارج نتيجة عثل ال إرادي أو ختريب أو حماولة اقتحام أو  :الزجاج  -

 حدث مناخي؛
ر الوصول إىل املنزل بعد حماولة اقتحام أو توقف أنظثة القفل أو كسر املفاتيح املوجودة يف حالة تعذ: القفاح -

 .يف القفل أو إغالق الباب
املائي والنامجة عن  االستزراعالسثكي أو  االستزراعية اليت يتكبدها املؤمن له يف اخلسارة املال :تربية المانيات .ب

 :األحداث التالية
 ي؛السثك االستزراعموت  -
 نفجارات؛احلريق واال -
 املسؤولية العامة؛  -
 .والعواصف يضاناتلفا -

 التسويقي اي مجاح التوزيع للشركة  االبتةار .2.2.1
نقطة بيع،  221كلر من أعرب الرتاب الوطين واليت تقدر ب منتشرة تأمنيأكرب شبكة ية تأمينالشركة ال متلك    

إىل اعتثادها على  إضافةية ومتليل الشركة حمليا، تأميننتاج العقود الا إلالت املباشرة هلعلى الوكا كانت تركز حيث
تشرف املديرية اجلهوية بسطيف على رقابة ومتابعة قوى البيع ضثن نطاقها  .وشبابيك البنوك تأمنيوسطاء ال

 .سطيف، برج بوعريريج، مسيلة، جباية: التالية ةاجلغرايف يف الواليات األربع

 الخطار المتعددة

 

 
 اإلصالح يف املنزل تربية املائيات
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مع  تفاقباالتوزيع منتجاهتا عرب شبابيك الربيد، كثا قامت  إمكانيةالشركة تدر   فإن التوزيعيةا ولتنويع قنواهت   
عند شرائها دون ت مباشرة اعلى السيار  تأمنيالكتتاب وثائق ال ،(Peugeot)و( Renault)وكالء السيارات 
قلة باألماكن البعيدة اليت يصعب متن تأمني، كثا متلك الشركة مكاتب تأمنيلتنقل إىل شركة اللاضطرار األفراد 

 .بعد نقطة عرب الشبكات التجارية للشركةأإليها للثرافقة الدائثة للزبون وتعترب وكالة تندوف  التنقل
هلا  ن بنيتها التحتية ال تسثحأإال  ؛ها للسوقاحتكار أنه وبالرغم من قوة الشركة و  إليه؛ وما ميكن اإلشارة   

 ت واعتثادنرتناإلرام العقود الذكية عرب إبو  لالكتتابموقع الشركة  استخدام، كجلديدةباعتثاد طرق توزيعية ا
ات الشركة ويوفر لطاليب التسديد إلكرتونيا، حيث يستخدم موقع الشركة اإللكرتوين يف عرض منتجات وخدم

 .هتأميناملراد ( تأميينالقسط ال)معرفة قيثة الشيء  إمكانية تأمنيال
 ي اي مجاح الترويج للشركةالتسويق االبتةار .3.2.1

ال  تأمنيكون أن ال هتدف السياسة الرتوجيية للشركة إىل إعادة هيكلة الصورة الذهنية املرتسخة لدى املكتتبني   
من خالل إطالق برنامج لتطوير حمفظتها التأمينية يف أذهاهنم  ولرتسيخ تنوعالسيارات،  تأمنييرتبط إال ب

ظهر التحسينات اليت قامت هبا الشركة للتعريف ت، 2102عام  نتج السياراتاملنتجات والتخلص من التبعية مل
 : من بينها بشكل واضح، باملؤسسة ومنتجاهتا وترسيخ صورهتا لدى خمتلف األفراد

يف خمتلف ربوع  هتا التوزيعيةاشبكتغيري وجه الشركة وإضفاء هوية جديدة هلا موحدة جلثيع  مت، 2102يف عام  -
  (.0222ديسثرب )منذ تواجدها عن اخللفية الصفراء اليت رافقتها  تخليالت الشركة الوطن، حيث قرر 

 هوية الشركة (:744) رقم صورة

 
 

.وثائق الشركة: المصدر   

والتفاعل معهم وبناء عالقات طويلة أفضل بشكل وطنية مع العثالء للتقرب منهم تنظيم ملتقيات جهوية و  -
 معهم؛

 العالقات التجارية؛ إنشاءمن أجل التعريف باملؤسسة و : املتخصصة املشاركة يف املعارض -

 اهلوية اجلديدة اهلوية القدمية



 الفصل الرابع:.................................. التعريف مبيدان الدراسة واخلطوات املنهجية لتنفيذها
 

 
208 

 االختالفاتالنشر يف اجملالت املتخصصة واملستهدفة ونشر اإلعالنات التجارية اليت تسلط الضوء على  -
 والتثيز والقيثة املضافة اليت تقدمها للثؤمنني يف السوق؛

والذي يعرب حقا عن رغبتها ملواكبة التطور  ،لنشاط الشركةميلل حقا الواجهة  تفاعليموقع إلكرتوين  إنشاء -
  للثنتج الذي يرغب يف اقتنائه؛تأميينمن معرفة السعر ال تأمنين طالب وثيقة الك  واحلداثة، كثا ميم 

الم الة تنبيه لتجديد العقود، أو است، الستقبال رسSMS خدمة الرسائل النصية عرب اهلواتف النقالة ريتوف -
 .م عن جاهزية شيك التعويضرسالة تعل

ات املتعلقة تأمينمن القسط الواجب دفعه لل %10تشجيع الدفع اإللكرتوين متنح الشركة ختفيض يصل إىل  -
 أو البطاقة الذهبية لربيد اجلزائر؛( CIB)البطاقة البنكية  استخداممتعدد اخلسائر، وهذا ب تأمنيبالسيارات وال

 ، معارضمعارض السيارات، سباق السيارات)كة يف األحداث العامة الشر  تشاركسبق  إىل ما ضافةباإل -
 .، محالت إجراءات السالمة على الطرق لتحسني صورهتا(...الحني لفاب ةخاص

من ألوفياء حتفيز الطلب لدى العثالء من خالل استفادة زبائنها او  تقدمي ختفيضات لتنشيط املبيعات -
  .ر مغريعية بستأمينة، أو عرض حزمة ملنتجات ملقدماخلدمات اسعر لتخفيض، أو ختفيض ا

 والتعريف مبنتجات تأمييناإلعالنات يف القنوات اجلزائرية من أجل نشر الوعي ال إدراج مؤخراكثا نالحظ    
اليت  األخرى املنتجات خمتلف تغيري نظرة العثالء حولية، و ختيار وتشجيع تسويق املنتجات اال، اجلديدة الشركة
خمتلف عناصر املزيج  استخدامقامت ب ؛وعلى هذا، فقط العتقادهم أهنا تؤمن على منتج السياراتنظرا  ،تقدمها

 .قناعهم وتغيري اجتاهاهتم الرتوجيي إل
امليزانية أصبحت يف السنوات السابقة، الشركة اليت عرفتها املخصصة لعثلية الرتويج امليزانية  خنفاضونتيجة ال  

إىل  211111 بنيختصيص مبلغ سنوي يرتاوح  متالت اجلهوية، وقد اتابعة للوكاملخصصة للرتويج غري مركزية و 
من  %122 اإلمجايل للعثليات الرتوجييةبلغ املجتاوز  مع عدم ،دينار جزائري لكل مديرية جهوية 2211111

يرية لكل مد اإلنتاجفظة ومستوى احملمنطقة وهيكلة  على ديناميكية كل االعتثادمت ، حيث األقساط اجملثعة
  .صحتديد املبلغ املخص يف جهوية

مجيع األنشطة املتعلقة بالرتويج وبيع  على تسويق يف كل مديرية جهوية مسؤولأصبح قسم ال ؛وعلى هذا   
سيضفي صورة لتواجد الشركة يف كل منطقة جهوية، من ما العقود وحتسني صورهتا يف املنطقة اليت تغطيها، 

املشاركة يف الصالونات واملعارض، ) املالئثة للتخاطب يف كل منطقة لاالتصاأفضل وسائل  استخدامخالل 
  : للرتويج يف الشركةليت مت ختصيصها واجلدول أدناه يعرض امليزانية ا، (اجملالت إعدادو تنظيم ملتقيات العثالء، 
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 2142-2142 الميزانية التقديرية للترويج للفترة: (2.1) جدوح رقم

 
 .وثائق داخلية للشركة :المصدر

 أنأفضل وسيلة تروجيية ميكن  إنفالتطرق ملختلف األساليب الرتوجيية اليت تعتثدها الشركة  من خالل   
أي  تنتهجها الشركة لتحسني مسعتها والتأثري يف الزبائن هو حتسني وتقليص مدة تسوية املطالبات وتقدمي التعويض

لل مؤشر مهم للزبون مت أن التعويضات باعتبار، فاملنتج اجليد يبيع نفسه بنفسه ،ةاخلدم الرتكيز على نوعية
 .تأمنيال اتشركخمتلف للثفاضلة بني 

البيع الشخصي أفضل وسيلة للتأثري فيهم وإقناعهم والتفاوض معهم أما بالنسبة ألخطار املؤسسات فيعترب     
 .ي الشركات العامة واخلاصةتنظيم لقاءات مع أرباب العثل ومسري من خالل 

ما  ،أكرب اترتك لديهم أثر  هلمتقدمي اهلدايا امللثوسة املعتربة الزبون حيب التأثريات امللثوسة لذا فإن كثا أن    
اليت توزعها و  بالسيارة حتذر بوجود طفل صغري ملل ملصقات موتوطيد العالقة معه يهمحلفاظ عليساهم يف ا
معظم  خاصة وأنمبالغ كبرية، يكلف  والذي أفضل من اإلشهار يف التلفاز ،اراتالسي تأمني عقود على مكتتيب

، وبالتايل فإن نسبة مشاهدة الفاصل انتهاءهتم قبل اإلشهاري للقيام بانشغاال الفاصلاألفراد ينتظرون وقت 
 .الذي أنتج من أجله اإلعالن تعترب ضئيلة، وال يؤدي الغرض

 
 

 2142تقدير  2142تقدير  2142تقدير  2144نهاية  الوسان 
 000 350 42 000 500 38 000 000 35 000 000 37 اإلشهار

 000 250 30 000 500 27 000 000 25 000 000 22 لواات إشهارية

 000 050 6 000 500 5 000 000 5 000 000 5 منشورات/ كتيبات/مطويات

 000 260 7 000 600 6 000 000 6 000 000 6 الردعاية

شاركة اي الصالونات الم
 والمعارض

8 000 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 

 000 050 6 000 500 5 000 000 5 000 000 4 اإلدعالن

 000 000 20 000 000 20 000 000 20 - المؤتمرات

 - 000 000 15 000 000 15 - الالاتات المضيألة

 000 060 124 000 600 129 000 000 121 000 000 82 المجموع
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 لمزيج الممتد للخدمة اي ا االبتةار  لتسويقا .1.2.1
 (:Saa)فيثا يلي عرض التسويق اإلبتكاري يف األفراد والعثليات والدليل املادي للشركة الوطنية للتأمني    

 الاراداي  االبتةار  لتسويقا .4.1.2.1
العاملني  مت مالحظته أن األفرادوما ، املالئثني للوظيفة اليت يشغلوهنا األفرادتوظيف بهتتم الشركة بشكل صارم   

من  االستفادةمن أجل صقل مواهبهم و  الفتيةلشركة هم شباب، لذا فهي تفتح اجملال للفئة املديرية اجلهوية ليف 
 .طاقتهم وشغف للعثل

 (Saa) تأمينلشركة الوطنية للاي اتطور الاراد : (2.1) شة  رقم

 

 .22، ص 2102، اجلزائر، تأمنيلشركة الوطنية لللتقرير السنوي : المصدر

سواء على مستوى  همتسهر على تدريبهم وتطوير  كثا،  األفراد أكفأ اختيارهتتم الشركة بشكل كبري يف    
مراكز  دة باجلزائر اليت متتلكية الوحيتأمينتعترب الشركة الو بشكل مستثر،  اإلنتاجاإلدارات أو على مستوى 

عند حتقيق حتفيزية ( مالية) مكافآتها في، كثا تقوم الشركة مبسابقات التحدي تقدم هلم خاصة هبا تدريب
إعادة توزيع  فإن الشركة تقلص من عدد موظفيها من خالل أعاله، وما يالحظ من الشكل اهلدف احملدد هلم

 والتحسني املستثر يف جودة ذكية كجزء من منظثة أكلر كفاءة، هبدف احلفاظ على الوظائف قدر اإلمكان
معدل دوران املوظفني يع الداخلي مللء الوظائف الشاغرة، كثا يعترب إعادة التوز  من خاللالقوى العاملة، 

 :يعرض أسباب مغادرة املوظفني للشركة التايلواجلدول منخفض، 
 أسباب مغادرة الموظفين للشركة: (2.1)رقم  جدوح

 اجملثوع الطرد العقد انتهاء الوفيات ترك العثل استقالة املتقاعدين الفئة

 141 17 36 2 5 40 41 اجملثوع

 .2102التقرير السنوي للشركة سنة : المصدر
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لتحديد املستثر ملواطن ضعفهم لتدريب والتقييم املستثر ألداء األفراد العاملني بالشركة التسهر الشركة على    
 :الشكل املوايلكثا يبينه  ،6052موظف عام  5515، حيث استفاد من التكوين وحماولة تصحيحها

 2142ين الاراد لتحسين الداا سنة تةو : (2.1) جدوح رقم

 .2102التقرير السنوي للشركة،  :المصدر

 :اآلتيةيف املراكز ( SAA)ويتم تكوين القوى العاملة للشركة       
 (Saa)مراكز التدريب للشركة : (2.1)رقم  جدوح

 .2102التقرير السنوي للشركة،  :المصدر

 الدلي  الماد اي  االبتةار  لتسويقا. 2.1.2.1
بشراء مبىن خاص  هلا، ابتداءقام املدير العام للشركة بتنفيذ برنامج واسع  فقد فيثا يتعلق بالدليل املادي   

كثقر هلا، كثا عثل على حتديث شبكة التوزيع للشركة من خالل  يف باب الزوار باجلزائر العاصثة بالشركة
وفيثا  هتا وإضفاء هوية موحدة هلم، لتطوير اخلدمات املقدمة لزبائنها وحتسني جودة خدماهتاجتديد مجيع وكاال

 :يلي التصثيم اخلارجي اجلديد الذي مييز مجيع وكاالهتا

 نالتةوي
 موظف 21

 حصول على شهادات تكوينلل
 موظف 0220

 حصول على تدريب تأهيليلل
 إطار 010

يف خمتلف  باالشرتاك لالستفادة
 املؤمترات

 مراكز التدريب

Institut de financement du développement du Maghreb arabe IFID  

Ecole des Hautes Etudes d'Assurance  IHEA 

Institut Supérieur De Formation D'assurance et De Gestion INSAG 

Centre de formation en Gestion maritime et portuaire GEMA-

FORM 

Centre national de l’enseignement professionnel à distance CNEPD 

Institute algérien de hautes études financières IHEF 

Institut Supérieur De Gestion et de Planification ISGP 
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 التصميم الخارجي لوكاالت الشركة الوطنية للتأمين(: 2.1)صورة رقم 

 
 

 
 .وثائق داخلية للشركة: المصدر

رى فيه عثلية البيع، للتأثري البصري على الزبون وخمتلف العناصر اليت جتاملكان الذي حتسني حاولت الشركة    
ونني األصفر والرمادي الذي لميكن حتسسها من طرف الزبائن كالديكور العصري، واجلو املالئم ولون احلائط بال

 . أصبح مييز وكاالت الشركة، من أجل خلق التثيز لدى زبائنها
كل قوى البيع التابعني متّس  هة وحتسني مكان تقدمي اخلدمة مل ري وتوحيد مظهر الواجإال أن عثلية تغي   

املباشرة بعني وملان مازالت ال ترقى إىل استقبال الزبائن  ، فنجد ملال الوكالةإىل حد اآلن للثديرية اجلهوية سطيف
 .جللو ، من ناحية طالء احلائط واإلضاءة وكذا مكان االئقاستقبال  مكانلعدم وجود 

اخلاصة هبا من حيث الشكل حيث أصبح حجثها أقل من  تأمنيكثا قامت الشركة بإعادة تصثيم وثيقة ال    
يف أصبحت تقدم  على الكوارث الطبيعية تأمنيالشركة، أما وثيقة ال تأمنيما زاد من جاذبية وثيقة  (A4)النوع 

  .ز منتجاهتا عن املنافسنيلتثيورقة جبهة واحدة 
 العملياتاي  االبتةار  لتسويقا. 3.1.2.1

حيث اعتثدت برنامج جديد  يف عثلياهتا، الشركة بتطوير منوذج التسيري بإدخال أكلر لإلعالم اآليل قامت   
كثا قامت ،  تأمنياملطالبات وإعادة ال ،التحصيل ،اإلنتاج: التالية وظائفللبيانات حماسبية  إنشاءيعثل تلقائيا ب
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املتحصل عليه ( ERP)يرتكز على برنامج ختطيط موارد املؤسسات حيث أصبح شركة نظام املعلومات لل بتغيري
 SGBD Oracle 11g"يف نسخته اخلامسة ويعثل ضثن( ORASS)، هذا النظام يسثى (ORSYS)من شركة 

R2" ،كالتطوير : متخصصا يف جمال تكنولوجيا املعلومات لشغل عدة وظائف 21رب اوتوظف الشركة ما يق
 .دارة قواعد البيانات، الشبكة والصيانةوالتشغيل وإ

 2102وقد شرعت عام . منها وإليها شبكتها لتسهيل تدفق املعلوماتبقامت الشركة بربط مجيع املواقع  كثا  
 ريتدفقات عالية جدا وتوف من أجل، (ARES)ية مع شركة اجلزائر لالتصاالت حتت إشراف تشغيل اتفاقب

 .احلثاية النتقال املعلومات
إىل مركز بيانات مقره باتنة الذي  إضافة ،مركز بيانات يلعب دور مقدم اخلدمة مقره اجلزائر العاصثة شاءإن  

 :يلعب كثوقع الطوار  للخدمة يف حالة حدوث مشكلة يف املوقع الرئيسي، حيث يعثل على
اآليل مبا يف ذلك الربيد فنية، إدارية لتسيري مجيع اجلوانب املتعلقة باإلعالم )استقبال كافة بيانات الشركة  -

 ؛(اإللكرتوين
 .الالزمة ملعاجلة هذه البيانات( الربجميات، الوصول إىل البيانات والتطبيقات)توفري كافة الوسائل  -

 :ذب قد قامتإىل اإلجراءات السابقة اليت مت حتديدها من طرف الشركة من أجل جتويد عثلياهتا ف إضافة   
 ؛مع العثالء( Saa)الربيد اإللكرتوين يف تعامالت / الرسائل القصرية  استخدام -
 ؛(خارجي/ داخلي)وين يف العالقات املهنية الربيد اإللكرت  استخدامعثيم ت -
من  نتهاءواال تقارير اخلرباء، قبول اإلصالح، استالم) SAE-Exactالتبادالت مع شركة اخلربة التابعة  أمتتة -

 ؛...(التصليح
 .طالبات والطعونمنصات إلدارة امل إنشاء -

 الدعداد الدراسة الميدانية الخطوات المنهجية .3.1
يف دراسذذتنا امليدانيذذة،  املتبعذذةاخلطذذوات املنهجيذذة  عذذرض قبذذل حتليذذل وتقيذذيم نتذذائج الدراسذذة املتحصذذل عليهذذا يذذتم

 . وخطوات إعداد املقابلة توضيح أدوات مجع البيانات،و منوذج الّدراسة وإبراز أهم متغرياته،  واستعراض
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  راسة، متغيراتها وادودهانموذج الد .4.3.1
 نموذج الدراسة. 4.4.3.1

، كثذذذا يحعتذذذرب األداة الذذذيت توّضذذذح ور واضذذذح للثتغذذذريات املكونذذذة للبحذذذثإعطذذذاء تصذذذ إىليهذذذدف منذذذوذج الدراسذذذة 
لفرضذيات مت انطالقا من اجلانب النظري للدراسة وعلى ضذوء اإلشذكالية وا. العالقات اليت تربط بني هذه املتغرّيات

 يف أداء قذوى البيذعيف حتسذني  االبتكذاري التسذويقلعبذه يالذي يهدف إىل إبراز الذدور الذذي تشكيل منوذج الدراسة 
 :كثا هو موضح يف الشكل املوايل . شركات التأمني

 نموذج الّدراسة(: 344) رقم الشة   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .من إعداد الباحلة: المصدر

املتثّلل يف التسويق االبتكاري، الذي  المتغّير المستق متغرّيين للدراسة، األول يّتضح من الّنثوذج وجود   
: متكونا منيف الفصل األول من األطروحة،  والذي مت التطرق إليهيشثل االبتكار يف عناصر املزيج التسويقي 

 

أداء قوى البيع: المتغّير الّتابع  

 

التسويق : المتغّير المستق 
 االبتكاري

 حتصيل األقساط
 حتقيق األهداف

 األرباح
 

 احلصة السوقية
تسوية )نوعية اخلدمة 

 (املطالبات 
 

 االبتكار يف املنتج
 االبتكار يف التسعري
 االبتكار يف التوزيع

 البتكار يف الرتويحا
 االبتكار يف األفراد

 االبتكار يف العثليات
 االبتكار يف الدليل املادي

 

 

 

 

 

أداء غري مايل                 أداء مايل            

أبعاد  
التسويق 
 االبتكاري

 حتسني األداء
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يف  االبتكاريف األفراد،  االبتكار يف الرتويج، االبتكاريف التوزيع،  االبتكاريف السعر،  االبتكاراملنتج،  االبتكار يف
 . يف الدليل املادي االبتكارالعثليات، 

األداء املايل الذي تضثن كل من حتصيل  إىليع، فتم التطرق  أداء قوى البواملتثّلل يف ابعالمتغير التأّما    
نوعية اخلدمة و  واألداء غري املايل الذي تضثن كل من احلصة السوقية ،األرباحو  األهدافاألقساط، حتقيق 

 (.طالباتتسوية امل)
داء وهو ما مت األالتابع واملتثلل يف  ريتغز املمن شأنه أن يعزّ  االبتكاريواملتثلل يف التسويق  املستقل تغريإن امل  

لذا وحاول من خالل النثوذج . من خالل الدراسات السابقة اجلانب النظري من البحث وتأكيدهإثباته يف 
 .التأمنياملتغري التابع يف  نثتغري املستقل أن حيسإظهار كيف ميكن لل

 ادود الدراسة. 2.4.3.1
 :اقتصرت احلدود البشرية واملكانية والزمنية للدراسة يف  
اليت هتدف إىل تبيان  إشكاليتها مناقشةيف البداية على  الدراسة هذه اقتصرت: الحدود البشرية والمةانية -

املديرية اجلهوية للشركة  بدراسة حالةأداء قوى البيع يف شركات التأمني، دور التسويق االبتكاري يف حتسني 
، على استخدام االستبيان كأداة جلثع املعلومات، وبفضل اهلل حتصلنا على بسطيف Saaالوطنية للتأمني 

بار البيانات اخلاصة بأداء كل رجل بيع يف املديرية اجلهوية سطيف، اليت ساعدتنا بشكل أفضل وأدق على اخت
قوى البيع على  االستثاراتتوزيع مع إمتام إجراءات  املتحصل عليها يف الواقع، فرضيات الدراسة وتفسري النتائج

سطيف، ) أربع واليات عرب تراب املنتشرةسطيف ب ديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمنييف امل حمل الدراسة
املتحصل عليها من بيانات الشركة والنتائج املتحصل عليها ، من أجل مقارنة النتائج (يج وجبايةير مسيلة، برج بوعر 

يف قسم التسويق وقسم اإلحصاء  مع املسريين عدة مقابالتإعداد ب كثا قثنامن معاجلة بيانات االستبيان،  
ة بشكل االبتكاري يةالتسويقللتعرف على السياسة التسويقية للشركة بشكل عام والوقوف على ممارساهتا ، واملتابعة

 . صخا
سنوات انطالقا من مجع املادة  مخساستغرقت هذه الدراسة جبانبيها النظري والتطبيقي  :الحدود الزمنية -

إىل غاية االنتهاء من الدراسة امليدانية وعرض النتائج واالقرتاحات سنة  6052 سنةمن  بداية العلثية للدراسة
بداية  مت االنطالق فيهاالدراسة امليدانية أما  حيث تطلب إعداد اجلانب النظري أكلر من ثالث سنوات، ،6065

، أين مت التوجه إىل املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف وإعداد املقابالت للحصول على 6060 سنة
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قوى على التسويق وقسم اإلحصاء ومعاجلة البيانات، وتوزيع االستثارات  املعلومات الالزمة من مسؤويل إداريت
 .الالزمة اإلحصائية إجراء التحاليلمث  ،ستعادهتااو سطيف ملديرية اجلهوية ل الدراسة يف اع حمالبي

 الساليب اإلاصانية المستخدمةو  أدوات جمع البيانات .2.3.1
سيتم يف هذا العنصر حتديد أدوات مجع املعلومات وعرض االساليب االحصائية املستخدمة الختبار    

 .الفرضيات
 مع البياناتأدوات ج. 4.2.3.1

مبجثوعة من األدوات العلثية جلثع البيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة،  االستعانةأي حبث علثي  يتطّلب  
 اةباإلضافة إىل املقابلة كأد ،ثع البياناترئيسية جل ةاعتثدنا على االستبيان كأداوملعاجلة موضوع دراستنا 

 :ا يليوسنقوم بشرح كل أدوات مجع البيانات كث ،مساعدة
  :المقددددابلة. أ

التسويق ومسؤول قسم اإلحصاء واملتابعة  مسؤول قسم املعلومات منكأداة رئيسية جلثع قابلة  امل مت استخدام  
التطورات يف حول حيث مت اإلعداد املسبق لألسئلة ، Saa اجلهوية سطيف للشركة الوطنية للتأمنيباملديرية 

والذي مت ، يف املديرية اجلهوية سطيف قوى البيع أخرى حول أداءلة رح أسئمت طاألنشطة التسويقية للشركة، كثا 
أجل شرح  ع قوى البيع حمل الدراسة منم مساعدة، كثا استعّنا باملقابلة كأداة اإلشارة إليه يف الفصل الرابع

نتائج الدراسة  تربيرحتليل و يف  استغالل أجوبة املقابلةومن مث  ،لتفادي عدم فهم املستجومب االستبيانأسئلة 
 .اإلحصائية

  :االستبيان. ب
 املستعثلة على نطاق واسع من أجل احلصول على بيانات أو أحد وسائل البحث العلثي االستبيانيعد 
 تهمقارنمت تصر اجلهد والوقت إذا أنه خي يفكأداة جلثع املعلومات   أمهيتهوتأيت . حول متغريات الدراسة معلومات

ة، حيث يتألف من استثارة حتتوي على جمثوعة من الفقرات يقوم كل مشارك باإلجابة باملقابلة ودراسة احلال
وعليه فقد متت االستعانة به يف دراستنا امليدانية، أين مت تصثيثه  .بنفسه دون مساعدة أو تدخل من أحد عنها

، ووفق منوذج سابقةبعد ضبط اجلانب النظري ومناقشة الدراسات ال وفرضياتهبناءا على إشكالية موضوع البحث 
حىت يكون االستبيان منظثا يف  .الدراسة؛ حيث تضثن جمثوعة من األسئلة البسيطة اليت رأينا أهنا ختدم املوضوع
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 ،إشكاليتها والفرضياتو مع موضوع الدراسة  واملالءمةشكله العلثي من حيث البساطة والشكل واملضثون، 
 :التالية مر بني صيغته األولية والنهائية باملراحل حيث

 . سؤال 96إعداد استبيان أويل تضثن  -
مدى مالءمته مع إشكالية وفرضيات ومنوذج الدراسة، مت بعدها  مناقشة عرض االستبيان على املشرف ألجل -

 .إجراء التعديالت الالزمة على ضوء مالحظات ونصائح املشرف
من أعضاء هيئة التدريس  (511، ص 51م امللحق رق)حمكثني أساتذة  (1)عة بسعرض االستبيان املعدل على  -

ن بينها كلر عدد األسئلة وصعوبة جبامعة سطيف وخارجها، والذين قاموا بدورهم بتقدمي العديد من املالحظات م
فهم بعض املصطلحات من طرف املستجوبني، أين مت التعديل وحذف واستبدال بعض العبارات واألسئلة 

بالكامل وذلك بعد عرضه على  االستبيانا مت تغيري طريقة عرض وإعادة صياغتها بشكل سهل وبسيط، كث
 .كلرة األسئلةل هءاستيا أبدى، كثا مسؤول قسم التسويق يف املديرية اجلهوية سطيف

 حق رقممل) تسعة حماور تنتثي للالثة أجزاء إىلفقرة مقسثة  25يف صيغته النهائية ليتضثن  االستبيانإعداد  -
 (. 512، ص 02

 االستبيانمحاور . أ
 : كاآليت  ميكن توضيح حماور االستبيان

احلصول على املعلومات الالزمة، بمن أجل إعداد الدراسة امليدانية بالطريقة اليت تسثح لنا  االستبيانمت تصثيم   
  :ثالثة أجزاء مبينة أدناه إىلحيث مت تقسيثه 

للتسويق  للتأمنيين الشركة الوطنية معرفة مستوى تب إىلهتدف  تضثن جمثوعة من العبارات: الجزا الوح
 : مقسثة كثا يلي( 55-5)وتتثلل يف العبارات من . االبتكاري

 ؛(1-5)واملتثللة يف العبارات من  ،التسويقي يف املنتج االبتكارعبارات هدفها معرفة  -
 ؛(9-2)واملتثللة يف العبارات من  ،التسويقي يف التسعري االبتكارعبارات هدفها معرفة  -
 ؛(13-10)واملتثللة يف العبارات من  ،التسويقي يف التوزيع االبتكارت هدفها معرفة عبارا -
 ؛(18-14) واملتثللة يف العبارات من ،التسويقي يف الرتويج االبتكارعبارات هدفها معرفة  -
 ؛(66-59) واملتثللة يف العبارات من ،التسويقي يف األفراد االبتكارعبارات هدفها معرفة  -
 ؛(61-65)واملتثللة يف العبارات من  ،التسويقي يف العثليات االبتكارمعرفة  عبارات هدفها -
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  (.55-62)عبارات هدفها معرفة االبتكار التسويقي يف احمليط املادي واملتثللة يف العبارات من  -
لتابعني تضثن جمثوعة من العبارات هتدف إىل معرفة أداء قوى البيع يف الشركة الوطنية للتأمني ا: الجزا الثاني

 : مقسثة كثا يلي( 11-56)يف العبارات من  تللثديرية اجلهوية سطيف، ومتلل
 ؛(12-56)واملتثللة يف العبارات من  ،عبارات هدفها معرفة األداء املايل لقوى البيع -
 ؛(11-11)واملتثللة يف العبارات من  ،عبارات هدفها معرفة األداء غري املايل لقوى البيع -

 (.25-12) حمل الدراسةقوى البيع خصائص  ن جمثوعة من األسئلة كان اهلدف منها معرفةتضث :الجزا الثالث
 االستبيانسلم تنقيم  .ب

وقذدرهتا يف أداء  االبتكذاريعلذى تبذين التسذويق  التذأمنيقدرة شركة )تقيس القدرة  االستبياننظرا لكون عبارات 
ا ضذذذثن اسذذذتخدامذي يعتذذذرب مذذذن أكلذذذر املقذذذاييس الذذذ علذذذى مقيذذذا  ليكذذذرت اخلثاسذذي، االعتثذذذادمت  فقذذذد ،قذذوى البيذذذع

 : على األسئلة املوضحة يف اجلدول التايل جابةلإل، ويشثل عدة تدرجيات االستبياناستثارة 
 درجات مقياس ليةرت الخماسي(: 7944)جدوح رقم 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا التصنيف

 1 1 5 6 5 الدرجة

، إدارة مركز حبوث الشرطة، الشارقة، اإلمارات دور اإلاصاا اي ددعم التخطيم االستراتيجيقاسم أمحد عامر، : المصدر
 .561، ص6051العربية املتحدة، 

ونركز فقذط علذى " ت"قيثة مستوى الداللة لقيثة  إىلومن أجل اختاذ القرار بشأن نتائج اجلداول ننظر أساسا 
 :1رقثني وراء الفاصلة وليس على ثالثة أرقام

   ال توجذذذد فذذذروق يف  :والقذذذرار هذذذو ،معنذذذاه غذذذري دالذذذة( 0,01)أكذذذرب مذذذن ( مسذذذتوى الداللذذذة)كانذذذت قيثتهذذذا فذذذإذا
 (.متوسط)جداول دراسة الفروق فاملتوسط احلسايب قريب من املتوسط الفرضي 

                                                           
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، ، مطبوعة بيداغوجية، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، حصاء التطبيقي في العلوم االجتماعيةاإلفروق يعلى،  1

 910، ص6065، 06سطيف  -جامعة محمد لمين دباغين 
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  توجذد فذروق يف جذداول  :القذرارو  ،معنذاه دالذة( 0,01)أصذغر أو تسذاوي ( مستوى الداللذة)أما إذا كانت قيثة
يب للظذذاهرة املدروسذذة ومذذا جيذذب أن املتوسذذط احلسذذا عليذذهبذذني مذذا هذو )الفذذروق حسذذب متغذذريات الدراسذذة دراسذة 

 :قيثة مستوى الداللة، فإذا إىلو " t"ولتحديد القرار ننظر إلشارة ( كون عليه وهو املتوسط الفرضيي
 (. جداكبري)فالقرار ( 0205أو  0200)يساوي ( مستوى الداللة)موجبة وقيثة " t"كانت قيثة  -
 (.كبري)فالقرار ( 0201أو  0206)يساوي ( مستوى الداللة)موجبة وقيثة " t"كانت قيثة  -
 (.ضعيف جدا)فالقرار ( 0205أو  0200)يساوي ( مستوى الداللة)سالبة وقيثة " t"كانت قيثة  -
 (.ضعيف)فالقرار ( 0201أو  0206)يساوي ( مستوى الداللة)سالبة وقيثة " t"كانت قيثة    -

 الساليب اإلاصانية المستخدمة .2.2.3.1
قبل الشروع يف تطبيق االختبارات املختلفة جيب الشروع يف طبيعة البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال    

فإذا كانت تتبع التوزيع الطبيعي فان االختبارات املعلثية سوف تستخدم وتطبق، أما إذا كانت البيانات ال تتبع 
، سميرنوف-كولموجروف اختبار استخدامومت ،  عي فان االختبارات غري املعلثية سوف تستخدمالتوزيع الطبي

 :على النتائج التاليةمت احلصول وقد 
 سميرنوف-اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة باستخدام اختبار كولموجروف(: 44.1)دوح رقم ج

 ةمستو  الدالل سميرنوف-قيمة اختبار كولموجروف المحاور

 0.847 0.613 التسويق االبتةار 

 0.998 0.384 أداا قو  البيع

 (222 ص ،02 ملحق رقم) SPSS برنامج من إعداد الباحلة باالعتثاد على خمرجات: المصدر

، (0201)من  وأداء قوى البيع أكرب االبتكارييتضح من خالل اجلدول أن مستوى املعنوية لكل من التسويق   
 استخدامتتبع التوزيع الطبيعي وهذا ما يسثح لنا مبتابعة حتليل منوذج الدراسة ب االستبيان مما يؤكد أن بيانات

 .وفرضيات الدراسة جابة على أسئلةاملعلثية لإلات ختبار أدوات التحليل املناسبة ال
جتثاعية برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اال استخداملتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اجملثعة مت      
(620SPSS) ات اإلحصائية اليت تندرج ضثن اإلحصاء ختبار وهو برنامج حيتوي على جمثوعة كبرية من اال

معامالت : ات املعيارية، وغريها، وضثن اإلحصاء االستداليل مللوحرافالتكرارات، املتوسطات، اال: الوصفي ملل
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طبيعة املوضوع وسعيا لتحقيق أهداف الدراسة، فإن  إىلاالرتباط، التباين األحادي واملتعدد، وغريها، وبالنظر 
  1:أنسب املقاييس اإلحصائية اليت تطلبها هذه الدراسة هي

املستعثل  االستبيانعثل حلساب معامالت ثبات ستح ا":Alpha de Cronbach"كرونباخ -ألفا اختبار .أ 
املقيا  يف الدراسة امليدانية، وهو يف الدراسة على مرحلتني مها ثبات املقيا  يف الدراسة االستطالعية وثبات 

ات األكلر استعثاال لدقته واختصاره للوقت لكونه يعتثد على توزيع األداة مرة واحدة فقط ختبار من بني اال
ات اللبات األخرى اليت تتطلب عادة توزيع األداة على مرحلتني تفصل بينهثا فرتة ال تقل عن اختبار عكس 
 .شهرين

عليها يف حمور البيانات  االعتثادمت :"Pourcentage "et "Effectifs"ية التةرارات والنسب المألو  .ب 
 .الشخصية من أجل وصف خصائص أفراد عينة الدراسة

مت استعثال األعثدة البيانية من أجل توضيح  ":Diagramme en barres"الرسومات البيانية  .ج 
 .خصائص أفراد العينة وهي األنسب عندما تكون البيانات امسية

املبحوثني حول عبارات  إجاباتستعثل من أجل معرفة متوسط اح ": Moyenne"سم الحسابيالمتو  .د 
 .، ومن مثة حتديد مستواها، مما مينح الفرصة للثقارنة بينه وبني املتوسط الفرضياالستبيانوحماور 

ن أجل يتم مقارنة املتوسطات احلسابية للعبارات واملتغريات معه م ":Valeur du test"المتوسم الفرضي  .ه 
، فكل (05)بذ  قيثته تقدر االستبيان، ويف هذه الدراسة املبحوثني حول عبارات وحماور  إجابات اجتاهحتديد 

، علثا [1(/1+1+5+6+5])وعليه فاملتوسط الفرضي يتم حسابه هبذه الطريقة ( 01) إىل( 05)عبارة تحنقط من 
 .ريقة التنقيطأنه ميكن أن تتغري قيثة املتوسط الفرضي حسب عدد البدائل وط

 إجاباتعليه لتحديد قيثة ومستوى الفروق الفردية يف  االعتثادمت ":Ecart type"المعيار   نحرافاال .و 
 .االستبياناملبحوثني حول عبارات وحماور 

طبيعة التوزيع أي  يدألجل حتد ليحستعث: "Kolmogorov-Smirnov"نوف سمير  -اختبار كولموكروف .ز 
، ألن كل نوع منهثا (مرتيبارا ال)طبيعي الغري  أو( مرتيبارا)طبيعي اليع توز ال إىلمدى خضوع البيانات 

 .خيضع ملعاجلة إحصائية خاصة

                                                           
 .612-612ص  ،بق ذكرهمرجع سفروق يعلى،  1
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يحستعثل من أجل املقارنة بني املتوسط  ":Test pour échantillon unique" نة واادةلعيّ " ت"اختبار .ح 
املبحوثني، شريطة أن تكون  إجابات اجتاهاحلسايب للعبارات واحملاور مع املتوسط الفرضي من أجل حتديد 

 .البيانات كثية والتوزيع طبيعي
يحستعثل من أجل املقارنة  ":Test d'échantillons indépendants" لعينتين مستقلتين" ت"اختبار .ط 

الفروق يف  اجتاههدفه حتديد درجة و  ،شريطة أن يكون التوزيع طبيعي ،بني عينتني مستقلتني بياناهتثا كثية
 . حول احملاوراملبحوثني إجابات

 اجتاهدرجة و  يديحستعثل لتحد": Régression linéaire simple"الخطي البسيم  االنحدار اختبار .  
 اجتاهتأثري متغري على آخر عندما تكون بياناهتثا كثية شريطة أن يكون التوزيع طبيعي، هدفه حتديد درجة و 

 .على بعضها االستبيانتأثري حماور 
درجة  يدأجل حتدمن يحستعثل ": Régression linéaire multiple"متعدد الخطي ال االنحدار اختبار .ك 

تأثري عدة متغريات على متغري واحد عندما تكون بياناهتم كثية شريطة أن يكون التوزيع طبيعي، هدفه  اجتاهو 
 .ورعلى جمثوع احمل( أبعاده الفرعية) االستبيانتأثري أبعاد حماور  اجتاهيف هذه الدراسة هو حتديد درجة و 

  االستبيانالصدق الظاهر  وثبات أداة  .3.3.1
 الصدق الظاهر  لداة الدراسة .4.3.3.1

علذذى كذذل العناصذر الذذيت جيذذب أن تذدخل يف التحليذذل مذذن ناحيذذة،  االسذذتبيانيقصذد بصذذدق أداة الدراسذذة مشذول 
التأكذد مذن الصذدق  وقد مت. ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من ناحية أخرى، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

، للتذذأمنيداة الدراسذذة مذذن خذذالل إجذذراء دراسذذة اسذذتطالعية علذذى عينذذة مذذن قذذوى البيذذع للشذذركة الوطنيذذة ألظذذاهري ال
 اختبذذارة علذى األسذئلة و جابذذيف شذكلها النهذائي لأل االسذتبيانوذلذك ملعرفذة مذدى صذذدق وصذالحية حمذاور وعبذذارات 

ى البيذع مذن خذالل توزيعذه يف شكله النهائي علذى بذاقي قذو  ستبياناالمت بعدها تطبيق . الفرضيات ومعاجلة املوضوع
  . ومسريي الوكاالت املباشرةنيعلى الوكالء العام

 (االستبيان) ثبات أداة الدراسة .2.3.3.1
ات الضرورية اليت تعطي نتائج متقاربة أو ختبار من اال معامل ألفا كرونباخ استخداماللبات ب اختباريعد 

وفيثا يأيت سيتم . بق أكلر من مرة يف ظروف مماثلة، ويسثح للباحث بتعثيم نتائج حبلهنفس النتائج إذا ط
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معامل ألفا كرونباخ أن يكون الناتج أكرب من أو  استخداماللبات بيشرتط . ثبات أداة هذه الدراسةاختبار 
 .واجلدول التايل يوضح معامالت ثبات حماور أداة الدراسة(. %10)أي  (0,10)يساوي 

 معام  ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة(: 7944) رقم دوحج

 معام  الثبات دعدد السأللة المحاور

 893, 56 محور التسويق االبتةار 

 823, 61 محور أداا قو  البيع

 ( 222، ص 04 رقمملحق ) SPSS برنامج من إعداد الباحلة باالعتثاد على خمرجات: المصدر

 أن معامل اللبات لكل حماور الدراسة أكرب من احلد املتفق عليه، أي أكرب من عالهأنالحظ من اجلدولني 
 . وهو ما يدل على أن حماور الدراسة تتثتع باللبات املثتاز (0,10)

   مجتمع ودعينة الدراسة. 1.3.1
بسبب اجملتثع من اخلطوات واملراحل اهلامة للبحث، نظرا الستحالة دراسة مجيع عناصر  يعترب اختيار العينة   

رى بأهنا األنسب مت تشكيل العّينة اليت يح اجلهد والوقت والتكلفة وصعوبة الوصول إىل كافة أفراد اجملتثع، وهلذا 
 .للدراسة

 مجتمع الدراسة .4.1.3.1
 نيوكالء عام من الذين يتوزعون عرب الرتاب الوطين للتأمنييتثلل جمتثع الدراسة يف قوى البيع للشركة الوطنية    

 .شبابيك البنوك ويف األخري السثاسرة  الوكاالت املباشرة ومنتجي ومسريي
 دعينة الدراسة .2.1.3.1

، وحتديد أنواع قوى البيع املستخدمة للتأمنييف الشركة الوطنية  ياالبتكار بعد التعرف على طبيعة التسويق     
وكالة ) وكالة 21لشركة واليت تتكون من ل لتوزيع منتجاهتا، متت الدراسة على مستوى املديرية اجلهوية سطيف

   .6059-6056وكالة زاولت نشاطها يف الفرتة  12، وقثنا باختيار عينة مشكلة من (مباشرة، وكالة عامة
للتأمني بسطيف، مت مجع  قوى البيع يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنيةمن أجل تقييم وحتديد مستوى أداء    

، وقد مت 2102-2102الفرتة الذين مارسوا مهامهم طيلة  نيملباشرة والوكالء العامالوكاالت ااملعلومات حول 
اختيار هذه الفرتة للدراسة كوهنا تعترب أطول فرتة مار  فيها عدد كبري من قوى البيع نشاطهم من بدايتها حىت 
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اليت مت تطبيقها من قبل هنايتها، ما ميكننا تقييم أدائهم قبل وبعد السياسة التسويقية متوسطة األجل للشركة 
ومت االستغناء عن قوى البيع اليت مل تنشط طيلة الفرتة احملددة، من بينها وكالة مباشرة  ،2102-2102الشركة 

 الفرتةتقييم أدائهم يف نفس  إمكانيةالنعدام  وكيل عام، إضافة إىل ثالثة عشرة 2102ببجاية مت افتتاحها سنة 
يستعرض و ، للثديرية اجلهوية سطيف للشركة قائثة قوى البيع (222 ص، 02 ملحق رقم)ويتضثن احملددة، 

 :(224، ص 02ملحق رقم ) حمل الدراسة نيلوكاالت املباشرة والوكالء العاماجلدول املوايل ا
 المديرية الجهوية سطيف  اي قو  البيع مح  الدراسة: (43.1) جدوح رقم

 ت المستبعدةرمز الوكاال رمز الوكاالت مح  الدراسة قو  البيع 

، 6202، 6201، 6205، 2801 الوكاالت المباشر

6201 ،6202 ،6209 ،6250 ،

6255 ،6256 ،6255 ،6251 ،

6251 ،6252 ،6259 ،6260 ،

5550 ،5250 ،5605 ،5606 ،

5605 ،5601 ،5601 ،5601 ، 

5602 ،5609 ،5650 ،5656، 

bejaia stes 

، 6219، 6211، 6211، 2854 الوكالا العامون

6225 ،6221 ،6221 ،6222 ،

6221 ،6222، 6229 ،6210 ،

6215 ،6216 ،6215 ،5615 ،

5616 ،5615 ،5611 ،56120 

6211 ،6211 ،6212 ،6219 ،

6220 ،6225 ،6226 ،6225 ،

6221 ،6221 ،6222 ، 

 

 56 12 المجموع

 .من إعداد الباحلة: المصدر

سطيف واساب مؤشرات ب الوطنية للتأمين شركةلل المديرية الجهوية قو  البيع اي أداا تحلي . 1.1
 أداا قو  البيع اي الشركة

ت املباشرة والوكالء العامون للشركة دون االراسة على دراسة وحتليل أداء الوكيف هذه الد يتم تسليط الضوء   
  :اآلتية، وهذا لألسباب تأمنيالتطرق إىل نشاط السثاسرة وصريفة ال

ية من حيث التغطية تأمينية اليت تقدم أفضل العروض التأمينعن الشركات الباعتبار أن السثسار تاجر يبحث  -
 والسعر للزبائن املرحبني الذين ميللهم، وال يعترب مسوقا للشركة؛

 ؛تأمنيعدم تعامل املديرية اجلهوية سطيف بشكل كبري مع مساسرة ال -
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دراسة وحتليل ب، ما ال يسثح 2102ئر سنة ية عرب البنوك حديث النشأة يف اجلزاتأمينيعترب توزيع الوثائق ال -
 .2102-2102احملددة للدراسة من  الفرتةنشاطهم يف 

 لدى البنك يتم تدريبهم على إصدار الوثائق نيشبابيك البنكية موظفالية عرب تأميناخلدمات ال ويعترب مقدم -
يتم ية و تأمينتقدمي اخلدمة الل تأمنيشركة الخاصة ب (BADR)شبابيك يف بنك  إنشاءية، وقد مت مؤخرا تأمينال

 ؛ (Saa) شركة تقدميها من قبل موظفني لدى 
ية فقط وليس  تأمينيف بعض املنتجات ال االكتتاب على تأمنييف الشركة الوطنية لل تأمنياقتصار مهام شبابيك ال -

 .على األخطار اخلاصة واملهنية تأمنيالزراعي وال تأمنيواملتثللة يف ال، كلها
اجلديدة اليت  سرتاتيجية، وهذا راجع لال2104بداية من سنة  امستثر  اتزايد نيالوكالء العامعدد وعرف    

 بدال من الوكاالت املباشرة وهذا لعدة اعتبارات نيعلى الوكالء العام االعتثادأال وهي زيادة  ؛انتهجتها الشركة
 :من بينها

 العامون كثا هو احلال بالوكاالت املباشرة عدم حتثل الشركة التكاليف اإلدارية اليت يتحثلها الوكالء -
 ؛(التكاليف اللابتة وأجور املوظفني)
كرب للبحث عن الصفقات أمزاولة نشاطهم، فهم يبذلون جهود  يتلقون عثولة مقابل نين الوكالء العامأمبا  -

 .املرحبة للشركة بالتنقل إىل الزبون وعرض خدماهتم
سطيف للفترة ب تأمينلشركة الوطنية لللالمديرية الجهوية ع اي لقو  البي اإلنتاجتقييم نشاط . 4.1.1

2012- 2142 
اهتا اجتاه زبائنها، التزاماليت متكنها من الوفاء ب تأمنيلة يف شركات التعترب األقساط اجملثعة موردا أساسيا للسيو   

، 2102-2102 هوية سطيف للفرتةاملديرية اجل يفلقوى البيع حمل الدراسة ( األقساط اجملثعة) اإلنتاج قييمتوسيتم 
ه منتج يتثيز بالتجديد ر باعتبا على السيارات تأمنيية يف منتج الختيار للضثانات اال قييم األقساط اجملثعةمث ت

 اإلنتاجاجلديدة يف عثلية  تأمنيمنتجات الحىت نتثكن من حتليل مدى مسامهة  ،املستثر يف التغطيات املضثونة
 .قبل قوى البيع حمل الدراسة أخري قثنا بتحليل األقساط احملصلة من، و لقوى البيع حمل الدراسة

سطيف للفترة  تأمينلللشركة الوطنية للقو  البيع اي المديرية الجهوية  المجمعة القساط .4.4.1.1
2012- 2142 

لوطنية للتأمني اجلدول املوايل إمجايل األقساط اجملثعة لقوى البيع حمل الدراسة للثيديرية اجلهوية للشركة ا    
 :بسطيف
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 لقو  البيع مح  الدراسةالمجمعة  إجمالي القساط: (41.1)رقم  جدوح

    (دينار ألف)الوحدة                                                      
  قوى البيع 2012 2013 2014 2015 2016 9979 2018 2019

60 911 71 728 63 200 72 201 69 833 72 280 86 999 61 074 2801 01 

69 516 74 902 69 428 68 001 69 807 72 935 71 599 69 827 2803 02 

91 862 86 659 80 440 68 754 95 237 70 248 91 782 62 779 2805 03 

69 352 85 155 83 866 81 126 84 410 74 770 77 107 72 059 2806 04 

96 786 123 934 103 305 98 543 106558 110742 120 259 83 192 2807 05 

71 023 101 586 87 217 87 893 100385 99 030 114 837 74 760 2808 06 

79 537 74 489 74 489 81 227 83 808 91 633 78 665 63 362 2809 07 

41 924 47 693 45 851 45 878 46 733 45 774 40 791 28 172 2810 08 

61 967 64 229 56 246 59 044 55 236 48 852 49 540 43 921 2811 09 

84 683 89 965 65 369 61 414 53 335 49 932 54 243 43 100 2812 10 

74 798 83 395 80 744 85 032 97 382 93 206 77 813 63 917 2813 11 

56 807 48 010 46 020 45 244 45 631 45 588 53 551 42 569 2814 12 

79 476 100 601 96 482 99 986 102703 91 588 92 956 64 375 2817 13 

57 845 64 367 64 346 64 821 63 950 67 957 65 699 53 529 2818 14 

31 288 35 556 35 556 36 084 35 615 37 208 40 574 35 806 2819 15 

68 307 68 241 60 333 46 682 58 010 36 305 32 879 22 575 2820 16 

10 502 56 754 44 787 34 994 41 846 41 639 52 883 36 663 3110 17 

47 456 49 337 43 316 41 457 48 504 48 658 54 345 39 579 1810 18 

60 250 131 883 111 157 110 681 111123 127358 144 019 117 694 3201 19 

143 124 80 398 71 221 70 490 68 738 64 926 63 106 49 197 3202 20 

89 089 155 567 145 498 123 739 132198 109243 106 563 76 359 3203 21 

126 854 112 986 108 386 99 507 95 161 95 407 103 947 82 466 3204 22 

91 574 38 147 37 969 41 458 45 528 52 772 65 823 54 216 3205 23 

31 705 87 654 86 256 75 751 84 025 78 337 78 042 63 610 3207 24 

84 354 110 754 102 076 101 706 102305 95 561 112 917 74 657 3208 25 

109 514 95 360 93 286 85 608 97 251 97 482 101 282 91 277 3209 26 

84 387 77 721 75 394 82 192 80 550 74 298 70 749 64 560 3210 27 

71 102 92 395 92 395 95 475 96 576 96 648 109 827 82 970 3212 28 

44 232 71 728 50 807 54 296 53 875 55 408 56 655 35 388 2854 97 

26 163 74 902 22 343 21 415 24 257 24 239 26 904 23 620 2855 49 

33 545 86 659 33 350 33 164 37 210 40 853 39 592 27 430 2857 47 

7 643 85 155 9 950 10 335 12 671 12 646 13 705 14 111 2859 49 

91 352 123 934 97 447 104 341 106528 99 362 85 619 69 743 2861 44 

75 202 101 586 79 902 78 504 74 465 76 686 72 717 57 296 2864 44 

50 662 74 489 55 663 56 633 56 802 53 197 54 916 51 179 2865 42 

32 906 47 693 33 998 45 288 44 293 41 191 45 414 38 699 2866 45 

58 607 64 229 56 093 57 845 58 901 47 516 54 916 30 014 2867 49 

37 543 89 965 35 502 35 504 34 731 32 836 29 556 21 929 2868 43 

35 874 83 395 40 237 44 056 43 137 46 046 47 078 40 340 2869 47 

29 160 48 010 27 868 27 916 27 923 27 325 27 842 21 617 2870 49 

62 714 100 601 72 611 77 840 79 073 80 801 72 993 40 743 2871 47 

95 290 64 367 86 220 78 020 71 283 56 322 150 118 2 615 2872 49 

82 397 35 556 75 989 76 113 75 823 70 724 52 448 34 001 2873 44 

40 421 110 754 55 924 63 359 64 927 66 579 67 156 61 626 3251 44 

137 731 155 567 125 844 134 278 126213 125149 150 118 123 065 3252 42 

97 417 95 360 115 630 149 095 147272 143290 136 091 112 972 3253 45 

38 713 77 721 41 941 54 705 59 229 64 824 74 059 53 195 3257 49 

63 837 92 395 78 475 83 745 79 652 78 831 79 610 75 285 3258 43 
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 المجموع 133 2653 3550304 3255371 3450703 3351440 077 3287 532 3993 3187402

 .التقارير السنوية للثديرية اجلهوية سطيف: المصدر

رية اجلهوية يتبني أن جمثوع األقساط السنوية لقوى البيع حمل الدراسة يف املدي السابقمن خالل اجلدول    
 دج مقارنة ألف 304 550 3بذ  حمققا بذلك مبلغا قدر 2102، عرف تزايدا عام 2102-2102 الفرتةسطيف يف 

 حمققا مبلغ قدر 2102، ليشهد جمثوع األقساط السنوية تراجعا إىل غاية عام 2102دج سنة  ألف 133 653 2بذ 
 993 3مببلغ إمجايل  2102مرة أخرى عام  رتفاعاا وقد سجل جمثوع األقساط السنويةدج،  ألف 077 287 3بذ 

لينخفض  حيث حققت املديرية يف هذه السنة أعلى قيثة لألقساط اجملثعة من قبل قوهتا البيعية، دج، ألف 532
 .دج ألف402 817 3بذ  مببلغ إمجايل قدر 2102مرة أخرى يف عام 

دج من قبل  ألف 2202بذ  واملقدر 2102م سجلت أدىن مستوى لألقساط اجملثعة عاويالحظ أن املديرية    
، 2102، وقد حققت املديرية اجلهوية أدىن مستوى لألقساط اجملثعة للسنتني 2222الوكيل العام احلامل للرمز 

 ألف 671 12دج،  ألف 705 13 تحيث بلغ بوالية سطيف، 2222الوكيل العام احلامل للرمز من قبل  2104
ن أداء قوى ما يعكس حتس ارتفاعا 2102عام  وى األدىن لألقساط اجملثعةستامل عرفكثا  ،دج على التوايل

بوالية  2222 دج، ومت حتقيقه من قبل الوكيل العام احلامل للرمز ألف 556 35والذي بلغ  البيع يف مجع األقساط
 .جباية

قساط السنوية فإن املديرية اجلهوية بسطيف حققت أقصى قيثة إلمجايل األ ،يةلمن خالل البيانات اجلدو    
بوالية جباية،  2222دج من قبل الوكيل العام احلامل للرمز  ألف 567 155بذ  مببلغ قدر 2102لقوهتا البيعية عام 

مت ، 2102، 2102، 2102، 2102، 2104، 2102، 2102أما أعلى قيثة لألقساط اجملثعة للسنوات املتبقية 
، 2212، 2222، 2222، 2222، 2222، 2222: على التوايل تيةاآلللرموز  ةها من قبل القوى البيعية احلاملحتقيق

2222 ،2212 . 
بوالية جباية حيققان مستوى جيد يف مجع  2222، 2222 للرمز الوكيلني العامني احلاملنيأن نالحظ يف األخري    

 .األقساط للثديرية اجلهوية
ذ مقارنة ب 002ن قبل قوى البيع واليت بلغت هبا م الفوزيف عدد املناقصات اليت مت  ااخنفاض 2102عرفت سنة    

 .2102مناقصة سنة  042
حجم  اخنفاضإىل لفرتة املدروسة لقساط ه املديرية اجلهوية يف إمجايل األالذي شهدت االخنفاضيرجح     

 تأمنيات الزراعية، تأمينال ،ات النقلتأميناألخرى خارج السيارات واملتثللة يف  الفروعاليت ختص األقساط 
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 حجم األقساط فيها ضئيل جدا مقارنة بفرع السياراتف، الفرديةات األخطار املهنية تأميناألخطار الصناعية و 
، 2102، 2102 ،2102للسنوات  من إمجايل األقساط %22 ،%22 ،%24 ،%22: اآلتيةالذي حقق النسب 

  .1على التوايل 2102
أجال العقود مع الزبائن وعدم جتديدها والتحول  انتهاءيف إمجايل األقساط السنوية إىل  االخنفاضكثا يرجع      

  .إىل الشركات املنافسة
 بيع الضمانات الجديدة  القساط المجمعة لقو  البيع اي. 2.4.1.1

للشركة  سيتم عرض وحتليل حجم االنتاج للثنتجات اجلديدة لقوى البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية   
 .الوطنية للتأمني بسطيف

 دعلى السيارات اي التأمين المنتجات الجديدة. أ
  :على السيارات بني نوعني من الضثانات تأمنيمنيز يف ال   
 .أي األخطار اليت يتسبب هبا املكتتب للغري ،واليت تتثلل يف ضثان املسؤولية املدنية: الضمانات اإلجبارية -
، أي له اكتتاهبية اليت يرغب املؤمن له يف ا ختيار وتتثلل يف خمتلف الضثانات اال :ةجبارياإلالضمانات غير  -

 .الضثان الذي يرغب يف تغطيته مقابل أقساط إضافية يدفعها اختياراحلرية يف 
يف  االكتتابعلى املسؤولية املدنية، فال ميكن  كتتاباال باملؤمن هلم  على السيارات يلزم تأمنيإن عقد ال   

املنتجات  مسامهة قييمولت ،على ما سبقوبناءا  ،يف الضثانات اإلجبارية االكتتابية دون ختيار ات االالضثان
، اجلدول فقط يةختيار ضثانات االاألقساط اجملثعة للسنركز على تقييم  على أداء قوى البيع حمل الدراسةاجلديدة 

:تأمني على السياراتلقوى البيع حمل الدراسةاملوايل يعرض األقساط اجملثعة من الضثانات االختيارية ملنتج ال

                                                           
1

 0 6102، 6102، 6102، التقارير السنوية للثديرية اجلهوية سطيف 
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 دعلى السيارات لقو  البيع مح  الدراسة تأمينلمنتج ال يةختيار إجمالي أقساط الضمانات اال: (44.1)رقم  جدوح
    (دينار ألف)الوحدة                                                      

قوى  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 البيع

 

39 978 36 649 37 632 41 101 38 421 41 101 43 505 41 687 2801 01 

45 039 46 960 40 032 45 479 43 989 46 064 43 810 44 564 2803 02 

46 175 44 235 40 937 45 701 49 735 50 690 48 142 41 764 2805 03 

43 528 47 866 52 144 49 785 48 224 45 514 43 480 44 135 2806 04 

54 994 52 007 55 238 59 638 53 494 63 157 65 776 58 119 2807 05 

40 170 42 150 44 480 50 436 62 622 52 184 58 127 47 565 2808 06 

44 021 43 313 40 401 43 726 46 211 51 654 44 090 35 840 2809 07 

24 185 26 274 26 725 26 942 25 117 24 566 20 995 16 558 2810 08 

33 422 33 066 33 805 32 122 29 454 29 256 27 980 28 236 2811 09 

53 025 32 323 33 116 32 559 25 501 24 769 26 240 23 319 2812 10 

41 734 44 789 45 187 50 630 55 973 55 820 45 836 41 749 2813 11 

33 612 29 500 28 850 27 171 26 944 26 635 30 266 24 727 2814 12 

49 806 55 598 59 528 67 675 62 422 58 073 52 310 44 999 2817 13 

33 529 36 167 39 247 40 396 40 088 43 341 41 611 35 528 2818 14 

18 030 19 857 20 956 21 535 21 275 22 300 24 236 22 568 2819 15 

30 872 29 409 28 599 20 820 23 104 16 092 12 997 8 399 2820 16 

40 216 42 491 31 810 22 501 25 455 28 789 31 106 23 922 3110 17 

32 560 26 801 25 252 27 959 31 959 32 053 33 406 29 100 1810 18 

74 333 65 375 62 006 61 150 59 599 64 192 71 572 81 662 3201 19 

46 949 44 502 40 425 42 320 39 200 38 177 34 870 29 271 3202 20 

82 343 87 303 88 725 89 750 77 488 69 972 62 398 54 408 3203 21 

61 380 66 915 64 885 60 291 55 816 58 629 61 453 52 964 3204 22 

19 174 22 297 24 438 26 303 29 190 34 734 38 974 34 926 3205 23 

51 753 55 071 53 791 54 746 51 625 49 042 48 960 42 994 3207 24 

68 887 67 989 65 661 64 646 63 270 61 302 61 959 52 517 3208 25 

53 583 54 264 56 717 58 370 61 754 63 326 65 632 59 612 3209 26 

45 815 48 635 48 144 52 109 51 223 47 663 42 986 44 598 3210 27 

51 732 54 554 55 089 56 841 59 033 61 903 65 833 53 849 3212 28 

26 947 31 104 31 073 30 861 31 570 33 015 29 661 20 403 2854 29 

15 062 13 792 12 549 11 550 11 737 13 173 14 566 13 403 2855 30 

18 401 16 882 16 991 17 174 17 943 20 944 19 265 15 909 2857 31 

4 393 4 909 5 369 5 958 7 101 7 308 7 590 7 805 2859 32 

50 887 54 255 54 553 56 887 59 460 56 090 46 833 39 768 2861 33 

42 022 43 066 41 737 40 563 40 842 38 395 32 918 24 921 2864 34 

31 360 33 200 33 256 34 084 34 459 33 934 34 975 32 645 2865 35 

17 850 19 514 19 693 20 497 20 857 20 905 22 144 20 751 2866 36 

36 503 35 571 34 407 35 127 33 605 30 000 42 343 21 980 2867 37 

19 553 18 854 20 930 20 309 20 475 19 391 16 254 12 483 2868 38 

20 010 20 779 22 920 26 007 26 057 29 176 30 970 27 026 2869 39 

16 298 15 790 15 640 17 788 16 306 16 463 16 652 14 233 2870 40 

37 486 42 714 46 287 49 331 50 009 55 462 48 920 28 609 2871 41 

61 933 58 932 53 114 48 975 42 928 34 903 27 479 15 941 2872 42 

45 756 41 765 40 806 42 914 43 985 43 580 31 330 21 050 2873 43 

24 903 27 430 34 415 37 027 39 760 42 084 42 343 39 036 3251 44 

98 216 85 485 50 985 84 177 77 853 80 725 92 322 15 992 3252 45 

58 139 65 086 77 810 92 356 91 455 93 118 84 295 75 273 3253 46 
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23 615 26 134 25 598 31 639 35 939 39 321 46 113 36 701 3257 47 

36 023 39 946 45 232 45 362 44 272 47 391 49 331 49 350 3258 48 

 المجموع 1652859 854 1984 361 1983 799 2004 288 2021 1876200 567 1773 083 1823

 .التقارير السنوية للثديرية اجلهوية سطيفعلى  االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

باألقساط السنوية اجملثعة من قبل قوى البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية واملتعلق  السابق يتبني من اجلدول   
أن إمجايل األقساط السنوية عرف تزايدا مستثرا من  على السيارات، تأمنيية يف الختيار واخلاصة بالضثانات اال

دج،  ألف 28 021 2بذ  والذي بلغ فيه إمجايل األقساط السنوية ذروته، حيث قدر ،6052إىل غاية  6056عام 
بعد ذلك عام  ارتفاعا، مث شهد 6052دج عام  ألف 567 773 1بذ  لينخفض بعد ذلك إىل القيثة اليت قدرت

  .دج ألف 083 823 1بذ  بلغ قدرمب 6059
كاالت املباشرة مستثرا يف مجع األقساط، عكس الو  ااخنفاضقد سجلت  2212الوكالة املباشرة احلاملة للرمز    

شهدت تزايدا اليت ، 2212، 2212، 2214، 2212، 2212، 2210، 2221، 2204، 2202، 2200، 2201: اآلتية
ن متيزا بأداء جيد طيلة فرتة يواللذ 2222، 2222 :الوكيلني العامني اآلتينيإىل  إضافةمستثرا يف جتثيع األقساط، 

فيعترب مشواره يف مجع األقساط  بوالية سطيف 2222الدراسة مقارنة بالبقية، أما الوكيل العام احلامل للرمز 
 .املدروسة الفرتةطيلة  على السيارات ضعيفا حيث حيتل املرتبة األخرية تأمنيية للختيار املتعلقة بالضثانات اال

يف  اعرف أداؤه ا،مل يتم ذكره اليتخالل القراءة اجلدولية أن باقي قوى البيع  يظهر من ؛ويف نفس السياق   
، 2212، 2801: اآلتيةالرموز  اتنقصان ملل الوكاالت املباشرة ذرة بالزيادة وتارة بالتا ،مجع األقساط تذبذبا

 . إخل...2222، 2222، 2220 ،2221: اآلتيةللرموز  العامني احلاملني، والوكالء ...2212، 2212، 2212
 فسطيبالجهوية المديرية  تحصي  القساط اي اي مح  الدراسة تقييم أداا قو  البيع .2.0.4.4

 :سطيفبباملديرية اجلهوية  حمل الدراسة األقساط احملصلة لقوى البيعاجلدول املوايل يعرض     
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 سطيفببالمديرية الجهوية  مح  الدراسة القساط المحصلة لقو  البيع: (42.1) جدوح رقم

  البيع قو  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
65 436 61 673 57 062 62 098 56 965 63 970 64 083 79 602 2801 01 
66 593 70 124 59 273 60 450 57 106 60 554 70 681 71 486 2803 02 
78 782 75 760 67 431 67 374 95 635 69 894 68 651 77 733 2805 03 
56 640 62 602 67 168 63 966 62 623 59 142 71 960 76 571 2806 04 
96 729 100 463 96 008 94 812 82 579 94 349 92 754 103 780 2807 05 
74 729 75 781 77 537 82 584 93 540 81 179 96 487 91 638 2808 06 
62 425 61 502 56 894 62 407 64 804 71 562 78 454 64 249 2809 07 
34 510 38 271 37 536 37 672 34 895 35 945 35 655 29 671 2810 08 
52 236 48 737 51 046 51 018 42 994 41 529 44 690 49 054 2811 09 
97 627 102 877 65 692 57 117 41 026 40 252 47 958 48 043 2812 10 
61 251 64 924 63 733 70 022 74 911 74 403 74 011 73 925 2813 11 
45 818 39 701 37 665 35 993 35 794 36 142 52 473 42 569 2814 12 
66 219 73 600 78 120 86 529 84 157 76 352 82 737 77 795 2817 13 
45 582 48 078 50 903 52 156 51 578 55 185 62 324 57 566 2818 14 
24 754 26 856 27 826 28 812 28 692 30 814 38 883 36 814 2819 15 
58 552 60 735 55 821 40 992 47 625 35 295 17 876 33 723 2820 16 
58 477 60 110 44 860 24 228 35 495 39 339 45 883 42 816 3110 17 
49 310 39 805 45 244 32 465 41 723 41 542 47 622 45 590 1810 18 

135 783 110 371 38 372 37 918 94 191 99 965 117782 146 339 3201 19 
79 385 71 690 104 862 94 622 52 840 53 952 59 819 56 407 3202 20 

108 404 113 040 64 103 64 577 98 691 88 340 93 507 87 706 3203 21 
84 210 89 721 114 042 113 659 73 926 75 582 101 85 044 3204 22 
25 422 28 077 87 317 81 140 36 578 43 474 60 985 57 489 3205 23 
67 668 71 875 30 343 33 227 66 423 62 719 74 894 68 160 3207 24 
92 792 87 220 68 722 70 290 79 844 79 099 98 680 82 755 3208 25 
70 454 73 192 85 512 84 090 77 267 78 542 97 406 92 891 3209 26 
58 424 62 444 75 151 76 154 67 048 61 381 67 029 68 909 3210 27 
70 039 74 313 61 425 68 221 77 761 79 025 107554 87 569 3212 28 
38 578 43 851 73 452 76 936 42 315 43 508 55 081 35 388 2854 29 
21 466 20 621 41 231 41 664 17 570 18 673 26 904 23 620 2855 30 
26 498 25 369 18 254 17 112 28 587 33 234 35 557 31 350 2857 31 

6 075 6 860 26 103 26 990 9 542 12 646 13 705 14 111 2859 32 
71 612 77 076 72 950 8 2 030 81 829 77 059 85 619 69 743 2861 33 
60 406 62 699 75 831 79 379 56 832 57 001 72 717 57 296 2864 34 

 (ألف دينار)الوحدة 
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 .سطيف للثديرية اجلهويةسنوية  اريرقت :المصدر

هوية سطيف أن إمجايل األقساط احملصلة من قبل قوى البيع حمل الدراسة للثديرية اجل أعالهيظهر اجلدول    
 133 653 2بذ  مقارنة 2102دج عام  ألف 703 450 3، حمققا بذلك 2102إىل غاية  2102عرف تزايدا من عام 

، 2102دج عام  ألف 3 077 287، لينخفض إمجايل االقساط اجملثعة بعد ذلك إىل غاية 2102دج عام  ألف
دج، لترتاجع مرة أخرى  ألف 532 993 3ت قوى البيع حمل الدراسة أكرب قيثة واليت بلغ تحقق 2102ويف عام 

 .دج ألف 402 187 3حمققة  2102عام 
دج من  ألف 010أدىن مستوى لألقساط السنوية احملصلة واليت بلغت  2102وقد حققت املديرية اجلهوية عام   

من قبل الوكيل  2102بوالية جباية، مث يليه أدىن مستوى مت حتقيقه عام  2214قبل الوكالة املباشرة احلاملة للرمز 
، كثا شهدت 2102بوالية سطيف والذي بدوره حقق أدىن قيثة لألقساط احملصلة عام  2222العام احلامل للرمز 

من قبل نفس  حمققة أدىن مستوى 2102، 2102يف األقساط السنوية احملصلة عامي  ارتفاعااملديرية اجلهوية 
 (. آزالعني)بوالية سطيف  2222 الوكيل العام احلامل للرمز

بوالية جباية أقصى مبلغ لألقساط السنوية احملصلة من قبل القوى  2210سجلت الوكالة املباشرة احلاملة للرمز   
مستثرا  ااخنفاضدج، الذي بدوره عرف  ألف 339 146بذ  ، واملقدر2102البيعية يف املديرية اجلهوية سطيف عام 

بوالية جباية  2212يلها من قبل الوكالة املباشرة احلاملة للرمز دج، مت حتص ألف 040 113القيثة  2102ليبلغ عام 

40 522 43 616 62 420 58 265 43 602 42 657 54 895 51 198 2865 35 
26 486 28 195 43 744 43 646 40 216 29 557 42 384 38 719 2866 36 
47 019 46 628 28 381 41 672 44 125 38 225 45 065 30 014 2867 37 
30 600 29 577 44 426 48 760 27 110 32 836 29 556 21 929 2868 38 
28 311 30 104 28 159 27 822 34 039 37 236 47 078 40 340 2869 39 
23 665 23 133 31 667 34 834 21 822 22 044 27 842 21 617 2870 40 
50 030 54 219 22 289 24 359 62 933 66 563 72 993 127 066 2871 41 
78 521 74 792 57 995 61 844 55 742 44 389 43 554 25 397 2872 42 
65 311 62 270 67 149 64 083 60 040 57 559 51 665 36 657 2873 43 
32 299 36 911 44 474 47 540 50 311 53 480 67 156 61 626 3251 44 

122 158 109 581 105 871 107 841 113 899 101 708 145617 40 743 3252 45 
77 980 83 143 94 823 112 635 113 899 143 290 132726 115 315 3253 46 
31 204 35 650 33 249 41 848 46 102 51 239 72 444 54 595 3257 47 
51 842 57 670 62 954 64 811 3 63 401 64 154 79 610 75 285 3258 48 

 المجموع 903 907 2 107 3073 2756582 627 2770 823 701 2 090 808 2 507 845 2 834 2818
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الوكالة املباشرة احلاملة للرمز مت حتصيلها من قبل  2102دج عام  ألف 783 135 ، لريتفع إىل(سيدي عيش)
 .بوالية جباية 2210

 الفترةاي طيف اي المديرية الجهوية بس لقو  البيع مح  الدراسة تسوية المطالباتتقييم نشاط . 2.1.1
2142 -2142 

 اا مهث اا ية للشركة، كثا تعترب مؤشر تأميناخلدمة ال نوعيةعلى  تأمنيتعرب عثلية تسوية املطالبات يف شركات ال    
اليت يتلقاها املستأمنني ية تأمينال، كون أن اخلدمة الراسخة لدى املستأمنني الذهنية ةصور العلى  هائأداعكس ي

اخلسارة  هبا إال يف حالة حتقق اخلطر، فتقوم الشركة بتحثل تبعة االنتفاعي ال ميكنه تتثلل يف وعد على ورق، أ
 إضافةعدد املطالبات السنوية لقوى البيع  وقد مت من خالل هذا العنصر مجع، املتفق عليها يف األجل املتفق عليه

ردودية السنوي لقوى البيع ، من جدول تقييم امل(222ص، 02ملحق رقم ) إىل عدد املطالبات اليت مت تسويتها
، ولتقييم وحتليل حجم املطالبات قثنا حبساب خمزون ملفات 2102 -2102للثديرية اجلهوية بسطيف للفرتة 

  :وذلك وفقا للعالقة ،املطالبات السنوية املتبقية لقوى البيع
  

 

 :2102 -2102هوية بسطيف للفرتة خمزون املطالبات السنوية لقوى البيع يف املديرية اجل يبنّي  املوايلواجلدول   

مطالبات )عدد املطالبات اليت مت تسويتها  – Nإمجايل عدد املطالبات للسنة = Nخمزون املطالبات للسنة 
 (.مجايل املطالبات للسنوات السابقةإ+ Nالسنة 
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مخزون المطالبات السنوية لقو  البيع مح  الدراسة اي المديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمين (: 7944)جدوح رقم 
 :9977-9979بسطيف للفترة 

 6059 6052 6051 6052 6051 6051 6055 6056 قوى البيع 

01 2801 -54 79 -11 -157 -51 -13 -25 2 

02 2803 -45 -58 3 -97 27 -83 34 -10 

03 2805 -28 49 15 -212 -14 -10 -12 -70 

04 2806 52 66 10 -185 -4 -12 -5 -14 

05 2807 -44 44 -46 -165 -21 -42 -22 -34 

06 2808 -36 24 -37 -76 -10 -25 0 11 

07 2809 214 143 116 -132 -32 -34 -56 -50 

08 2810 -1 47 5 -22 3 16 -4 -12 

09 2811 67 94 -54 -73 14 2 11 10 

10 2812 -175 -4 -13 -92 -5 -4 -42 -23 

11 2813 38 140 -51 -102 -39 -68 -62 -6 

12 2814 98 84 -10 -99 -25 -8 -12 -28 

13 2817 88 149 40 -91 87 6 10 -39 

14 2818 40 8 39 -72 -26 3 -3 -14 

15 2819 43 -37 7 -59 -36 -12 -4 -12 

16 2820 30 27 -13 -77 -18 -14 -28 0 

17 3110 -22 53 -16 54 -14 -14 24 -8 

18 1810 -34 -20 -39 26 -41 -23 -5 -85 

19 3201 70 236 -36 10 -238 -72 76 -124 

20 3202 67 109 3 -178 -31 -19 -32 -17 

21 3203 96 276 -10 -186 -12 -21 -2 -22 

22 3204 -20 78 202 183 -8 -228 14 -77 

23 3205 -17 92 -65 -48 -37 -41 -41 -66 

24 3207 58 156 181 -302 -8 -30 -19 -14 

25 3208 39 210 53 -266 -42 7 34 -19 

26 3209 108 192 74 125 -44 -63 12 -10 

27 3210 17 87 6 -131 -28 -8 -17 20 

28 3212 132 132 358 125 142 -18 -211 20 

29 2854 13 58 38 -54 -51 -4 40 19 

30 2855 17 -6 -49 -25 19 -9 17 -51 

31 2857 104 53 95 -120 -51 -38 -119 -11 

32 2859 33 5 11 8 -24 -1 -11 11 

33 2861 84 83 98 -270 -52 -35 -13 20 

34 2864 122 123 103 -49 23 43 -27 -95 

35 2865 155 187 18 4 -33 -31 45 24 

36 2866 48 74 44 13 -39 -59 15 1 

37 2867 128 131 43 -83 105 -57 42 -15 

38 2868 32 92 25 -34 1 -9 20 -4 

39 2869 102 107 19 -15 -60 -57 -50 33 

40 2870 44 42 22 -69 16 -12 -2 -10 

41 2871 105 174 126 -13 10 -39 -9 -25 

42 2872 168 154 110 -41 -61 -2 15 -19 

43 2873 154 380 123 -139 89 -84 -32 36 
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44 3251 44 25 46 -107 -36 248 20 18 

45 3252 201 -1109 196 -138 5 527 -35 -27 

46 3253 258 167 146 -299 117 -55 -77 -5 

47 3257 143 149 178 -150 26 -32 -30 21 

48 3258 226 139 -1029 -149 13 -66 -47 25 

 .ثائق داخلية للثديرية اجلهوية بسطيفو : املصدر

قوى قبل  بعد من ايتم تسويته تظهر البيانات اجلدولية واملتعلقة باملخزون السنوي مللفات املطالبات اليت مل   
  :حيث نالحظ ،البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية سطيف

منخفض حيث نالحظ أن عدد امللفات  2102أن أداء قوى البيع يف تسوية املطالبات ودراسة امللفات عام    
 24املخزون السنوي للثطالبات وتسوية  انتهاء حيث ميلل الرقم السالب ]-24، 222 [غري املسواة حمصور بني 

املخزون السنوي الذي فهو  222، أما 2210ملف متعلق بالسنوات السابقة من طرف الوكالة احلاملة للرمز 
 .2222ة، والذي مت تسجيله يف هناية نفس السنة من قبل الوكالة احلاملة للرمز سوف يتم تسويته يف سنة املوالي

بتسوية ملفات املطالبات مع  م قوى البيعظمع التزامحيث مت  ،عترب نقطة حتولي 2102وما يالحظ أن عام    
السنة بدأ  هذه وبداية منملف،  4122بذ  تسوية عدد كبري من امللفات العالقة للسنوات السابقة والذي قدر

أن  وهذا يدل على .مستثرا ااخنفاضيعرف  لقوى البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية سطيف خمزون املطالبات
القوى البيعية تبذل جهود واضحة يف تسوية امللفات السنوية مع تركيز اجلهود لتسوية امللفات العالقة للسنوات 

 . السابقة
خمزون املطالبات السنوي حيث ميكن حصر عدد امللفات غري املسواة بني  يف ااخنفاض 2102عرفت السنة  دوق  

من تسويتها وبالتايل  2222ملف مطالبة مل تتثكن الوكالة احلاملة للرمز  22 بقيحيث ، ]-024، 22 [القيثتني 
م ت املتعلقة بعافقد قامت بتسوية مجيع املطالبا 2210يتم تسويتها يف السنة املوالية، أما الوكالة احلاملة للرمز 

 . ملف متعلق بالسنوات السابقة 024 إىل تسوية إضافة 2102
من ايث تحقيق الهداف المحددة دعبر المديرية الجهوية مح  الدراسة  تقييم قو  البيع .3.1.1

 2142 -2142سطيف للفترة ب
قوى البيع والتأكد من تطابقها  اليت مت حتقيقها يف جتثيع األقساط احملددة من طرف الفعليةتقييم النتائج  سيتم  

، وللقيام بذلك قثنا حبساب (222 ص، 02ملحق رقم ) مع اخلطط احملددة مقدما من قبل املديرية اجلهوية
 :اآلتيةبيع، وفقا للثعادلة االوحراف يف األداء السنوي لكل رجل 

 األداء املتوقع –األداء الفعلي = يف األداء وحرافاال 
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 :سطيفبيف املديرية اجلهوية ة حمل الدراسالسنوي لقوى البيع يف األداء  االوحراف يبنّي واجلدول املوايل   
 اي الداا السنو  لألهداف االنحراف: (124.)رقم  جدوح

 2142 2142 2142 2142 2144 2141 2143 2142 قو  البيع 
01 2801 -11644 -2 700 -8 468 -4 513 226 12 815 -182 -14 077 
02 2803 -4 488 -4 245 746 -3 724 -628 -11 934 5 758 -24 749 
03 2805 -12175 -8 854 -5 120 1 815 -12 355 -42 992 2 575 -23 212 
04 2806 -2 766 -4 447 -3 400 -893 -3 233 -10 626 -9 501 -20 457 
05 2807 -8 945 -10 375 -10 380 -7 504 5 577 -55 826 -5 180 -20 862 
06 2808 -11 925 -13 161 -11 982 1 552 -7 180 -49 172 -8 302 -25 747 
07 2809 -2 357 -3 281 5 954 -10894 -6 743 39 508 1 217 -29 886 
08 2810 -2 398 -2 194 2 559 -3 157 1 368 25 194 -2 048 -14 951 
09 2811 -3 493 -3 588 -837 -1 137 5 174 60 013 -5 675 -20 478 
10 2812 -7 065 -6 964 -4 490 -1 855 9 438 26 247 31 802 -17 446 
11 2813 -5 463 -5 469 7 486 -2 579 -11181 -41 769 -3 586 -27 463 
12 2814 -898 -1 468 -8 707 -2 532 -2 338 31 257 -1 143 -20 136 
13 2817 -2 484 -3 227 -263 1 270 -2 888 -4 338 -10405 -26 708 
14 2818 -2 837 -3 885 -3 168 -7 010 -3 174 19 730 -6 998 -19 644 
15 2819 -1 567 -1 652 -4 208 -1 010 -1 943 31 437 -3 107 -10 946 
16 2820 -1 663 -2 874 4 895 2 973 3 603 29 874 110 -11 254 
17 3110 -3 248 -3 827 -4 316 -4 695 -5 195 45 017 11 157 -19 180 
18 1810 -3 184 -3 142 -5 523 -2 919 -7 791 11 958 -2 709 -24 909 
19 3201 -10231 -13 703 -18 198 -6 632 -7 441 -71 003 -3 054 -42 568 
20 3202 -8 388 -5 138 4 -5 313 8 314 -12 016 1 879 -23 141 
21 3203 -4 832 -6 778 1 271 555 7 807 -73 444 -10397 -37 776 
22 3204 -5 327 -7 172 -11 500 1 719 7 139 -46 490 -4 169 -23 147 
23 3205 -4 480 -3 522 -12 527 -4 922 -5 836 69 367 -4 540 -9 886 
24 3207 -2 601 -3 550 -4 251 829 -712 -9 018 -2 011 -29 791 
25 3208 -4 342 -5 496 -12 880 -2 093 -1 032 25 672 -6 010 -33 378 
26 3209 -3 835 -5 965 -10 001 -3 043 -7 716 8 826 -7 679 -24 875 
27 3210 -2 958 -4 317 2 526 712 -3 217 -40 937 -4 195 -18 783 
28 3212 -5 032 -6 238 -11 569 -3 083 -6 706 -11 788 -5 011 -24 365 
29 2854 -3 261 -2 776 -244 -3 084 -3 523 -2 275 153 8 873 
30 2855 -1 007 -1 659 -2 970 -364 -1 938 305 -550 8 640 
31 2857 -2 152 -2 298 3 032 -4 127 -3 468 -2 187 -1 885 11 608 
32 2859 -842 -1 067 -1 215 -560 -2 067 -413 62 2 523 
33 2861 -2 156 -4 855 9 818 -1 153 -8 789 -6 833 -4 253 33 228 
34 2864 -5 052 -4 202 7 767 2 805 -2 152 1 442 -6 066 22 279 
35 2865 -1 904 -3 960 -4 512 -1 560 -3 092 -1 688 -3 471 12 727 
36 2866 -3 192 -3 288 -6 606 1 012 -3 161 -1 780 -2 468 8 566 
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37 2867 -754 -3 117 113 861 1 202 -1 883 -1 761 16 065 
38 2868 -1 527 -1 520 2 171 5 -1 076 -893 -823 9 702 
39 2869 -1 373 -2 812 -1 637 -5 680 -1 850 -554 -1 866 13 478 
40 2870 -1 021 -1 517 1 989 -1 276 746 -191 -1 063 5 650 
41 2871 -600 -3 148 7 657 -9 876 -5 898 -6 368 -8 325 17 024 
42 2872 -720 -1 721 10323 1 329 4 442 794 924 24 329 
4 2873 -978 -2 772 16194 -1 237 -4 053 -4 986 453 24 291 

44 3251 -3 249 -4 597 -42973 -5 388 -6 163 -1 055 -1 048 -1 386 
45 3252 -6 966 -10525 -59 706 -6 430 2 158 -72618 1 617 -4 673 
46 3253 -4 985 -9 207 -2 007 -7 123 -9 218 -6 235 -18940 -2 693 
47 3257 -1 435 -4 106 -37 358 -8 340 -7 633 -2 176 46 -1 192 
48 3258 -3 277 -5 700 -9 906 -7 189 -3 967 -5 373 -8 206 -2 142 

 .على جدول األهداف احملققة االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

لقوى البيع يف املديرية اجلهوية  االوحراف يف األداء السنويالذي ميلل و  السابقاجلدول  خالل من يظهر   
يف  ه، إال أنهلاحتقيق األهداف احملددة  من تثكن كل قوى البيعتمل  2102و  2102يف السنتني نالحظ سطيف، 

 .لوحظ حتسن يف حتقيق األهداف 2104عام 
الحظ أن عدد قوى البيع حتسنا يف حتقيق األهداف حيث ن 2102إىل غاية  2102كثا شهدت السنوات من    
 إضافةداف كل الوكاالت املباشرة من بلوغ األه مل تتثكن 2102 بتحقيق األهداف يف تزايد، أما عام تقام يتال

 فقد متكنوا من نيالوكالء العامباقي عكس ( 2222، 2222، 2222، 2222، 2220) نيإىل بعض الوكالء العام
 .بلوغ األهداف وأكلر

إىل  2104هوية من عام األفضل يف حتقيق األهداف البيعية للثديرية اجل 2222 ويعترب الوكيل العام احلامل للرمز  
 .2102غاية 

سطيف للفترة باي المديرية الجهوية  مح  الدراسة قو  البيعتقييم الرباح المحققة من قب   .1.1.1
2142-2142. 

اجلدول املوايل يعرض األرباح احملققة لقوى البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية للشركة الوطنية بسطيف للفرتة    
2102-2102: 
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 .سطيفباي المديرية الجهوية  مح  الدراسةالرباح السنوية لقو  البيع  :(42.1)رقم  دوحج
 (دينار ألف) الوحدة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 قوى البيع 

01 2801 42 984 38 947 29 332 22 185 23 575 

 

19 814 33 540 24 061 

02 2803 87 670 48 879 19 797 26 178 35 948 

 

35 026 34 136 33 682 

03 2805 37 253 33 843 19 434 28 151 42 594 

 

3 244 40 156 45 568 

04 2806 35 203 36 184 26 556 21 663 34 277 

 

31 317 18 636 28 231 

05 2807 42 215 34 711 55 828 51 442 48 612 

 

57 300 45 089 44 221 

06 2808 38 984 45 841 15 467 40 878 42 074 

 

27 578 19 466 40 209 

07 2809 11 075 27 310 8 346 24 983 20 044 

 

9 954 24 206 15 028 

08 2810 12 366 24 330 14 661 14 387 20 049 21 010 22 619 22 211 

09 2811 15 015 23 744 21 110 13 555 12 608 29 140 29 857 22 020 

10 2812 33 464 25 195 9 746 8 463 35 250 29 848 70 944 67 116 

11 2813 28 703 12 038 17 166 25 663 31 646 32 526 46 381 34665 

12 2814 18 713 27 076 17 286 13 671 31 646 20 034 27 205 14 620 

13 2817 35 825 40 216 32 811 45 081 43 324 37 313 44 694 32 279 

14 2818 20 952 29 913 13 483 3 829 29 441 14 005 27 330 10 257 

15 2819 14 175 20 107 240 7 256 19 244 13 350 11 588 13 531 

16 2820 916 29 100 14 291 29 853 31 720 37 848 34 948 27 860 

17 3110 18 009 11 641 

 

- 7 743 -2 619 25 682 

 

8 588 39 944 15 420 

18 1810 15 015 23 233 

 

1 104 11 469 15 300 

 

 

18 506 19 649 18 242 

19 3201 10 320 58 419 27 741 24 676 37 646 46 881 48 514 57 806 

20 3202 21 300 38 818 -891 13 020 27 354 78 521 43 500 32 961 

21 3203 21 957 35 589 16 602 35 001 36 968 

 

70 908 49 927 56 857 

22 3204 37 350 46 206 27 168 25 537 36 968 

 

52 273 31 025 32 294 

23 3205 29 556 26 014 22 198 16 066 18 598 

 

11 705 13 295 17 502 

24 3207 34 113 29 591 -4 431 38 279 25 154 

 

26 167 34 424 34 553 

25 3208 37 450 33 723 26 795 21 791 32 281 26 227 35 972 40 685 

26 3209 21 497 42 736 40 521 44 811 38 862 

 

46 077 40 103 40 165 

27 3210 35 732 24 987 30 024 36 132 38 463 

 

23 247 38 249 29 577 

28 3212 34 101 46 590 17 196 23 557 34 307 

 

23 425 36 805 31 978 

29 2854 21 094 18 790 

 

11 237 13 075 19 542 

 

17 691 24 200 19 542 

 30 2855 10 460 -589 

 

4 253 1 401 437 -753 4 051 -437 

 31 2857 1 021 17 062 7 357 5 901 1 239 -4 729 16 305 -1 239 

 32 2859 4 753 5 146 -938 

 

2 922 3 299 521 4 512 3 299 

33 2861 2 957 8 585 28 681 25 956 42 309 31 022 36 156 42 309 

34 2864 12 093 13 091 16 172 10 207 21 148 13 075 19 435 21 148 

35 2865 9 018 4 038 10 639 -1 341 

 

18 755 8 597 -2 059 18 755 

36 2866 8 813 346 14 492 13 608 

 

 

4 647 13 835 4 421 4 647 

37 2867 -252 

 

-4 784 

 

2 808 -8 865 

 

3 364 7 891 8 055 3 364 

38 2868 6 884 

 

2 849 11 006 9 579 

 

12 457 14 835 5 223 12 457 

39 2869 -2 183 

 

1 273 5 394 -5 013 

 

4 364 -3 794 15 810 4 364 

40 2870 1 052 6 962 5 374 2 981 9 640 6 273 -3 158 9 640 

41 2871 381 2 516 3 291 24 904 6 668 22 322 13 442 6 668 

42 2872 3 040 5 689 -894 

 

16 303 19 914 12 527 15 508 19 914 

43 2873 3 593 6 387 11 042 4 943 

 

 

14 524 9 717 30 831 14 524 

44 3251 7 330 24 988 9 120 21 065 18 761 

 

16 952 -36 195 18 761 
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45 3252 40 138 25 873 16 753 33 635 48 177 

 

29 759 41 168 -1 844 

 46 3253 24 533 25 560 33 912 12 866 3 592 

 

 

 

34 690 29 550 3 592 

3 592 47 3257 9 164 2 494 12 099 -5 037 

 

1 194 8 704 13 051 1 194 

48 3258 14 703 10 201 31 052 26 470 

 

 

 

12 605 31 578 8 051 12 605 

 .دول احملاسيب للشركةاجلعلى  االعتثادب الباحلة إعدادمن  :المصدر

  :لسنوية لقوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف جند أنالذي ميلل األرباح او  السابق من اجلدول  
، حيث عرف 2102-2102 الفرتةمتوسط األرباح السنوية لقوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف موجب يف  -

نوية اليت مت حتصيلها ، وهذا راجع إلمجايل األقساط السعلى خمتلف السنوات تارة موجب وتارة سالب ذباتذب
ا إمجايل التعويضات لنفس السنة واملؤونات السنوية اليت يتوجب تكوينها وخمتلف التكاليف، طرح منهواليت 

الوكيل  أنحيث . (222 ص، 21رقم  امللحق)لنتحصل يف األخري على صايف األرباح احملققة كثا هو مبني يف 
سيتم سحب عقد  الذي يتحصل على أرباح سالبة سيتحصل على إنذار وإن تواصلت اخلسارة ألكلر من سنتني

 .منهالتعيني 
، مث 22022إىل  42224من  2102و 2102بني سنيت  اا اخنفاض 2210حيث عرفت الوكالة املباشرة احلاملة للرمز  -

، أما بالنسبة لسنة 02204إىل  2102لتنخفض جمددا سنة  22222فقد بلغت  2102طفيفا سنة  ارتفاعاشهدت 
 .24120لتنخفض السنة املوالية إىل القيثة  22241بذ  تفقد جنت الوكالة أرباحا كبرية قدر  2102

-2104)يف السنتتني  (619 2 - ،743 7 -)خسارة متتالية  2201كثا حققت الوكالة املباشرة احلاملة للرمز  -
2102). 

من  2102و 2102كبريا يف أرباحها السنوية بني سنيت   ااخنفاض 2212احلاملة للرمز  2عرفت الوكالة رقم  -
طفيف مع مرور  خنفاضمث عادت ال 22224إىل القيثة  2102، لرتتفع أرباحها السنوية سنة 22022إىل  22221

 .السنوات
مح  الدراسة اي المديرية الجهوية  أداا قو  البيعومؤشرات   االبتةار التسويق اساب مؤشرات  .4.1

 2142-2142سطيف للفترة 
من خالل حساب املؤشرين املتعلقني بعدد  تأمنيوطنية لليف الشركة ال ياالبتكار تقييم التسويق سيتم    

 عن الناجتة املبيعات يف الزيادة بنسبةو  ،حمددة زمنية فرتة يف لألسواق املقدمة اجلديدة املنتجاتو ات االبتكار 
 .التسويقية اتاالبتكار 

النسب السنوية املتعلقة  سابلقة بأداء قوى البيع، قثنا حبأما يف ما خيص املؤشرات اليت اعتثدنا عليها واملتع   
اليت تعتثد عليها  التقييم بتحقيق األهداف، وحتصيل األقساط، واألرباح ونوعية اخلدمة، وهي نفس نسب
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على نفس املؤشرات نظرا لتثكننا من احلصول  االعتثادومت ، لتقييم أداء قوهتا البيعية املديرية اجلهوية بسطيف
  .على البيانات الالزمة

يلة النشاط لكل قوى البيع، على حص بناءا ، من السنة ل ثالثيك  ةهناي أداء قوى البيعتابعة املديرية مب حيث تقوم  
 تأمنيهبدف اختاذ التدابري الالزمة لتصحيحها، وتعتثد الشركة الوطنية لل الفجواتتسليط الضوء على لوهذا 

 :التالية املؤشراتعلى لتقييم األداء 
 تأمينقييم أداا قو  البيع اي الشركة الوطنية للمؤشرات ت:  (21.1)رقم  جدوح

 الهداف تحقيق المؤشرات
 اإلنتاجالمتعلقة ب

 نودعية الخدمات
 (تسوية المطالبات)

 أدعباا التسيير تحصي  الديون

 نقاط 50 نقطة 60 نقطة 50 نقطة 10 النقاط

 %51إىل  %55من  فأكلر %21 فأكلر %10 فأكلر %500 المعيار
 .لى مقابلة مع مسؤول قسم التسويقع االعتثادالباحلة ب ادإعدمن  :المصدر

 التابعني هلا نيلوكاالت املباشرة والوكالء العامعلى كل من ا املعايري تطبيق هذهتعثد املديرية اجلهوية بسطيف   
يم يتم جتثيع عدد النقاط املثنوحة لكل نسبة من أجل حتديد منحة األداء اجلثاعي لتقي حيثلتقييم أدائهم، 

 .أدائهم
اعتثدنا يف دراستنا على نفس املؤشرات لتقييم أداء قوى البيع حمل الدراسة، مع استلناء  أننا سابقاأشرنا كثا   

  .تكبدها الوكالء العامونياملؤشر األخري املتعلق بأعباء التسيري لنقص املعلومات املتعلقة باألعباء اليت 
 سطيفب الجهويةدعبر المديرية  تأمينالوطنية للللشركة   البتةار امؤشرات التسويق  .4.4.1

: سيتم حساب املؤشرات املتعلقة بالتسويق االبتكاري للشركة الوطنية للتأمني، واليت اقتصرت حبساب املؤشرين   
التسويق  عن الناجتة املبيعات يف الزيادة نسبة، 6059-6052 فرتة يف لألسواق املقدمة اجلديدة املنتجات عدد

 .االبتكاري

  2142-2142 اترة اي لألسواق المقدمة الجديدة المنتجات دعدد .4.4.4.1
 :6059-6052اجلدول املوايل يعرض عدد املنتجات اجلديدة للشركة الوطنية للتأمني يف الفرتة    
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 2142-2142 الفترةاي  تأمينالمنتجات الجديدة للشركة الوطنية لل(: 24.2)جدوح رقم 
دعلى  تأمينال 

 السيارات
الخواص  ينتأم

 والمهنين
 المجموع النق  تأمين الزرادعي تأمينال الصنادعي تأمينال

6052 6 5 5 0 5 1 

6051 6 0 0 0 0 6 

6052 6 0 5 0 0 5 

6059 5 6 0 0 0 1 

 .على وثائق داخلية للثديرية اجلهوية سطيف االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

يف منتج السيارات مبعدل منتجني  االبتكاربكة هتتم بشكل مستثر نالحظ أن الشر  أعالهمن خالل اجلدول    
يكاد  أين الفروعسنويا، للحفاظ على حصتها السوقية وهيثنتها على فرع السيارات يف السوق، على غرار باقي 

 .يف الضثانات املثنوحة معدوما االبتكاريكون 
على السكن من  تأمنيلى املنتجات األخرى كالكثا أن الشركة تعتثد على منتج السيارات يف حتفيز الطلب ع  

 .عرض املهين وعرض اللةال ،عرض الوفا ،خالل توفري عروض على شكل حزم ملل عرض حلباب
ات جذرية طوال مدة ممارستها ابتكار التحسيين ومل تشهد أية  االبتكاركثا يالحظ أن الشركة تعتثد على    

 الذي يؤثر بدوره على سيولتها تأميينة عن سوء حساب القسط ال، وهذا تفاديا ألية خماطر ناجتتأمنيلنشاط ال
 .وأرباحها

 التسويق االبتةار  دعن الناتجة المبيعات اي الزيادة نسبة .2.4.4.1
على السيارات لتوفر املعلومات الالزمة لتحديد نسبة  تأمنيساب هذا املؤشر قثنا بالرتكيز فقط على منتج الحل   

يف املديرية اجلهوية بسطيف، وهذا من خالل عرض  يف املنتج التسويق االبتكاريلناجتة عن الزيادة يف املبيعات ا
على السيارات مث  تأمنيية اليت قامت بطرحها يف منتج الختيار إمجايل األقساط السنوية للضثانات اجلديدة اال
 :لثعادلة التاليةية اليت تقدمها الشركة وفقا لختيار حساب نسبة املسامهة مع إمجايل الضثانات اال

 

 

 

املديرية  يفه قوى البيع تية اجلديدة الذي حققختيار يف الضثانات اال االكتتابوفيثا يلي جدول يظهر حجم   
 :2102-2102اجلهوية سطيف يف السنوات 

 الضثانات االختيارية اجلديدة                            
 011 *                                             = نسبة مساهمة الضمانات الجديدة

 مجايل الضثانات االختياريةإ                               
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 ية الجديدةختيار اي الضمانات اال االكتتاباجم : (22.1) جدوح رقم
 (دينار ألف: )الوحدة

 6052 6051 6052 6059 

 القسم العقد القسم العقد القسم العقد القسم العقد
 دعلى السيارات تأمينال

 18426 1052 828 18426 773 9 832 1581 216 أفضل إصالح

 16 1923 3850 385 االقتطاعالتقادم و 

333 

3235 31242 4028 39088 

 االستغاللفقدان  تأمني
PEA 

11372 8125 5671

4 

48761 78315 72 868 82772 78432 

 166609 12646 155446 11456 0 0 0 0 الشامل احملدود تأمنيال

 295 5 290 4 0 0 0 0 مساعدة تونس

P T 0 0 0 0 0 0 49412 14853 

 249 19 0 0 0 0 0 0 الزلزال

 1132 60 0 0 0 0 0 0 أعثال الشغب

الضثانات اجملثوع 
 اجلديدة

11973 1355

6 

5946

9 

74867 11143

6 

260674 149994 319084 

 

الضثانات إمجايل جمثوع 
 يةختيار اال

57739

8 

2116

824 

 

6394

47 

 

20969

15 

 

68584

7 

 

210509

5 

 

736312 

 
213243

5 

 

0,64 %0,56 النسبة

% 

2,79

% 

3,51% 5,23% 12,22% 7,03% %51,92 

 .على الوثائق الداخلية للثديرية اجلهوية االعتثادالباحلة ب إعدادمن : املصدر
ية اليت تقدمها، وما تأمينأن الشركة تعثل بصفة مستثرة على حتسني اخلدمة ال السابقجلدول ا يتضح من  

ية على السيارات بأفضل العروض وحتقيق تأمينأهنا تركز دائثا على اإلبداع يف طرح الوثائق ال منه أيضا يالحظ
يف  لالكتتابلزبائن وإقناعهم يف جذب ا دور اتاالبتكار التثيز جلذب الزبائن واحلفاظ عليهم، وقد كان هلذه 

 .هلا باحر ساهم يف زيادة مبيعات قوهتا البيعية يف حتقيق أهدافهم البيعية وحتقيق األما  خمتلف عروض الشركة،
 :واألقساط السنوية للثنتجات اجلديدة االكتتابوالشكل املوايل يعرض تطور حجم 
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 نتجات الجديدةوالقساط السنوية للم االكتتابتطور اجم : (2.1) شة  رقم

 

 .على املعطيات اجلدولية االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

عرف عدد الوثائق املكتتبة واألقساط اجملثعة يف العروض اجلديدة منوا متزايدا، حيث وصل إمجايل الوثائق    
 حني 2102، مقارنة بسنة 2102نار جزائري سنة مليون دي 319084بإمجايل أقساط بلغ قة وثي 042224املكتتبة 

نثو اإلجيايب الذي ال، إال أن هذا مليون دينار جزائري 13556وثيقة مببلغ إمجايل بلغ  11973يف  االكتتابمت 
يف عروض جديدة أخرى مت طرحها عامي  االكتتابيف العروض اجلديدة يفسره أيضا  االكتتابعرفه حجم 

بأعلى  وحظي من طرف املكتتبني رواجا واهتثاما ىالشامل احملدود الق تأمنيالوما يالحظ أن . 2102-2102
ية بأقساط إمجالية تأمينوثيقة  11456بذ  (2102)يف بداية تقدمية  االكتتابمبيعات قوى البيع، حيث مت  يف زيادة

 .زائريمليون دينار ج 446 155بلغت 
يف الضثانات  لقوى البيع االكتتابزيادة حجم لذا ميكن القول أن الضثانات اجلديدة سامهت يف     
سنة  %04222على السيارات، حيث وصلت نسبة املسامهة يف إمجايل األقساط املكتتبة  تأمنيية ملنتج الختيار اال

ي لقوى اإلنتاجالضثانات اجلديدة يف حتسني األداء  يبنّي ، والشكل املوايل 2102سنة  %1224بذ  مقارنة 2102
 :البيع
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 دعلى السيارات تأمينية اي منتج الختيار نسبة الضمانات الجديدة دعلى إجمالي الضمانات اال تطور: (41.1) رقمشة  
 9977-9975للفترة 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2016 2017 2018 2019

      

      

 
 .على وثائق داخلية للثديرية اجلهوية سطيف االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :املصدر

 االكتتابزيادة حجم  يفلضثانات اجلديدة تساهم بشكل إجيايب يظهر من الشكل بصورة جد واضحة أن ا   
، أي كلثا زادت عدد العقود املكتتبة يقابله زيادة يف األقساط قوى البيع عرب املديرية اجلهويةللعقود اليت تقوم هبا 

 : 2102لسنة  على السياراتلباقة العروض اجلديدة  اإلنتاجنشاط وفيثا يلي سيتم عرض  .اجملثعة
 2142لباقة العروض الجديدة دعلى السيارات لسنة  اإلنتاج اجم :(23.1) ح رقمجدو 

 عرض حريف عرض حلباب عرض الوفا Lallaعرض  
 املبلغ العدد املبلغ العدد املبلغ العدد املبلغ العدد

 2080 596 437 2 839 574 2 930 426 34 111 اجملثوع

 دينار ألف 41520 إمجايل األقساط

 .سطيف لثديرية اجلهويةل داخلية على وثائق االعتثادالباحلة ب إعداد من: المصدر

يتبني من اجلدول أعاله أن احلزم اجلديدة ملنتج التأمني على السيارات القت اقباال من قبل املستأمنني حيث مت    
قا لعرض حريف حمق 192و  Lallaلعرض  111لعرض حلباب، و 259وثيقة تأمني لعرض الوفا و 950اصدار 
 :6052ألف دج، والشكل املوايل يبني حجم االنتاج لباقة العروض اجلديدة على السيارات لعام  15160بذلك 
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 2142لباقة العروض الجديدة دعلى السيارات لسنة  اإلنتاجنشاط : (44.1) شة  رقم

 
 الباحلة إعدادمن : المصدر

، استقطاب هذه الفئة والتأثري عليهاللسيدات جنح يف  Lallaض اخلاص من خالل الشكل يتضح أن العر    
، حيث ابحث عن منتجات خاصة هبتت أصبحن ميتلكن سيارة، وكل منهن خاصة وأن نسبة كبرية من السيدا

 426 34بذ  على مستوى املديرية اجلهوية سطيف، مببلغ يقدر 2102 سنة تأميينعقد  242سجل هذا العرض 
دينار،  ألف 2120بذ   مببلغ قدرتأميينعقد  2222بذ  ما باقي العروض مت تسجيل إمجايل عدد العقوددينار، أ ألف

 :ه الشكل التايليبّينحملفظة السيارات كثا  %02 حيث سامهت العروض اجلديدة بنسبة

 مساهمة المنتجات الجديدة اي مبيعات محفظة السيارات(: 42.1) شة  رقم

. 

 .البيانات اجلدولية على االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

، مث تليها عرضي %25حيقق أكرب نسبة من األقساط اجملثعة بنسبة  Lallaعرض يتبني من خالل الشكل أن     
 .من األقساط اجملثعة لعرض حريف %1، وأخريا مت حتقيق نسبة %2الوفا وحلباب بنسبة 

 :نستنتج أنومما سبق يمةن أن   
يف العقود ومجع  االكتتابعلى السيارات ساهم يف حتسني عثلية  تأمنييف منتج ال ياالبتكار أن التسويق   

  .عرب املديرية اجلهوية تأمنيلقوى البيع يف الشركة الوطنية للاألقساط 

  ألف دينار 055522إجم  ي أ        ي ر ت 
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 لقو  البيع اي المديرية الجهوية ات الداامؤشر  .2.4.1
سيتم حساب مؤشر حتصيل ، املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني بسطيف لتقييم أداء قوى البيع يف    

 .ومؤشر األرباح، ومؤشر تسوية املطالباتاألقساط، ومؤشر حتقيق األهداف، 
 لقو  البيعتحصي  القساط  مؤشر. 4.2.4.1

مة، وحيسب بالعالقة يتعلق هذا املؤشر باملبلغ الذي يتعني على قوى البيع حتصيله لدى املستفيدين من اخلد
  :التالية

 

 

 

 :اآلتيةتحصل على البيانات مت ال أعالهاملعادلة  استخدامب  
 :2142-2142 الفترةاي  مح  الدراسة مؤشر تحصي  القساط لقو  البيع :(9444) جدوح رقم

 6059 6052 6051 6052 6051 6051 6055 6056 رمز  

01 2801 67% 74% 90% 95% 90% 88% 82% 76% 

02 2803 80% 99% 96% 97% 89% 93% 89% 84% 

03 2805 77% 75% 78% 74% 81% 93% 96% 95% 

04 2806 98% 93% 100% 100% 96% 98% 97% 97% 

05 2807 81% 77% 95% 98% 83% 83% 78% 82% 

06 2808 94% 84% 98% 87% 85% 86% 88% 78% 

07 2809 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

08 2810 82% 87% 100% 99% 95% 96% 97% 97% 

09 2811 99% 90% 94% 98% 93% 88% 95% 95% 

10 2812 95% 88% 96% 98% 87% 73% 58% 76% 

11 2813 90% 95% 99% 100% 96% 97% 95% 97% 

12 2814 90% 98% 100% 100% 97% 96% 98% 98% 

13 2817 86% 89% 95% 97% 91% 96% 99% 95% 

14 2818 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

15 2819 83% 96% 100% 99% 100% 100% 100% 99% 

16 2820 93% 54% 85% 97% 93% 88% 90% 95% 

17 3110 97% 87% 85% 89% 88% 79% 65% 65% 

18 1810 86% 88% 93% 90% 88% 88% 96% 97% 

19 3201 87% 82% 100% 92% 94% 84% 84% 86% 

20 3202 87% 95% 97% 99% 87% 89% 91% 91% 

21 3203 87% 88% 96% 94% 85% 94% 90% 94% 

22 3204 97% 97% 100% 97% 97% 96% 96% 88% 

23 3205 94% 93% 98% 100% 100% 100% 99% 99% 

24 3207 93% 96% 99% 100% 99% 98% 99% 99% 

25 3208 90% 87% 98% 100% 95% 92% 97% 94% 

26 3209 98% 96% 100% 99% 97% 98% 98% 96% 

  Nحتصيل رقم األعثال اخلاص بالسنة         
 (مع احتساب كامل الرسوم)       

 022 *=                                                        نسبة التحصيل     
 (ساب كامل الرسوممع احت)رقم األعثال احملقق          
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27 3210 94% 95% 98% 98% 97% 97% 98% 98% 

28 3212 95% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 

29 2854 100% 97% 100% 100% 100% 98% 96% 93% 

30 2855 100% 100% 100% 100% 98% 96% 99% 98% 

31 2857 87% 90% 95% 100% 95% 99% 97% 99% 

32 2859 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

33 2861 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

34 2864 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

35 2865 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

36 2866 100% 93% 100% 87% 85% 94% 100% 100% 

37 2867 100% 100% 100% 100% 95% 99% 100% 100% 

38 2868 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

39 2869 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

40 2870 100% 100% 100% 100% 93% 97% 100% 100% 

41 2871 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

42 2872 97% 97% 100% 99% 96% 97% 100% 97% 

43 2873 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

44 3251 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

45 3252 97% 97% 100% 100% 96% 94% 94% 91% 

46 3253 98% 98% 100% 99% 99% 96% 100% 100% 

47 3257 87% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

48 3258 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 

 .2102-2102على جدول مردودية األداء اجلثاعي للثديرية اجلهوية للفرتة  االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

فأكلر، حيث حقق  %22يساوي  ثهاظلبيع عرب املديرية اجلهوية أن معما مييز نسب التحصيل السنوية لقوى ا   
املدروسة، أما الوكاالت املباشرة فقد عرفت تذبذبا طيلة  الفرتةطيلة  %22 تفوق الوكالء العامون كلهم نسبة

 ، مث تليها2102عام  %24أدىن نسبة حتصيل األقساط  2820وقد حققت الوكالة املباشرة احلاملة للرمز  ،الفرتة
 .2812من قبل الوكالة املباشرة احلاملة للرمز  2102اليت مت حتقيقها سنة  %22النسبة 

أن فئة قليلة فقط عرفت تزايدا يف نسب التحصيل لألقساط السنوية فثنهم  (24.4) واملالحظ من اجلدول   
بعض قوى البيع  تفقد حقق. (2873، 3258، 3257)وثالث وكالء عامون ( 3212، 2818)وكالتني مباشرتني 

، 2859، 3251): املني للرمزوقد مشلت هذه الوكالء العامون احل، املدروسة الفرتةطيلة  %011النسبة كاملة 

 ليس من صالحياهتم بيع وهذا كون أن الوكالء العامني، (2869،2871، 2868 ،2867، 2865، 2864، 2861
، وأي نقص من قيثة االكتتابية بالتقسيط، بل يتوجب عليهم حتصيل القسط كامال عند تأميناملنتجات ال

 .األقساط من املكتتبني مإىل غاية حتصيله مالقسط يتم دفعه نفسه من أمواهل

 ،املدروسة الفرتةأما فيثا يتعلق بالوكاالت املباشرة فلم تتثكن أي واحدة منها من حتقيق النسبة كاملة طول    
لنقصان ملل واالزيادة  بنيتذبذبا يرتاوح بعضها  قد عرفتنسب التحصيل احملققة لقوى البيع أن غالبية  غري
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 ،3253: )نو الوكالء العامون اآلت، و ( 3204، 3207، 3208، 3209، 3210: )زوكاالت املباشرة احلاملة للرمال

 واليت نياملباشرة على غرار الوكالء العام، وهذا راجع للثناقصات اليت تقوم هبا الوكاالت (2870، 2872، 3252
وبات مالية أو لديها صع ،تعرقل عثلية حتصيل األقساط، نتيجة خضوع بعض املؤسسات لرقابة الدولة كاجلامعة

 .Emivar ةلألشغال العثومية اليت مت ضثها ملؤسس Strawsملل مؤسسة 

جيد  ويف األخري ميكن استنتاج أن مستوى معدل التحصيل لألقساط السنوية لقوى البيع يف املديرية اجلهوية    
ين أن قوى البيع يف ، وهذا يع%22بذ  كون معظم النسب تفوق القيثة املعيارية احملددة من قبل الشركة واملقدرة

 .ةالتحصيل جيد

 (تسوية المطالبات) الخدمة نودعيةمؤشر  .2.2.4.1
تقييم أداء الشركة لدى دمة املطالبات اليت مت تسويتها، واليت تعترب املؤشر الرئيسي يف اخل بنوعيةونقصد    

حيث كلثا كانت النسبة وتتثلل يف حاصل عدد امللفات اليت مت تسويتها على إمجايل املطالبات،  ،املكتتبني
لل يف تثاملية تأميندمة الاخلقوى البيع، خاصة جوهر طرف  مرتفعة كلثا عرب عن جودة اخلدمة املقدمة من

التعويضات اليت تقدمها لزبائنها كونه ميلل وعد يتعلق حبدوث األخطار املتفق عليها مستقبال، وتعرب بالعالقة 
  :التالية

 

 

 

 :2102-2100نسبة التعويضات للفرتة  يبنّي  واجلدول املوايل  

 

 

 

 

 امللفات اليت مت + عدد امللفات اليت متت تسويتها)                   
 (حفظها دون متابعة            

 011 *                 =                                                              نسبة املطالبات        
 امللفات املصرح هبا واملستأنفة+ فرتة خمزون بداية ال                  
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 2142-2142 الفترةقو  البيع مح  الدراسة اي نسبة المطالبات ل: ( 24.1) جدوح رقم

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيع قوى 

01 2801 103% 94% 101% 118% 106% 102% 103% 100% 

02 2803 104% 106% 100% 113% 96% 113% 96% 101% 

03 2805 102% 96% 99% 124% 101% 101% 101% 106% 

04 2806 95% 92% 99% 128% 100% 101% 101% 102% 

05 2807 104% 96% 106% 117% 103% 105% 103% 104% 

06 2808 103% 98% 104% 109% 101% 103% 100% 98% 

07 2809 83% 89% 92% 112% 103% 103% 105% 105% 

08 2810 100% 93% 99% 104% 99% 97% 101% 103% 

09 2811 91% 89% 107% 113% 98% 100% 98% 99% 

10 2812 120% 101% 102% 117% 101% 101% 105% 103% 

11 2813 97% 89% 104% 109% 104% 107% 106% 101% 

12 2814 85% 87% 102% 119% 106% 102% 102% 105% 

13 2817 90% 84% 95% 113% 91% 99% 99% 105% 

14 2818 94% 99% 94% 111% 105% 100% 100% 102% 

15 2819 90% 109% 98% 119% 114% 104% 101% 104% 

16 2820 92% 92% 104% 126% 105% 103% 105% 100% 

17 3110 104% 90% 105% 87% 106% 104% 95% 120% 

18 1810 107% 103% 108% 95% 111% 107% 101% 131% 

19 3201 97% 90% 102% 99% 117% 105% 95% 101% 

20 3202 93% 89% 100% 123% 104% 102% 104% 102% 

21 3203 93% 81% 101% 114% 101% 101% 100% 106% 

22 3204 101% 95% 84% 85% 101% 124% 99% 108% 

23 3205 102% 91% 108% 107% 108% 109% 112% 104% 

24 3207 95% 88% 85% 129% 101% 103% 102% 101% 

25 3208 97% 86% 96% 124% 103% 99% 98% 101% 

26 3209 90% 82% 92% 88% 106% 108% 98% 97% 

27 3210 %98 %92 %99 %117 %103 %101 %102 97% 

28 3212 %88 %91 %70 %89 %85 %102 %122 99% 

29 2854 88% 92% 94% 109% 107% 101% 93% 97% 

30 2855 98% 101% 117% 108% 92% 103% 95% 118% 

31 2857 96% 92% 86% 121% 111% 108% 121% 102% 

32 2859 90% 98% 95% 95% 116% 101% 108% 92% 

33 2861 93% 93% 92% 122% 104% 103% 101% 98% 

34 2864 86% 88% 90% 105% 97% 96% 102% 109% 

35 2865 87% 84% 98% 100% 104% 104% 95% 97% 

36 2866 92% 85% 91% 97% 110% 116% 96% 100% 

37 2867 74% 83% 94% 113% 88% 107% 94% 102% 

38 2868 90% 75% 94% 110% 100% 103% 93% 101% 

39 2869 88% 89% 98% 102% 108% 107% 107% 96% 

40 2870 84% 88% 93% 129% 95% 104% 101% 103% 

41 2871 90% 76% 85% 102% 99% 106% 101% 104% 

42 2872 57% 76% 85% 105% 107% 100% 99% 102% 

43 2873 69% 81% 86% 114% 91% 108% 103% 97% 

44 3251 95% 97% 94% 118% 105% 107% 96% 96% 
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45 3252 90% 89% 88% 110% 100% 100% 103% 100% 

46 3253 86% 92% 92% 121% 92% 104% 107% 100% 

47 3257 87% 89% 86% 117% 97% 105% 105% 96% 

48 3258 82% 91% 104% 115% 99% 107% 105% 97% 

-2102على جدول مردودية األداء اجلثاعي للثديرية اجلهوية للفرتة  االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر
2102. 

غري  تإىل تسوية امللفا إضافة N تها خالل السنةيعن نسبة املطالبات اليت مت تسو  السابقيعرب اجلدول    
 .السنوات السابقة، واليت ترجع يف األسا  إىل النزاعات اليت مل حتل بعداملسواة يف 

قبل  مناحملددة  %21تفوق أعلى نسبة معيارية كلها أن نسبة املطالبات السنوية لقوى البيع   أهم ما يالحظ   
، وتليها 2222من قبل الوكيل العام احلامل للرمز  2102أدىن نسبة مت حتقيقها عام  %22الشركة، ومتلل النسبة 

الشركة تويل اهتثاما كبريا لنشاط  نألنتيجة وهذا  .لنفس السنة 2873للوكيل العام احلامل للرمز  %22النسبة 
تسوية املطالبات وتقدمي التعويضات للثتضررين، من أجل احلفاظ على الصورة الذهنية اجليدة ملكتتبيها، وزيادة 

   .هبم االحتفاظمعدل 
د لتسوية املطالبات يف الشركة هو نتيجة حتثية للجهود اليت تقوم هبا الشركة يف حتفيز قوهتا وهذا األداء اجلي   

، IPAتسوية املطالبات وتقدمي التعويضات كربنامج تحسني وتطوير إجراءات ب اهتثامهاإىل  إضافةالبيعية، 
التبادالت مع شركة اخلربة  تةأمتو  بني خمتلف الوكاالت للشركة النتقال املعلومة، الشبكات الداخلة استخدامو 

 إىل إنشاء إضافة ،...(من التصليح نتهاءواال ر اخلرباء، قبول اإلصالح،ريتقا استالم) SAE-Exactالتابعة 
 .منصات إلدارة املطالبات والطعون

فات لزامية تسوية امللإ تأمنيزارة املالية على شركات الو لة حلثاية حقوق املكتتبني فرضت رقابة الدو حتت و    
يف تعويض  مع فرض، كثا قدمت حتفيزات مالية على كل مطالبة عالقة مت تسويتها 2102العالقة منذ سنة 

 .األشخاص املتضررين
 2142-2142للفترة  البيعية لقو  البيع مح  الدراسةمؤشر تحقيق الهداف . 3.2.4.1

ددة من طرف املديرية اجلهوية حملبلوغ األهداف امن قيا  األداء املتعلق مبدى متكن قوى البيع سيتم   
  :لشركة وهذا حبسب منطقة تواجد القوى البيعية وعدد املوظفني، وحيسب بالعالقة التاليةل
 
 

 

 تكلفة + األقساط الصافية ) Nرقم األعثال احملقق خالل السنة              
 (بوليصة التأمني           

 011 *                          =                                                       نسبة حتقيق األهداف
 ألعثال التقديريرقم ا         
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 :سيتم عرض نسب حتقيق األهداف لقوى البيع حمل الدراسة يف اجلدول املوايل   
 2142-2142 الفترةمؤشر تحقيق الهداف لقو  البيع اي : (22.1)رقم  جدوح

 2142 2142 2142 2142 2144 2141 2143 2142 قو  البيع 
01 2801 121% 94% 88% 93% 93% 87% 100% 103% 
02 2803 78% 87% 101% 94% 99% 94% 102% 91% 
03 2805 96% 103% 93% 102% 91% 95% 102% 101% 
04 2806 86% 88% 94% 99% 101% 101% 95% 96% 
05 2807 95% 102% 92% 92% 97% 96% 96% 94% 
06 2808 115% 105% 89% 102% 92% 89% 100% 96% 
07 2809 112% 110% 109% 86% 90% 88% 101% 98% 
08 2810 111% 120% 108% 92% 99% 97% 96% 95% 
09 2811 94% 91% 97% 97% 102% 96% 96% 104% 
10 2812 99% 96% 90% 96% 102% 109% 101% 101% 
11 2813 100% 115% 112% 97% 90% 94% 95% 95% 
12 2814 90% 113% 81% 93% 92% 101% 97% 113% 
13 2817 110% 103% 100% 102% 101% 87% 98% 92% 
14 2818 101% 102% 94% 88% 95% 94% 96% 97% 
15 2819 113% 97% 90% 97% 94% 93% 93% 94% 
16 2820 85% 120% 124% 107% 94% 117% 100% 101% 
17 3110 106% 125% 85% 88% 96% 105% 101% 99% 
18 1810 121% 102% 88% 93% 101% 99% 97% 124% 
19 3201 85% 82% 85% 93% 93% 106% 97% 120% 
20 3202 75% 100% 100% 91% 95% 95% 101% 109% 
21 3203 115% 104% 101% 101% 102% 97% 92% 94% 
22 3204 91% 104% 87% 102% 90% 104% 96% 93% 
23 3205 90% 101% 78% 88% 95% 92% 92% 84% 
24 3207 111% 102% 94% 101% 99% 94% 99% 94% 
25 3208 104% 113% 86% 97% 99% 98% 94% 105% 
26 3209 123% 96% 89% 96% 92% 96% 92% 95% 
27 3210 100% 86% 104% 101% 96% 86% 94% 90% 
28 3212 116% 108% 87% 96% 101% 91% 94% 92% 
29 2854 98% 129% 98% 93% 92% 95% 98% 91% 
30 2855 123% 97% 85% 98% 100% 102% 102% 110% 
31 2857 124% 112% 101% 87% 102% 92% 93% 96% 
32 2859 96% 84% 87% 94% 99% 95% 101% 95% 
33 2861 103% 107% 111% 99% 90% 92% 95% 91% 
34 2864 132% 109% 93% 105% 96% 102% 91% 93% 
35 2865 002% 94% 90% 97% 94% 96% 93% 88% 
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36 2866 90% 96% 82% 103% 93% 94% 92% 88% 
37 2867 198% 113% 100% 102% 101% 97% 98% 102% 
38 2868 121% 115% 109% 100% 102% 97% 97% 102% 
39 2869 126% 103% 90% 86% 95% 98% 94% 86% 
40 2870 154% 112% 94% 94% 102% 99% 96% 101% 
41 2871 109% 100% 103% 86% 91% 90% 87% 89% 
42 2872 163% 151% 120% 102% 101% 101% 101% 104% 
43 2873 172% 131% 124% 98% 94% 92% 101% 104% 
44 3251 103% 93% 94% 90% 99% 98% 96% 90% 
45 3252 123% 155% 81% 94% 101% 94% 101% 111% 
46 3253 116% 99% 102% 94% 101% 94% 99% 87% 
47 3257 162% 113% 82% 85% 99% 94% 99% 89% 
48 3258 122% 93% 92% 92% 100% 93% 87% 88% 

 .2102-2102 على جدول مردودية األداء اجلثاعي للثديرية اجلهوية للفرتة االعتثادالباحلة ب إعدادمن  :المصدر

 نسبة معينة وهذا عند حتقيق مكافأهتم من أجلالبيعية  قوهتا تصنيفال على منيتأتعتثد الشركة الوطنية لل   
 :هو موضح يف اجلدول التايلكثا  احملددة ، البيعية ألهدافل

 تأمينمعيار تصنيف القو  البيعية اي الشركة الوطنية لل(: 22.1) جدوح رقم

 Gold Silver bronze 

 %10 %11 %500 تحقيق الهداف

 .مقابلة مع مسؤول قسم التسويقعلى  االعتثادالباحلة ب إعداد من :المصدر

ميكن القول  2102-2102 الفرتةؤشر حتقيق األهداف لقوى البيع يف املتعلق مب( 22.4)رقم  دولاجلومن خالل   
أكرب عدد  2102حيث سجلت سنة  مستثر اخنفاضيف  %011 ةبنسباألهداف  أن عدد قوى البيع اليت حققت

وصل  أين 2102مث بدأ عددهم بالرتاجع إىل غاية  ،22 من حتقيق اهلدف وعددهم متكنت يع اليتمن قوى الب
فقط منهم من حتقيق األهداف  01حيث متكن  2102، لينخفض مرة أخرى سنة 42من أصل  02عددهم إىل 

 :أن، حيث جند 2102سنة  02إىل  مرة أخرى ليصل ارتفاعااحملددة هلم، وبعدها سجل عدد قوى البيع 
حيث  ،%011يف املديرية اجلهوية سطيف من حتقيق األهداف  قوى البيع من %22 ت، متكن2102سنة يف  -

 من قبل الوكاالت احلاملة %022مث نسبة  %022 وتليها نسبة %022بذ  قدرتلألهداف احملققة  أن أعلى نسبة
بذ  ف احملققة لنفس السنة فقد قدرتعلى التوايل، أما أدىن نسبة لألهدا 2222، 2222، 2212: للرموز التالية

 .%22بنسبة  2212الوكالة احلاملة للرمز  ا، وتليه2212واليت مت حتصيلها من قبل الوكالة احلاملة للرمز  22%
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يف املديرية اجلهوية سطيف من حتقيق األهداف  البيع قوىمن  %22فقد متكنت نسبة  ،2102أما سنة  -
واليت مت حتقيقها من طرف قوى البيع  ،%012بذ  ة لألهداف احملققةقدرت أكرب نسبحيث ، فثا أكلر 011%

 .2212، 2221، 2222، 2222 ،2202، 2200: للرموز التالية احلاملة
 %21بذ  البيعية فثا أكلر واملقدرة امن حتقيق أهدافه أدىن نسبة قوى البيع اليت متكنت 2102وقد سجلت سنة  -

، 2224، 2222، 2214، 2001، 2210، 2202، 2221: اآلتيةللرموز  احلاملةحتقيقها من قبل قوى البيع فقط، ومت 

 ،%014 ،%012 ،%012 ،%002: حيث قدرت نسب األهداف احملققة هلم كثا يلي ،2222، 2204، 2212

                                                      .على التوايل 010% ،010% ،010% ،012% ،012%
فثا  %011من حتقيق األهداف  يف املديرية اجلهوية سطيف اليت متكنت البيع قوىعرفت نسبة  2102يف سنة  -

: للرموز قها من قبل القوى البيعية احلاملةواليت مت حتقي ،%22واليت بلغت نسبة  2102تزايدا مقارنة بسنة  أكلر
2222 ،2222 ،2222 ،2221 ،2222 ،2222 ،2222 ،2212 ،2212 ،2210 ،0201 ،2221 ،2204 ،2202 ،
 [.%024،  %010]ما بني حيث تراوحت نسبة األهداف احملققة ، 2210، 2212، 2200

وما ميكن قوله أن نسبة كبرية من قوى البيع مل تتثكن من حتقيق أهدافها البيعة احملددة من قبل املديرية اجلهوية   
للرموز  ةقوى البيع احلاملثا أكلر، كثا أن ف %21متكنوا من حتقيق نسبة  همللشركة الوطنية سطيف إال أن معظث

 .جيدا يف حتقيق األهداف البيعية احملددة أداءا  عرفت 2222، 2222، 2222التالية 
 البيانات المالية لقو  البيع استخدامالرنيسية الثالثة ب الفرضية اختبار. 3.4.1

على  تأمنيلتخلص من التبعية لفرع البتطوير سياستها التسويقية من أجل ا تأمنيالشركة الوطنية لل قامت   
-2102) الفرتةفيذ يف نالسيارات، ومن أجل إجناح ذلك وضعت خمطط تسويقي متوسط األجل ليدخل حيز الت

معرفة ما مدى  وسيتمالتنويع لنشاطها ومنتجاهتا،  اسرتاتيجيةيهدف إىل تطوير مزجيها التسويقي وتطبيق ( 2102
سياستها التسويقية، نة أدائهم قبل وبعد عثلية تطوير ا البيعية، من خالل مقار جناعة هذا املخطط على أداء قوهت

 . SPSSعلى برنامج  االعتثادلعينتني مرتبطتني ب Tستيودنت  اختبار استخداموللقيام بذلك قثنا ب
ية اجلهوية يف حتسني األداء املايل لقوى البيع يف املدير  ياالبتكار يساهم التسويق : الولى يةالفردع الفرضية. أ

 بسطيف؛
 :بعد القساط المحصلة .4.أ
يف حتسني أداء قوى البيع حمل الدراسة يف حتصيل األقساط يف املديرية  ياالبتكار يساهم التسويق  :الفرضيةنص  

  اجلهوية بسطيف؛
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. ةالفرضيهذه  ختبارال SPSSعلى برنامج  االعتثادلعينتني مرتبطتني ب Tستيودنت  اختبار استخداممت      
 :ختبارنتائج هذا اال يبنّي واجلدول التايل 

والمتوسم  االبتةارمتوسم الحسابي لألقساط المحصلة قب  اللعينتين مرتبطتين لمقارنة ( T)اختبار (:22.1) رقم جدوح
  االبتةار التسويق الحسابي لألقساط المحصلة بعد 

 المتوسم  االبتةار التسويق 
 

 االنحراف
المعيار    

 (t)قيمة  
 سوبةالمح

مستو  
الداللة 

sig 

 القرار

القساط المحصلة 
 قب  

65688510,9
7 

27429577,9
54 

-4,388 1.111 
 

(توجد اروق)داح   

القساط المحصلة 
 بعد 

72312029,5
9 

25810892,8
78 

  SPSS برنامج على خمرجات االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

بذ   تقدر  قد ياالبتكار ط احلسايب لألقساط احملصلة قبل التسويق نالحظ من خالل هذا اجلدول قيثة املتوس   
، بينثا قيثة املتوسط احلسايب لألقساط احملصلة بعد (27429577,954)باوحراف معياري ( 65688510,97)

، وهذا يعين وجود فروق بني (25810892,878)باوحراف معياري ( 72312029,59)بذ  تقدر  ياالبتكار التسويق 
  .قساط احملصلةمتوسطي األ

ومستوى خطأ ( 42)وهي دالة عند درجات احلرية ( 4,388-)بذ  احملسوبة املقدرة "t"وما يؤكد ذلك هي قيثة   
سالبة فهذا  "t"، وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية، ومبا أن قيثة (1.11)مبستوى داللة قدره  (1212)

 .أفضل من متوسط األقساط احملصلة قبل يدبعاليدل على أن قيثة متوسط األقساط احملصلة 
قذوى البيذع حمذل  ساهم يف حتسذني أداء ياالبتكار التسويق  أن تأكيدميكن  أعالهبناء على النتائج املتحصل عليها 

 . مقبولةاألوىل  يةالفرع الفرضيةوبالتايل . الدراسة يف حتصيل األقساط
 :بعد تحقيق الهداف .2.أ

حتقيق األهداف احملددة هلم يف املديرية و يف حتسني أداء قوى البيع  ياالبتكار  يساهم التسويق :الفرضيةنص 
 ؛تأمنياجلهوية سطيف للشركة الوطنية لل

 SPSS0على برنامج  االعتثادلعينتني مرتبطتني ب Tستيودنت  اختبار استخداممت  الفرضيةهذه  ختبارال   

 :ختبارنتائج هذا اال يبنّي واجلدول التايل 
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قب  وبعد اي الهداف  االنحرافمتوسم الحسابي لمتوسم اللعينتين مرتبطتين لمقارنة ( T)اختبار (:22.1) رقم جدوح
   االبتةارالتسويق 

 المتوسم  االبتةار التسويق 
 

 االنحراف
المعيار    

 (t)قيمة  
 المحسوبة

مستو  
الداللة 

sig 

 القرار

اي  االنحراف
قب   الهداف  

-4015,7865 4366,23291 ,149 1.222 
 

ال توجد )غير داح 
(اروق  

اي  االنحراف
بعد  الهداف  

-4215,4167 10290,2471
7 

 (. 222 ص ،22لحق رقمم) SPSSعلى خمرجات  االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

-)بذ  قدر ياالبتكار يف األهداف قبل التسويق  لالوحرافنالحظ من خالل هذا اجلدول املتوسط احلسايب    
التسويق بعد  يف األهداف لالوحراف، بينثا املتوسط احلسايب (4366,23291)باوحراف معياري ( 4015,7865

، وهذا يعين أنه ال توجد فروق بني (10290,24717)باوحراف معياري ( 4215,4167-)بذ  قدر ياالبتكار 
  .يف األداء االوحرافمتوسطي 

ومستوى ( 42)وهي غري دالة عند درجات احلرية ( 1.042)بذ  احملسوبة املقدرة "t"وما يؤكد ذلك هي قيثة   
إذن يتم نفي  0001مستوى الداللة أكرب من ، وبالتايل فإن احملسوبة، (1.222)مبستوى داللة قدره ( 1212)خطأ 

  .الفرضية
حمذل قذوى البيذع  سذاهم يف حتسذني أداء ياالبتكذار التسذويق  أننفدي ميكذن  أعذالهبناء على النتذائج املتحصذل عليهذا 

 . مراوضةاللانية  يةالفرع الفرضيةوبالتايل . الدراسة يف حتقيق األهداف
  بعد زيادة الرباح .3.أ

يف حتسني رحبية قوى البيع يف املديرية اجلهوية سطيف للشركة الوطنية  ياالبتكار يساهم التسويق  :الفرضيةنص 
 يف زيادة أرباح الشركة؛ تأمنيلل
. SPSSعلى برنامج  االعتثادلعينتني مرتبطتني ب Tستيودنت  اختبار تخداماسمت  الفرضيةهذه  ختبارال   

 :ختبارنتائج هذا اال يبنّي واجلدول التايل 
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  االبتةار متوسم الحسابي لمتوسم الرباح قب  التسويق اللعينتين مرتبطتين لمقارنة ( T)اختبار (:31.1)رقم جدوح 
   االبتةار  بعد التسويق والمتوسم الحسابي لمتوسم الرباح

 المتوسم  االبتةار التسويق 
 

 االنحراف
المعيار    (t)قيمة  

 المحسوبة

مستو  
الداللة 

sig 

 القرار

قب   الرباح  19148,9740 12211,6454
0 

- 2.222  1.110 
 

(توجد اروق)داح   

بعد  الرباح  23734,7708 14147,4270
0 

 (.222 ، ص24 لحق رقمم) SPSSعلى خمرجات  االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

( 19148,9740)بذ  تقدر  ياالبتكار نالحظ من خالل هذا اجلدول املتوسط احلسايب لألرباح قبل التسويق    
بذ  تقدر  ياالبتكار التسويق بعد  لألرباح، بينثا املتوسط احلسايب (12211,64540)باوحراف معياري 

هذا يعين أنه توجد فروق بني متوسطي األرباح قبل وبعد ، و (14147,42700)باوحراف معياري ( 23734,7708)
  .ياالبتكار التسويق 

ومستوى خطأ ( 42)وهي دالة عند درجات احلرية ( 2.222)بذ  احملسوبة املقدرة" t"وما يؤكد ذلك هي قيثة   
ثا أن ك. قة، وهذا يعين توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األرباح احملق(1.110)مبستوى داللة قدره ( 1212)

توسط احلسايب لألرباح املألرباح بعد أفضل من لهذا يدل على أن املتوسط احلسايب احملسوبة سالبة و " t" قيثة
 .قبل

قذوى البيذع حمذل  ساهم يف حتسذني أداء ياالبتكار التسويق  أن تأكيدميكن  أعالهبناء على النتائج املتحصل عليها 
 . مقبولةاللاللة  يةالفرع فرضيةالوبالتايل . يف زيادة األرباحو الدراسة 

املايل لقوى البيع يف املديرية غري يف حتسني األداء  ياالبتكار يساهم التسويق : ثانيةال يةالفردع الفرضية. ب
 اجلهوية بسطيف؛

 (تسوية المطالبات)بعد نودعية الخدمة  .4.ب
( تسوية املطالبات)ني نوعية اخلدمة قوى البيع يف حتسيف حتسني أداء  ياالبتكار يساهم التسويق : الفرضيةنص 

 ؛تأمنييف املديرية اجلهوية سطيف للشركة الوطنية لل



 الفصل الرابع:.................................. التعريف مبيدان الدراسة امليدانية واخلطوات املنهجية لتنفيذها
 

 
256 

مخزون المطالبات مخزون المطالبات القبلي ومتوسم لعينتين مرتبطتين لمقارنة متوسم ( T)اختبار(:34.1) رقم جدوح
 (الثالثة يةالفردع الفرضية) البعد 

 المتوسم  االبتةار التسويق 
 

 االنحراف
المعيار    

 (t)قيمة 
 المحسوبة

مستو  
الداللة 

sig 

 القرار

قبل  خمزون املطالبات  18,1823 71,09379 22422 1.102 
 

(توجد اروق) داح   
بعد  خمزون املطالبات  -12,8333 30,36118 

 (. 221 ص، 22 لحق رقمم) SPSSعلى خمرجات  االعتثادالباحلة ب إعدادمن : المصدر

ذ قدر ب ياالبتكار قبل التسويق  خزون املطالباتهذا اجلدول املتوسط احلسايب ملنالحظ من خالل    
 ياالبتكار التسويق ، بينثا املتوسط احلسايب ملخزون املطالبات بعد (71,09379)باوحراف معياري ( 18,1823)

  .املطالبات ، وهذا يعين أنه توجد فروق بني متوسطي خمزون(30,36118)باوحراف معياري ( 12,8333-)بذ  قدر
ومستوى خطأ ( 42)وهي دالة عند درجات احلرية ( 2.422)بذ  احملسوبة املقدرة" t"وما يؤكد ذلك هي قيثة   
 . خمزون املطالبات، وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف (1.11)مبستوى داللة قدره ( 1212)

قذوى البيذع حمذل  ساهم يف حتسذني أداء ياالبتكار سويق الت أن تأكيدميكن  أعالهبناء على النتائج املتحصل عليها 
 . مقبولةاللاللة  يةالفرع الفرضيةوبالتايل . الدراسة يف نوعية اخلدمة
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 :خالصة
شرح  مت وقد الفصل تعريف مبيدان الدراسة واملتثلل باملديرية اجلهوية للشركة الوطنية بسطيف،يف هذا حاولنا    

تّبعناها يف دراستنا امليدانية، من خالل توضيح منوذج الّدراسة وإبراز أهم متّغرياته، اخلطوات املنهجية اليت ا
، الذي اعتثدنا عليه كأداة رئيسية االستبيانقثنا بشرح حماور كثا توضيح أدوات مجع البيانات،   إىلباإلضافة 

     .جلثع املعلومات هلذه الدراسة
ضثن خططها  ياالبتكار تتبىن التسويق ن الشركة أ استخالص ميكن الفصليف هذا  ما مت عرضه وانطالقا   
ط، من خالل دعثها وتعزيز سياستها التسويقية وتنفيذها لتحقيق اء على املدى القصري أو املتوسسو  سرتاتيجيةاال

 :من خاللتنشيط أدائها التسويقي، وحتسني صورهتا التجارية، لأهدافها العامة، واليت هتدف بشكل عام 
 . جديدة على شكل حزمة تأمنيغ إطالق صي -

  .على خماطر األفراد واملهنيني الفروعمراجعة معدالت العثوالت لبعض  -

 .فيثا يتعلق باألداء االتساقلوكاالت املباشرة من أجل ضثان إعادة تصنيف ا -

 .من خالل مكاتب الربيد تأمنيتسويق منتجات ال احتثالدراسة  -

 .موقع الشركة وتفعيل تنشيط -

 .اهتا التوزيعيةشبكعلى مستوى  االستقبال حتسني ظروف -

 بيعالا التسويقية ملثارسة نشاطها على عدة أنواع من قوى اسرتاتيجياهتضثن  تأمنيلل يةثد الشركة الوطنتتع -
ي ذضع قوى البيع للتحفيز ال، وختقساط للشركةتجثيع األل، (وكاالت مباشرة، وكالء عامون، مساسرة والبنوك)
 .يةتأمينوتسيري العثلية ال يف تسويق الوثائق واكتتاب العقود املبذولة والتنافساجلهود  من خاللظهر جليا ي

عرفت حتسنا يف أداء قوهتا  سطيف تأمنياملديرية اجلهوية للشركة الوطنية لل نتظهر املؤشرات اليت مت حساهبا أ -
قيق األهداف أو من ناحية األرباح البيعية حمل الدراسة سواء من ناحية حتصيل األقساط وتسوية املطالبات، وحت

 .2102-2102 ما بني الفرتةاحملققة يف 
 يف حتسني أداء قوى البيع حمل الدراسة يف املديرية ياالبتكار املتعلقة مبسامهة التسويق  الفرضياتمت تأكيد  -

 .حتصيل األقساط واألرباح، وحتسني نوعية اخلدمةاجلهوية سطيف يف 
 يف حتسني األداء املايل لقوى البيع حمل الدراسة يف املديرية ياالبتكار قة مبسامهة التسويق املتعل الفرضيةمت نفي  -

 .اجلهوية سطيف يف حتقيق األهداف



 

 

 

 الفصل الخامس
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 :تمهيد
أداء قددم   لد ر وتويدي  تثريهاددا( 6102-6102)يف الفدد    األجددل للكدر تبعد  رددرل السياادت التسددمتويت متماد ت    

أن  إىل تمصدلنا يف األخده ،قبدل وبعد  تنفيد اا بس يف تثمنيللامل ترتت اجلهمتت للكر ت المطنيت يف البيع حمل ال راات 
 األربدا البيعيدت ادد د   د  و د ا يف  األاد افصيل األقسداو وحتويد  قم  البيع حمل ال راات ررف حتسنا يف حتأداء 

ااددددت دور مددددل خددددلف ادددد ا الفصددددل در وادددديت  ، 6102-6102ت للمكتتبددددني يف الفدددد   ادووددددت وةمريددددت اخل مددددت املو مدددد
رليهددا  ارةددت النتددائج املت صددلومو ،االاددتبيان ااددتا ا بسددني أداء قددم  البيددع حمددل ال رااددت يف حت يبتكددار االالتسددمت  

وحتليددددل حمدددداور وربددددارات عددددرل قمنددددا بولت ويدددد   لدددد  قددددم  البيددددع حمددددل ال رااددددت، ةددددات املاليددددت ألداء ةتددددائج البيامدددع 
، صد ت الفرضديات الدمت اة لوده منهدا ال راادت اختبدار، مع ااتعرال أا  النتدائج الدمت ا التمصدل إليهدا، و االاتبيان

 :إىلوا توسي  ا ا الفصل 

 يانررل وحتليل حماور االاتب. 

  حتليل النتائج املتعلوت مب اور ال راات. 

 اختبار فرضيات ال راات املتعلوت بثداء قم  البيع. 

 ررل ةتائج اختبار فرضيات ال راات. 
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عرض وتحليل محاور االستبيان. 5.1  
 ،تسدددهيل رمليدددت حتليدددل حمددداور وأاددد لت االاددددتمار ادددم إن ا ددد ف مدددل اادددتعرال خصدددائت العيندددت املسدددت مبت 

إشدددكاليت الب دددم وفددد  منه يدددت ادددليمت تسدددهل املناقكدددت والت ليدددل، ومدددل أاددد  اددد   اخلصدددائت رمددد   ردددل اإلجابدددتو 
اادتبيان  82 حيدم ا تميتدع. الم الت، والمالتت المت تنتمي إليها، املستم  التعليمي ور د ادنمات اخلد   للمسدت م 

ت اجلهمتددت اددد يف املددميرني رلددد  مسددتم  والتدددت  ترتددد التددابعني للمنيعدددامرلدد  مسدددهي الم دداالت املباشدددر  والددم لء ال
صداةت إلجدراء ال راادت،  مدا ادم ممضد  يف  االاتماراتبرج بمررترتج، مسيلت وجباتت، وا اا جاع مجيع ا يف، 
 : املمايلاجل وف 

الموزعة االستمارات(: .15)الجدول رقم   

 االستمارات الوالية
 الموزعة

 االستمارات
 المسترجعة

 النسبة المئوية

 % 5.73 02 02 والتت ا يف

 % 876 16 16 برج بمررترتجوالتت 

 % 0673 12 12 والتت مسيلت

 % 8372 66 66 والتت جباتت

 % 100 84 84 المجموع

  SPSS برةامج مل إر اد الباحثت باالرتماد رل  خمرجات: المصدر

 بني، حيددددم ا ااددددد جاع  دددددلميكننددددا الودددددمف بددددثن االادددددت ابت ألدا  ال راادددددت  اةدددده  بددددده  مددددل قبدددددل املسدددددت م 
 : إىل، وتعمد  ل  %011 ات مل رينت ال راات أي بنسبتاالاتبياة
  ؛االاتبيانمور  ل و الت مع التث ي  واإلصرار رل  ملء  إىلالتنول 
   ؛ال تت لب   ر اا  ولوب املب مث االاتبيانأن 
  ه خاصت مدل قبدل الم داالت املتماجد   رلي اإلجابتباللغتني العربيت والفرةسيت حىت تسهل  االاتبيانا إر اد

 ؛(لع   إتواهن  للغت العربيت جي ا)بمالتت جباتت 
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  ليسدت يع تدثمنيالتتضمل مجل بسي ت وواض ت بعي   ردل الغمدمل ومت اولدت يف ةكداو  االاتبيانفورات ،
 رليها بسهملت؛ اإلجابتاملب مث 

  ابلت معه ولألفراد املب مريني رن  إر اد امل االاتبيانقمنا بكر  فورات. 
اادددتمار ، ( 82)الصددداةت للت ليدددل  االادددتمارات، ا تث يددد  رددد د االادددتماراتبعددد  الف دددت التفصددديلي جلميدددع 

 ( .% 011) لتككل ما ةسبته
 دراسة وصفية لخصائص المستجوبين 1.1.5.

 :ايت  يف ما تلي وصف خصائت العينت حمل ال راات    
  متغير النوعمحل الدراسة وفق  المستجوبينتوزيع  .1.1.1.5

 :متغير النوع وفقميثل اجل وف اآليت تلايصا للنتائج املتمصل إليها خبصمص تميتع رينت ال راات 
 توزيع المستجوبين حسب متغير النوع( : ..2) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار متغير النوع

 %.807 61 و يل را 

 %3275 62 و الت مباشر 

 100% 84 المجموع

 .SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب :المصدر

بنسبت " الم االت املباشر "ةلحظ مل خلف اجل وف أن ةمع قم  البيع الغالبت رل  رينت ال راات اي     
، وترجع ا ا الرتماد الكر ت رل  الم االت املباشر  يف (%.807)بنسبت " الم لء العاممن"مث تليها  ،(32.5%)

 .يت  اتثمينال  ممثلني  ا يف بيع منت اهتا وتسيه العمليات نيمل تعيني الم لء العام يت أ ثرتثمينال ماهتا تو مي خ
تعتم  رل  الم االت املباشر  يف تميتع  Saa تثمنيللثن الكر ت المطنيت بوميكل تفسه النتائج املت صل رليها    

 ا اتي يت، وا ا راجع لل6108ررف ت ات  مستمرا ب اتت مل انت  نييت، إال أن ر د الم لء العامتثمينالخ ماهتا 
 ب ال مل الم االت املباشر  لتافي  نياالرتماد رل  الم لء العاماجل ت   المت اةته تها الكر ت أال واي يتاد  

أن العمملت المت ،  ما (التكاليف الثابتت وأجمر املمظفني) التكاليف اإلدارتت المت تت ملها يف الم االت املباشر 
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يت تثمينال فعه  لب ف جمهمد أ   لل صمف رل  الصفوات تاجتا  األةك ت المت تومممن هبا تتلوااا الم لء العاممن 
 .املرحبت
 وفق متغير رمز الوكالة المستجوبينتوزيع  .2.5.5.1 
 (043ص  ،72مل د ) لعةوفعق متغيعر رمعز الوكا المسعتجوبينتوزيعع   وفجدتتض  مدل برمز الوكالة،  فيما تتعل   

، اماء الم يل العا  لكل و الدت رامدت أو (%670)مل قبل مست م  واح  لكل و الت وبنسبت  االاتبيانأةه ا ملء 
 . املسه يف الم االت املباشر 

 وفق متغير الواليةالمستجوبين  زيعتو  .3.5.5.1
 :لواليةمتغير اتظهر اجل وف املمايل تميتع أفراد العينت املست مبت حسب   

 توزيع المستجوبين حسب الوالية(: ..3) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار متغير الوالية

 %5.73 02 ا يف

 %0673 2 مسيلت

 %876 6 برج بمررترتج

 %8372 66 جباتت

 % 100 84 المجموع

 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

واملتعل  بتميتع أفراد العينت ر  المالتات، تبني أن معظ  أفراد العينت متماج ون يف  ل أرمل خلف اجل وف    
، وبع اا والتت مسيلت والمت متثل ةسبت (%3..5)، مث تليها والتت ا يف بنسبت (%83.2)والتت جباتت بنسبت 

 (.%8.6)ويف األخه والتت ال ج بمررترتج بنسبت  مل األفراد املست مبني،( 06.3%)

ةلحظ مل خلف اجل وف أن ةواو البيع للكر ت ال تتميع بنفس الع د يف خمتلف املناط  البيعيت المت تنكط   
تصاف خ ماهتا البيعيت وباخلصمص يف والتت برج بمررترتج لكثافت ست ري تكثيف قنماهتا التميتعيت إلفيها، ما ت

 .يت املنافست فيهاتثمينالالم االت  اةتكارالسكان هبا و 
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 وفق متغير السنالمستجوبين توزيع . 4.5.5.1 
 :متغير السنتبني اجل وف املمايل تميتع أفراد العينت املست مبت حسب 

توزيع المستجوبين حسب السن(: .85) الجدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار متغير السن

 % 876 6 [انت 03 -انت  73]

 % 6672 00 [انت 43 -انت  03]

 % 672. 53 انت 43أ   مل 

 % 100 84 المجموع

 .SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

وتددثيت يف املرتبدددت األوىل  ،اددي الف ددت الغالبددتسععنة  84تتضدد  مددل اجلدد وف أن ف ددت قددم  البيددع الدد تل تفدددم  أرمددارا    
 ،(%66.2)بنسدبت  [سعنة 84 -سعنة  31] ، مث تليها ف ت قدم  البيدع الد تل تد او  أرمدارا  مدابني(%6.2.)بنسبت 
 (.%8.6)بنسبت [ سنة 34 -سنة  24] ف ت قم  البيع ال تل ت او  أرمارا  مابني تثيتوأخها 

حد د ادل  أن املكدرع اجل ائدري إىلا ا راجع انت، و  81ةلحظ أن أغلب قم  البيع حمل ال راات أرمارا  تفم    
 ما أن تميل منصب مسده و الدت مباشدر   رتماد،الرل  ال العا   كرو مل شروو حصمف الم يانت فما أ ثر   63

 . تعتم  رل  اخل   وانمات العمل

 وفق متغير المستوى التعليميالمستجوبين توزيع  .1.5.5.1
  :متغير المستوى التعليميتبني اجل وف املمايل تميتع أفراد العينت املست مبت حسب 
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 بين حسب متغير المستوى التعليميتوزيع المستجو (: .5.) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار متغير المستوى التعليمي

 % 670 0 ريالثت رياةمي

 % 670 0 توين اامي

 % 2378 80 جامعي

 % 0178 5 درااات رليا

 % 100 84 المجموع

 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

اي ر  ف ت قم  البيع اةاملمن لكهادات  أرل التعليمي، تتض  مل خلف اجل وف فيما تتعل  باملستم     
وأخها تثيت ف ت  ،(%0178)تليها ف ت قم  البيع ال تل واصلما ال رااات العليا بنسبت  ،(%23.8)جامعيت بنسبت 

 ت قم  البيع ويف ةفس املستم  جن  ف( %6.0)قم  البيع ال تل حتصلما رل  شهاد  الثالثت رياةمي بنسبت 
 (.%6.0)املت صلمن رل  شهاد  توين اامي بنسبت 

ةلحظ أن معظ  قم  البيع حمل ال راات حاصلني رل  شهادات جامعيت، وا ا مؤشر جي  تعكس املستم     
 .املعريف العايل ألفراد رينت ال راات، األمر ال ي تنعكس باإلجيا  رل  أداء قم  البيع يف الكر ت

 حسب متغير سنوات الخبرة المستجوبين توزيع  .6.5.5.1
  : سنوات الخبرة خبصمص تميتع رينت ال راات حسب ميثل اجل وف املمايل تلايصا للنتائج املتمصل إليها
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 حسب متغير سنوات الخبرة المستجوبينتوزيع (: .65) الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار متغير سنوات الخبرة

 1 1 انمات  8 -0

 % 876 6 انمات  2 -3

 % 2372 82 انمات  2أ ثر مل 

 100 % 84 المجموع 

 SPSS رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

، (%23.2)تثيت يف املرتبت األوىل بنسبت  سنوات، 2تتض  مل اجل وف أن ف ت قم  البيع ال تل تفم  خ هت    
 .(%8.6)بنسبت  (سنوات 4 إلىنوات س .)تليها ف ت قم  البيع ال تل خ هت  مابني 

يف جماف رمله ، والمت  تثمنيللها قم  البيع يف الكر ت المطنيت تت ف ا   النتائج رل  طمف اخل   المت ا تسب 
الكر ت ومنت اهتا، ما تضفي مص اقيت أ ثر رل  املعلممات المت يف معرفته  المااعت بإجراءات العمل تعكس 

 . حتصلنا رليها مل خل  
  بتكاراالحسب الخضوع للتكوين المتخصص في  المستجوبينتوزيع  .7.5.5.1

الخضعععوع للتكعععوين  خبصدددمص تميتدددع ريندددت ال راادددت حسدددب ميثدددل اجلددد وف املدددمايل تلايصدددا للنتدددائج املتمصدددل إليهدددا 
 :بتكاراالالمتخصص في 

بتكاراالحسب الخضوع للتكوين المتخصص في  المستجوبينتوزيع ( : .75) الجدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار بتكاراالالخضوع للتكوين المتخصص في 

 %63 06 ةع 

 % 3. 52 ال

 100 % 84 المجموع

 2V2 SPSSرل  خمرجات  االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر
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 ب اعأن معظ  قم  البيع حمل ال راات مل تتلو  أو ختضع ألي تكمتل متاصت يف اإل أرل تتض  مل اجل وف   
فو  ( % 63)مل إمجايل أفراد رينت ال راات، أما النسبت املتبويت والمت متثل ( % 3.)حيم ميثلمن ةسبت  بتكارالاو 

 .للتكمتل ام عخض
يمهيت ت متر مهارات قمهتا البيعيت يف حتسني أدائه  رغ  ألأن الكر ت ب أت تتف ل لنتائج امل خلف ما تلحظ   

 . يف ريوافت الكر ت بتكاراالتبين مفهم  قلت ر دا ، وا ا تعت  مؤشر مه  تعكس 
 ية بداعمتخصص لتطوير المهارات اإلالحسب الحاجة للتكوين  المستجوبينتوزيع  .8.5.5.1

الحاجة للتكوين  خبصمص تميتع رينت ال راات حسب ميثل اجل وف املمايل تلايصا للنتائج املتمصل إليها  
 : يةبداعمتخصص لتطوير المهارات اإلال

 يةبداعمتخصص لتطوير المهارات اإلالحسب الحاجة للتكوين  المستجوبينتوزيع : (.45) رقمالجدول 
 النسبة المئوية التكرار يةبداعمتخصص لتطوير المهارات اإلالالحاجة للتكوين 

 %3. 52 ةع 

 % 63 06 ال

 100 % 84 المجموع

 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

تكمتل  إىلضمع خليف امل قم  البيع حمل ال راات ترغب ( % 3.)أن ةسبت  أرل تتض  مل اجل وف    
 .فه  غه مهتمني( % 63)يت، أما النسبت املتبويت والمت متثل ب ارمتاصت لت متر مهاراهت  اإل

مل تتلوا  مل قبل، وا ا يت اي الف ت المت ب ارإن الف ت المت ترغب يف اةصمف رل  تكمتل لت متر مهاراهت  اإل   
 .مؤشر تعكس باإلجيا  رل  ت متر مهاراهت  لت سني أدائه 
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 محاور الدراسةتحليل وتفسير النتائج المتعّلقة ب .2.1
لمقمف رل  بالمت ت رس متغهات ال راات، و ل  ا االاتبيانوحتليل حماور  تت  مل خلف ا ا العنصر ررل   

و ل  حبسا   .داء املايل وغه املايل لوم  البيع حمل ال رااتاأليف حتسني  يبتكار االم   مسايمهت التسمت  
أفراد العينت امل روات، المت مشله  ل فورات، وأبعاد وحماور  إجاباتاملعياري لكل  رحنرافاملتما ات اةسابيت، واال

ف املوابلت المت ا إجراهاا ا تع ت  ةتائج ال راات اإلحصائيت بإريباتات ا اةصمف رليها مل خلوق  . االاتبيان
 . تثمنيللمع بع  املس ملني يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 

 يبتكار االعلى محور التسويق  قوى البيع إجاباتعرض وتحليل . 5.2.1
، ثمنيتللمل وجهت ةظر قم  البيع حمل ال راات يف الكر ت المطنيت  يبتكار االللتعرف رل  مستم  تبين التسمت     

 -السعر -تجاملن: رل  مجيع رناصر امل تج التسمتوي للا مت واملكمةت مل ابعت أبعاد، اي االرتمادا فو  
املتما ات اةسابيت، ولتو تر مستمااا جيب رلينا حسا  ال ليل املادي،  -العمليات -فراداأل -ال وتج -التميتع
ت ابات أفراد رينت ال راات رل  العبارات املمجمد  ضمل  ل بع  العا  الا جتا ات املعيارتت، وال تيب واالرحنرافواال

 .يف اجل اوف املماليت ما ام ممض مل أبعاد ا ا ادمر، وجاءت النتائج 

 في المنتج  يبتكار االلمحور التسويق  قوى البيع إجاباتتحليل  .5.5.2.1
تتكمن ا ا البع   في المنتج، يبتكار االالتسويق للتعرف رل  مستم  ممافوت رينت ال راات رل  فورات حممر    

ا حسا   مل أجل حتليلها، (.4-48-43-42-41)وفوا لل تيب اآليت  االاتبيانفورات مميرت يف  مل مخس
 :  ما ام مبني يف اجل وف املمايل تاملعيارت اترحنراف، واالتاةسابي اتاملتما 
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 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي المنتج في الشركة الوطنية  ير بتكااالالتسويق  مستوى تطبيق(: ..9)الجدول رقم 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 موارةددت متميدد   مؤاسددتك  منت ددات
 (مماف  بك  )داف  70001 21.204 753096 4.6250 املنافسني مبنت ات

 السددنمات خددلف مؤاسددتك  قدد مه
 (مماف  بك  )داف  70001 27.707 743759 4.7500 حمسنت أو مبتكر  منت ات خه األ

 تلود  ملؤاسدتك  املبتكدر  املنت ات أغلب
 (مماف  بك  )داف  70001 16.619 756454 4.3542 السم  يف جنا 

 و فداءات خد ات مؤاسدتك  لد   تتدمافر
 (مماف  بك  )داف  70001 9.855 784949 4.2083 منت اهتا ت متر يف خمتصت بكرتت

 األخ دار تغ يدت يف مؤاسدتك  ختداطر
 (حمات )غه داف  78981 129.- 1.12021 2.9792 اجل ت  

 50004 16.865 548612 4.1833 المنتج في يبتكار اال التسويق
موافق )دال 

 (بشدة
 SPSS رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

( 8.02)بد  يف املنتج تو ر يبتكار االقيمت املتما ات اةسابيت يف التسمت   أنةلحظ مل خلف ا ا اجل وف   
 :بد ماأجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.82)معياري ق ر   ارحنرافب

 .يف املنتج يبتكار االمماف  بك   رل  حممر التسمت  
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 02.22)بد  سمبت املو ر اد" t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
يف املنتج ب رجت  يبتكار االتعتم  رل  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1713)

 . راليت ج ا
ت ا ا ادمر  لها أ   مل املب مريني حمف ربارا جاباتيف ةفس السيا  ةلحظ أن املتما ات اةسابيت إل   

( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (15)املتماط الفرضي 
حيم . أواف  بك  : درليها املب مريني ب أجا ، واي متثل العبارات المت (1.10)مبستمتات داللت أقل أو تساوي 

املرتبت األوىل مبتماط حسايب  "حمسنت أو مبتكر  منت ات األخه  السنمات خلف مؤاستك  ق مه"حتتل العبار  



حتليل النتائج واختبار الفرضيات.........................................................:الفصل اخلامس  
 

 
269 

 منت ات"، مث تليها يف املرتبت الثاةيت العبار  (1...6)تساوي " t"وقيمت ( 1.85)معياري  ارحنرافو ( 3..8)
" t"وقيمت ( 1.35)معياري  ارحنرافو ( 8.26)مبتماط حسايب  "املنافسني مبنت ات موارةت متمي   مؤاستك 
املرتبت الثالثت " السم  يف جنا  تلو  ملؤاستك  املبتكر  املنت ات أغلب"ه العبار  احتل، وق  (60.61)تساوي 

 ل   تتمافر"، مث تليها العبار  (02.20)تساوي " t"وقيمت ( 1.32)معياري  ارحنرافو ( 8.53)مبتماط حسايب 
( 8.61) املرتبت الرابعت واألخه  مبتماط حسايب يف" منت اهتا ت متر يف خمتصت بكرتت و فاءات خ ات مؤاستك 

 (.2723)تساوي " t"وقيمت ( 1.28)معياري  ارحنرافو 
املب مريني حمف بع  ربارات ا ا ادمر المت جاء مستم   إجاباتلكل ا ا ال تنفي وجمد اختلفات يف     

، (1713)ومستم  اخل ث ( .8)ةرتت لتل  العبارات غه دالت رن  درجات ا" t"، وقيمت (1.13)داللتها أ   مل 
 األخ ار تغ يت يف مؤاستك  ختاطر"حمات ، واي العبار  : دب رنها املب مريمن أجا واي متثل العبارات المت 

 (.129,-)ق راا " t"، وقيمت (1,12)ها املعياري ارحنرافو ( 2,97)، المت جاء متما ها اةسايب "اجل ت  
ت متر منت اهتا وحتسينها مل أجل حتوي  بتوم  بااتمرار  تثمنيللكر ت المطنيت وميكل تفسه النتائج رل  أن ال   

حاجات ورغبات يبائنها، حيم أهنا تتمي  وتنفرد يف تو مي منت ات رل   حسب تالتمي  ومما بت التغهات اةاصل
 اا داد،  ، أفضل إصل(االاتغلف)فو ان املنفعت غرار الكر ات األخر  املنافست  تمفه ضماةات حمف 

تغ يت ضمان متع د اخل مات فهي تمفر  تثمنيالرل  السيارات، أما يف  تثمنيالوق   السيار  يف منتج  االقت اع
 ما تعت  الكر ت اباقت يف تسمت  ر   .خ مت اإلصل  يف املن ف،  ما شرره يف ضمان تغ يت تربيت املائيات

 :رل  السيارات، مثل تثمنيالخاصت لتمفه ر   حلمف ملكا ل يبائتها،  منتمجات ج ت  
سياراهت  ل ت النسمتت، بتو مي ضماةات خاصت لسيارات أي الفالت ال ي تسته ف السائوات مالكات ررل ال -

 جناحا ورواجا، وا اات ساةه مل قبل الف ت املسته فت؛  وبعرول مغرتت وال ي الق
اث غه املتمقعت للسيار ، مد للف ت  بتمفه اةلم هتي  السيار  داخل اة ود تمةسيت وال تمفه ضمان إاعاف -

السيار ، تمفه املسار   إصل  اعاف السيار  يف حالت الع ب، وتمفه ايار  ب تلت يف حالت إحيم تضمل ةول و 
 دفع تكاليف تعيني اخل اء أو الت وي  أو ادا   جراء اةادث؛  تتمىلالوضائيت والمت 

شراء رل  لكرائيت للمكتتبني، ور   ق رهت  الكامل اد ود وا ا اات ابت للو ر  ا تثمنيالتو   الكر ت ورييوت  -
 الكامل لسياراهت ؛  تثمنيالورييوت 

 .+حريف، المفا، فاملمت/املكتتبني مثل ررل ةبا ، مهين تمفر ر   ررول ج ت   ل تاد  ر د ما   -
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 في التسعير يبتكار االمحور التسويق على قوى البيع  إجاباتتحليل . 2.5.2.1
تتكددمن ادد ا  فععي التسعععير، يبتكععار االالتسععويق للتعددرف رلدد  مسددتم  ممافوددت رينددت ال رااددت رلدد  فوددرات حمددمر    

ا حسدددا   مدددل أجدددل حتليلهدددا، (49-44-47-46)وفودددا لل تيدددب اآليت  االادددتبيانفودددرات مميردددت يف  البعددد  مدددل أربدددع
 : ني يف اجل وف املمايل،  ما ام مبتاملعيارت اترحنراف، واالتاةسابي اتاملتما 

 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي التسعير في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ..14)الجدول رقم 
المتوسط  العبارات

 الحسابي
 نحرا اال

 المعياري
قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 القرار

 (مماف  بك  )داف  0003. 9.077 65199. 3.8542 مبتكر  اعارثب اخل ميت رروضها مؤاستك  ت ر 
 ت فعها المت التكاليف تفم  قيمت التسعه يف بتكاراال حيو 
 ال بمن

 (مماف  بك  )داف  0003. 7.117 77070. 3.7917

 (مماف  بك  )داف  0003. 10.080 81623. 4.1875  املسته فت الف ت خلصائت وفوا األاعار مؤاستك  حت د
 السدعر ةسدا  (ني تدمارتا ) متاصصدني مؤاسدتك  متلد 

 املنااب
 (مماف  بك  )داف  0003. 7.128 78973. 3.8125

موافععععععععععععععععععععععععععق )دال  0000. 11.649 54208. 3.9115 التسعير في يبتكار اال التسويق
 (بشدة

 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

يف التسعه مل وجهت ةظر قم  البيع حمل ال راات يف الكر ت  ير بتكااالبع  التسمت  حتليل  أرل تبني اجل وف    
 ارحنراف، مع (5720)أظهرت النتائج درجت املمافوت رل  ا ا البع ؛ إ  بلغ املتماط اةسايب . تثمنيللالمطنيت 

 .(.38)بد  معياري ق ر
ومستم  اخل ث ( .8)رتت واي دالت رن  درجات اة( 00.28)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت   
يف التسعه ب رجت راليت  يبتكار االت ب  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ج ا
، (15)املب مريني حمف ربارات ا ا ادمر  لها أ   مل املتماط الفرضي  إجاباتجاءت  جتا يف ةفس اال   

مبستمتات داللت أقل مل ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)جبت ودالت رن  درجات اةرتت لتل  العبارات مم " t"وقيمت 
 مؤاستك  حت د"حيم حتتل العبار  . بثواف  بك  ن م املب مري أجا ، واي متثل العبارات المت (1.10)أو تساوي 
وقيمت ( 1.20) اريمعي ارحنرافو ( 8.02)املرتبت األوىل مبتماط حسايب " املسته فت الف ت خلصائت وفوا األاعار

"t " يف املرتبت الثاةيت مبتماط " مبتكر  بثاعار اخل ميت رروضها مؤاستك  ت ر " ، وتليها العبار (01.12)تساوي
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 مؤاستك  متل " ، مث تثيت العبار (.2.1)تساوي " t"وقيمت ( 1.23) معياري ارحنرافو ( 5.23)حسايب 
 معياري ارحنرافو ( 5.20)رتبت الثالثت مبتماط حسايب يف امل" املنااب السعر ةسا  (ني تمارتا ) متاصصني

 المت التكاليف تفم  قيمت التسعه يف بتكاراال حيو "، ويف األخه حتتل العبار  (.2.1)تساوي " t"وقيمت ( 2..1)
 (.00..)تساوي " t"وقيمت ( ...1) معياري ارحنرافو ( 2..5)املرتبت الرابعت مبتماط حسايب " ال بمن ت فعها

ت   يف لتو مي خ مات ج ( جمد / اعر)سر ا   النتائج رل  أن الكر ت المطنيت تعتم  رل  الثنائيت وتف  
يت الصافيت المت تغ ي اخلسائر املستوبليت ل بائنها، تثمينال يف حسا  األقساو ني خمتصنيالسم ،  ما متتل  ا تمارت

تعتم  رل  حر  قمتت لتكسه  تثمنيلل ائرتت المت تماجهها الكر ت اجل تثمنيالام  مار  املنافست يف إال أن ق
يف املناقصات، رغ  تسويف األاعار، ر  طر  منت ات بثاعار منافضت ج ا، وتمقيع رومد ج ت  ، والفمي 

، إال 6103 اوأري  إبرامه 6100را   إبرامهاألاعار والتافيضات وحت ت  ةسب ال ميكل الن وف رنها ا لال ولت 
 . وتعتم  رل  تكسه السم  واياات اإلغرا  مكرورتت اف غه  أن املنافست دائما ال

 في التوزيع يبتكار االلمحور التسويق قوى البيع  إجاباتتحليل  .3.5.2.1
تتكمن ا ا البع   في التوزيع، يبتكار االالتسويق للتعرف رل  مستم  ممافوت رينت ال راات رل  فورات حممر    

ا حسا   مل أجل حتليلها، (13-12-11-14)وفوا لل تيب اآليت  اناالاتبيمل أربعت فورات مميرت يف 
 : ،  ما ام مبني يف اجل وف املمايلتاملعيارت اترحنرافاملتما ات اةسابيت، واال

 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي التوزيع في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: .115)الجدول رقم 

وسط المت العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 القرار

مماف  )داف  70101 2.687 1.1281 3.4375  ومبتكر  ح تثت تميتع أااليب مؤاستك  تستا  
 (بك  

 وصدمف تسدهل ب رتودت مؤاسدتك  و داالت تنتكدر
 ليهاإ ال بائل

مماف  )داف  70001 22.489 749421 4.6042
 (بك  

 خد ماهتا لتميتدع الم داالت بعد  ك مؤاسدت تسدتغل
 يتتثمينال

مماف  )داف  70001 7.003 1.03056 4.0417
 (بك  

مماف  )داف  70001 11.458 784399 4.3958 البنمك شبابي  ر  منت اهتا مؤاستك  تو  
 (بك  

 شدة دال موافق 000. 12.900 601390. 4.1198 التوزيع في يبتكار اال التسويق
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتماداد الباحثت بمل إر : المصدر
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يف التميتع مل وجهت ةظر قم  البيع حمل ال راات يف الكر ت  يبتكار االحتليل بع  التسمت   أرل تبني اجل وف    
، مع (8.00)أظهرت النتائج درجت املمافوت بك   رل  ا ا البع ؛ إ  بلغ املتماط اةسايب . تثمنيللالمطنيت 
 .(.21)بد  ياري ق رمع ارحنراف

ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 06.21)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
يف التميتع ب رجت راليت  يبتكار االت ب  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ج ا
" t"، وقيمت (15)املب مريني حمف ا ا ادمر  لها أ   مل املتماط الفرضي  اتإجابجاءت  جتا يف ةفس اال  

ساوي تمبستمتات داللت أقل مل أو ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
بت األوىل املرت" اليها ال بائل وصمف تسهل ب رتوت مؤاستك  و االت تنتكر" تتص ر العبار  حيم(. 1710)

ليها يف املرتبت الثاةيت ، مث ت(66.82)بد  تو ر" t"، وقيمت (1.82)معياري تساوي  ارحنرافو ( 8.21)مبتماط حسايب 
معياري تساوي  ارحنرافو ( 8.52)مبتماط حسايب " البنمك شبابي  ر  منت اهتا مؤاستك  تو  " العبار 

" يتتثمينال خ ماهتا لتميتع الم االت بع  مؤاستك  غلتست"، أما العبار  (00.83)بد  تو ر" t"، وقيمت (1.28)
، وحتتل (11..)بد  تو ر" t"وقيمت ( 0.15)معياري تساوي  ارحنرافو ( 8.18)فت تل املرتبت الثالثت مبتماط حسايب 

( 5.85)املرتبت الرابعت واألخه  مبتماط حسايب " ومبتكر  ح تثت تميتع أااليب مؤاستك  تستا  "العبار  
 (.6.22)بد  تو ر" t"، وقيمت (0.06)معياري تساوي  ارحنرافو 
يت، حيم تعتم  تثميناليف تميتع منت اهتا  يبتكار االإ ا بصفت رامت ميكل الومف أن الكر ت تعتم  رل  التسمت    

ةو ت بيع، فهي مت ج بني طر  التميتع  361مكثفت منتكر  ر  ال ا  المطين والمت تو ر با ثر مل  رل  قم  بيع
تولي تت وطر  التميتع اة تثت للتور  أ ثر مل يبائنها، حيم تتمثل ال ر  التولي تت للتميتع يف الم االت املباشر  ال

  :، أما ال ر  اة تثت فتكمل(السماار  والم لء العاممن) والما اء
السيارت مباشر  رل   تثمنيالال تتا  وريائ   ،(Peugeotو Renault)الت بيع السيارات اتو مي خ ماهتا ر  و 

 .، أو تو مي خ ماهتا ر  شبكات البنمكتثمنيالشر ت  إىلرن  شرائها دون اض رار األفراد التنول 
مت األما ل البعي   المت تصعب التنول إليها للمرافوت ال ائب (BSS)متنولت  تثمني ما تمفر الكر ت مكاتب      

 .لت ارتت للم ترتت العامتع  ةو ت ر  الكبكات اأبوتعت  و الت تن وف  لل بمن
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رل إطل  رمليت البيع اإللك وين واخل  ، والمت اتات يف الب اتت ( Saa) تثمنيلل ما أرلنه الكر ت المطنيت   
   .1متع د األخ ار رل  السكل تثمنيالكمارث ال بيعيت و ال تثمنيتسمت  منت ات 

 في الترويج يبتكار االلمحور التسويق  قوى البيع إجاباتتحليل . 4.5.2.1
تتكمن ا ا  في الترويج، يبتكار االالتسويق للتعرف رل  مستم  ممافوت رينت ال راات رل  فورات حممر    

ا حسا   مل أجل حتليلها، (14-17-16-.1-18)وفوا لل تيب اآليت  االاتبيانالبع  مل مخست فورات مميرت يف 
 : مبني يف اجل وف املمايل ،  ما امتاملعيارت اترحنرافاملتما ات اةسابيت، واال

 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي الترويج في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ..12)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 القرار

 مثلمفدت غده أشدياء بعدرل مؤاسدتك  إرلةدات متتداي
 (مماف  بك  )داف  000. 7.148 90873. 3.9375 االةتبا و  الفضمف وتثه

 الدمت املندافع رلد  ملؤاسدتك  املبتكدر  اإلرلةدات تر د 
 (مماف  بك  )داف  000. 14.658 63021. 4.3333 رليها ل صمفل ال بمن تسع 

 التماصددل مماقددع رلدد  منت اهتددا مؤاسددتك  تددروج
 (مماف  بك  )داف  000. 4.363 1.05857 3.6667 االجتماري

 (حمات )غه داف  383. 880. 1.14835 3.1458 ال بائل جل   لتاملؤرير  رل  مؤاستك  تعتم 
 للبيدع لل بدائل متدا  لكد وينإ ت بيد  مؤاسدتك  لد  
 (حمات )غه داف  534. 626.- 1.15297 2.8958 الكر ت يف البيع قم  ودر  تصافواال

 (موافق بشدة)دال  000. 6.335 65166. 3.5958 الترويج في يبتكار اال التسويق
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

بد  و رتيف ال وتج  يبتكار االقيمت املتما ات اةسابيت يف التسمت  أن  أرل  ةلحظ مل خلف اجل وف    
، وا ا تعين أن املب مريني (15)بد  املو ر وام أ   مل املتماط الفرضي( 1.23)معياري ق ر   ارحنرافب( 5.32)

 .يف ال وتج يبتكار االما مبماف  بك   رل  حممر التسمت  أجاب

                                                           
 .كالكر ت رل  حسا  فاتسبم  ممقع  1

http://www.echoroukonline.com/
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ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 2.55)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
يف ال وتج ب رجت  يبتكار االتعتم  رل  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1711)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .راليت ج ا
املب مريني حمف ربارات ا ا ادمر أ   مل املتماط الفرضي  جابات ما تتبني أتضا أن املتما ات اةسابيت إل    
لت مبستمتات دال( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (15)

حيم حتتل العبار  . رليها املب مريني بثواف  بك   أجا ، واي متثل العبارات المت (1.10)ساوي تأو مل أقل 
مبتماط حسايب املرتبت األوىل " رليها اةصمف ال بمن تسع  المت املنافع رل  ملؤاستك  املبتكر  اإلرلةات تر  "

 إرلةات متتاي"، مث تليها العبار  (08.23)تساوي  "t"وقيمت ( 1.25)معياري ق ر   ارحنراف، و (8.55)تساوي 
، (5.25)يف املرتبت الثاةيت مبتماط حسايب تساوي " االةتبا و  الفضمف وتثه مثلمفت غه أشياء بعرل مؤاستك 

 تروج"رتبت الثالثت واألخه  العبار  ، ا تثيت يف امل(08..)تساوي " t"، وقيمت (1.21)معياري ق ر   ارحنرافو 
معياري ق ر   ارحنراف، و (5.22)مبتماط حسايب تساوي " االجتماري التماصل مماقع رل  منت اهتا  مؤاستك

 (.8.52)تساوي " t"، وقيمت (0.13)
املب مريني حمف بع  ربارات ا ا ادمر المت جاء مستم   إجاباتولكل ا ا ال تنفي وجمد اختلفات يف    

، (1.13)ومستم  اخل ث ( .8)بارات غه دالت رن  درجات اةرتت لتل  الع" t"، وقيمت (1.13)داللتها أ   مل 
 جل   لتاملؤرير  رل  مؤاستك  تعتم "رليها املب مريني مب ات ، ويمها العبارتني،  أجا واي متثل العبارات المت 

 ، مث تليها(1.22)تساوي " t"، وقيمت (0.08)معياري ق ر   ارحنراف، و (5.08)، مبتماط حسايب تساوي "ال بائل
مبتماط  ،"الكر ت يف البيع قم  ودر  تصافواال للبيع لل بائل متا  لك وينإ ت بي  مؤاستك  ل  "العبار  

 (.-1.26)تساوي " t"، وقيمت (0.03)معياري ق ر   ارحنراف، و (6.22)حسايب تساوي 
واائل غه مثلمفت  رل  االرتمادإدراك الكر ت أليمهيت إريار  فضمف العملء مل خلف  أرل وما تفسر النتائج   

 :يف ال وتج للكر ت يبتكار االوتثه الرغبت ل   ال بائل، ومل صمر التسمت   االةتبا تلفه 
إةكاء ممقع إلك وين متفارل ميثل الماجهت لنكاو الكر ت وال ي تع  رل رغبتها ملما بت الت مر واة اريت،  ما  -
  للمنتج ال ي ترغب يف اقتنائه؛ تثميينالمل معرفت السعر  تثمنيالل طالب ورييوت ميك  
ل  راالت تعل  الت تنبيه لت  ت  العومد، أو اات، الاتوباف راSMSإرااف راائل ةصيت ر  ا ماتف النوالت  -

 .رل جاا تت شي  التعمت 
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واملكار ت يف محلت إجراءات السلمت  ،(معارل السيارات، ابا  السيارات)املكار ت يف األح اث العامت  -
 .ال ر  لت سني صمرهتارل  
 .اال تتا تو مي ملصوات للسيارات  ه اتا رم تت ل بائنها رن   -

 في األفراد يبتكار االلمحور التسويق  قوى البيع إجاباتتحليل  .1.5.2.1
تتكدمن اد ا البعد   في األفراد، يبتكار االالتسويق للتعرف رل  مستم  ممافوت رينت ال راات رل  فورات حمدمر    

ا حسددددا   مددددل أجددددل حتليلهددددا، (22-21-24-19)وفوددددا لل تيددددب اآليت  االاددددتبيانفوددددرات مميرددددت يف  مددددل أربددددع
 : ،  ما ام مبني يف اجل وف املمايلتاملعيارت اترحنرافاملتما ات اةسابيت، واال

 قوى البيعمن وجهة نظر  تأمينللفي األفراد في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ..13)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 القرار

 (مماف  بك  )داف  7000 8.090 766010 3.7708 املهمت املناصب لكغل نياملب ر الكبا  مؤاستك  تمظف
 متميد  ثادلم ب رملهد  أداء رلد  مؤاسدتك  ممظفدم حيدرص
 (مماف  بك  )داف  7000 7.684 778889 3.8750 مبتكر  وب رتوت

 (مماف  بك  )داف  7000 4.960 784399 3.6042 مؤاستك  يف بتكاراال ت متر رمليات در  يف املمظفمن تساا 
 (مماف  بك  )داف  7000 7.973 777842 3.8958  به  بفعاليت ملؤاستك  املمظفمن تتمي 

 5000 8.656 562948 3.7865 األفراد في يبتكار اال التسويق
موافق )دال 

 (بشدة
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

( 2..5)بد  األفراد تو ر لبع  يبتكار االقيمت املتما ات اةسابيت يف التسمت  أن ةلحظ مل خلف ا ا اجل وف   
ما أجابتعين أن املب مريني ، وا ا (15)بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.26)معياري ق ر   ارحنرافب

 .يف األفراد يبتكار االمماف  رل  حممر التسمت  
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 2.23)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت   
يف األفراد ب رجت  يبتكار االتعتم  رل  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .راليت ج ا
املب مريني حمف ربارات ا ا ادمر  لها أ   مل املتماط  جابات ما ةلحظ أن املتما ات اةسابيت إل  

( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (15)الفرضي 
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حيم . رليها املب مريني بثواف  بك   أجا ثل العبارات المت ، واي مت(1.10)ساوي تمبستمتات داللت أقل أو 
معياري  ارحنرافو ( 5.22)املرتبت األوىل مبتماط حسايب "  به  بفعاليت ملؤاستك  املمظفمن تتمي "حتتل العبار  

 رمله  أداء رل  مؤاستك  ممظفم حيرص"، مث تليها يف املرتبت الثاةيت العبار  (.2..)بد  تو ر "t"وقيمت ( ...1)
، (22..)د تو ر ب "t"وقيمت ( 2..1)معياري  ارحنرافو ( .5.2)مبتماط حسايب " مبتكر  وب رتوت متمي  ثالم ب

( ...5)املرتبت الثالثت مبتماط حسايب " املهمت املناصب لكغل نياملب ر الكبا  مؤاستك  تمظف"لت تل العبار  
 رمليات در  يف املمظفمن تساا "األخه حتتل العبار  ، ويف (2.12)بد  تو ر "t"وقيمت ( 1.22)معياري  ارحنرافو 

د تو ر ب "t"وقيمت ( 1.28)معياري  ارحنرافو ( 5.21)املرتبت الرابعت مبتماط حسايب " مؤاستك  يف بتكاراال ت متر
(8.22.) 
  فاء ، حيم تسهر رل  ت رتبه  وت متر ممظفيها اماء رل   وي  نياختيار ممظفبهتت  الكر ت بككل  به    

 يت المحي   باجل ائر المت متتل تثمينالبككل مستمر، حيم تعت  الكر ت  ةتاجمستم  اإلدارات أو رل  مستم  اإل
ت آمجب حتويوها تو      فيها مكافمرا   للت رتب،  ما توم  الكر ت مبسابوات الت  ي وفوا ألا اف تت

إراد  تميتع   يت    ء مل  ممظفيها مل خلف ولت ر دن الكر ت ت  أ  وفاجل حتفي تت للمتفمقني، وما تلحظ مل
والت سني املستمر يف جمد  الوم  العاملت، حيم  منظمت أ ثر  فاء ، هب ف اةفاظ رل  المظائف ق ر اإلمكان

 .مع ف دوران املمظفني مناف إراد  التميتع ال اخلي مللء المظائف الكاغر ،  ما تعت   اجتا توم  ب

 في العمليات يبتكار االلمحور التسويق وى البيع ق إجاباتتحليل  .6.5.2.1
تتكددمن ادد ا  فععي العمليععات، يبتكععار االالتسععويق للتعددرف رلدد  مسددتم  ممافوددت رينددت ال رااددت رلدد  فوددرات حمددمر    

ا  مددددل أجددددل حتليلهددددا، (24-27-26-.2-28-23)وفوددددا لل تيددددب اآليت  االاددددتبيانالبعدددد  مددددل اددددتت فوددددرات مميرددددت يف 
 : ،  ما ام مبني يف اجل وف املمايلتاملعيارت اترحنرافابيت، واالحسا  املتما ات اةس
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من وجهة نظر قوى  تأمينللفي العمليات في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ..18)الجدول رقم 

 البيع

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 القرار

 مؤاسدتك  يف اخلد مات وتود مي إةتداج رمليدات تتميد 
 اإلجراءات ووضم  بسهملت

4.3125 .46842 19.413 .000 
مماف  )داف 

 (بك  
 ادهلت ح تثدت، ب در  يدتتثمينال خد ماهتا مؤاسدتك  تود  
 معو   وغه

4.3125 .51183 17.766 .000 
مماف  )داف 

 (بك  
 لتسدهيل تدثمنيال تكنملمجيدا تونيدات مؤاسدتك  تسدتا  
 اال تتا  رمليت

 (حمات )غه داف  666. 434.- 99800. 2.9375

 لت سني االص ناري ال  اء تونيات رل  مؤاستك  تعتم 
 العمليات AUTOMATION وأمتتت املمظفني أداء

 (حمات )غه داف  094. 1.711 92804. 3.2292

 قمهتدا لد   امل البدات تسدمتت اجدراءات مؤاسدتك  ت دمر
 البيعيت

4.1667 .69446 11.639 .000 
مماف  )داف 

 (بك  
 مبتكدر  وب رتودت بسدررت الكدكاو  مبعاجلدت مؤاسدتك  توم 
 ال بائل ت لعات وف 

3.9583 .65097 10.199 .000 
مماف  )داف 

 (بك  

 000. 14.065 40364. 3.8194 العمليات في يبتكار اال التسويق
موافق )دال 

 (بشدة
 SPSS برةامج ل  خمرجاتر االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

بد  و رتيف العمليات  يبتكار االقيمت املتما ات اةسابيت يف التسمت   أن ةلحظ مل خلف ا ا اجل وف  
، وا ا تعين أن املب مريني (15)بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.81)معياري ق ر   ارحنرافب( 5.20)

 .يف العمليات يتكار باالما مماف  بك   رل  حممر التسمت  أجاب
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 08.12)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
يف العمليات  يبتكار االتعتم  رل  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ب رجت راليت ج ا
املب مريني حمف ربارات ا ا ادمر أ   مل املتماط الفرضي  جاباتاملتما ات اةسابيت إل  ما تتبني أتضا أن    
مبستمتات داللت ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (15)
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حيم حتتل العبارتني . بك   رليها املب مريني بثواف  أجا ، واي متثل العبارات المت (1.10)ساوي تأو مل أقل 
 خ ماهتا مؤاستك  تو  " ،"اإلجراءات ووضم  بسهملت مؤاستك  يف اخل مات وتو مي إةتاج رمليات تتمي "
معياري  ارحنرافو ( 8.50)ةفس املرتبت األوىل مبتماط حسايب تساوي " معو   وغه اهلت ح تثت، ب ر  يتتثمينال

 امل البات تسمتت اجراءات مؤاستك  ت مر"ليه العبار  يف املرتبت الثاةيت رل  التمايل، مث ت( 1.30)، (1.82)تساوي 
رحلت األخه  ، وتثيت يف امل(1.22)بد  معياري تو ر ارحنرافو ( 8.02)مبتماط حسايب تساوي " البيعيت قمهتا ل  

حسايب تساوي مبتماط " ال بائل ت لعات وف  مبتكر  وب رتوت بسررت الككاو  مبعاجلت مؤاستك  توم "العبار  
 (.1.23)بد  معياري تو ر ارحنرافو ( 5.23)
املب مريني حمف بع  ربارات ا ا ادمر المت جاء مستم   إجاباتولكل ا ا ال تنفي وجمد اختلفات يف    

، (1.13)ومستم  اخل ث ( .8)لتل  العبارات غه دالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (1.13)داللتها أ   مل 
 :رليها املب مريني مب ات ، ويمها العبارتني أجا عبار  المت واي متثل ال

، مبتماط حسايب "العمليات وأمتتت املمظفني أداء لت سني االص ناري ال  اء تونيات رل  مؤاستك  تعتم " -
 (.0..0)تساوي " t"، وقيمت (1.26)معياري ق ر   ارحنراف، و (5.66)تساوي 

، (6.25)، مبتماط حسايب تساوي "اال تتا  رمليت لتسهيل تثمنيال تكنملمجيا تونيات مؤاستك  تستا  " -
 (.-1785)تساوي " t"، وقيمت (1.22)معياري ق ر   ارحنرافو 
التسمتوي يف العمليات حيم أهنا ت رك أيمهيت تتبع أااليب  بتكاراالوتفسر ا   النتائج رل  أن الكر ت تتبىن   

لكيء املؤمل احسا  أقساو مل ألة ةيه لتمكني املكتتبني ا ااتا ا و  اال تتا وطر  مبتكر  لتسهيل رمليت 
رل  السكل، حىت حتافظ رل  مكتتبيها، وحتسل مل صمرهتا ال انيت  تثمنيالرل  السيارات و  تثمنيالرليه  
 .ل ته 

  الدليل المادي لمحور التسويق االبتكاري في قوى البيعتحليل إجابات  .7.5.2.1
ةعدرل  فعي العدليل المعادي، يبتكعار االالتسعويق ريندت ال راادت رلد  فودرات حمدمر للتعرف رل  مسدتم  ممافودت    

-29)وفوددا لل تيددب اآليت  االاددتبيانتتكددمن ادد ا البعدد  مددل أربددع فوددرات مميرددت يف فيمددا تلددي ةتددائج االاددتبيان حيددم 

ني يف اجلدد وف ،  مددا اددم مبددتاملعيارتدد اترحنرافددا حسددا  املتمادد ات اةسددابيت، واال مددل أجددل حتليلهددا، (34-31-32
 : املمايل
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من وجهة نظر  تأمينللفي الدليل المادي في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ...1)الجدول رقم 

 قوى البيع

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 القرار الداللة

 (مماف  بك  )داف  7000 6.805 795441 3.9375 باجلا بيت البيع ةواو وتصمي  شكل ميتاي
 املستا مت واألجه   املع ات ح اريت رل  مؤاستك  حترص
 (مماف  بك  )داف  7000 4.798 799266 3.6875 اخل مت تو مي يف

 يف ح تثدت اتصداف تكنملمجيدات رلد  مؤاسدتك  تعتمد 
 (مماف  بك  )داف  7000 5.755 792804 3.7708 خ ماهتا تو مي

 (مماف  بك  )داف  7000 5.252 796182 3.7292 ل بائنها الليمت الراحت واائل استك مؤ  تمفر

 5000 6.670 581153 3.7813 المادي المحيط في يبتكار اال التسويق
موافق )دال 

 (بشدة
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

بد  يف ال ليل املادي ق ر يبتكار اال ات اةسابيت يف التسمت  قيمت املتماأن ةلحظ مل خلف ا ا اجل وف   
، وا ا تعين أن املب مريني (15)بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.20)معياري ق ر   ارحنرافب( 2..5)

 .يف ال ليل املادي يبتكار االمماف  رل  حممر التسمت  : بدما أجاب
( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( .2.2)بد  و ر ادسمبت امل" t"وما تؤ    ل  قيمت   

يف ال ليل املادي ب رجت راليت  يبتكار االت ب  التسمت   تثمنيلل، إ ا الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  
 .ج ا
المت تفم  قيمت و  ،جلميع العبارات جتا املب مريني يف ةفس اال جاباتوةلحظ أن املتما ات اةسابيت إل   

مبستمتات داللت ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت " t"، وقيمت (15)املتماط الفرضي 
وق  جاءت . رليها  لها بثواف  بك   مل قبل املب مريني اإلجابتا المت ، فهي متثل العبارات (1.10)أقل مل 
 ارحنرافو ( 3.93)يف املرتبت األوىل مبتماط حسايب تساوي " ا بيتباجل البيع ةواو وتصمي  شكل ميتاي"العبار  

 رل  مؤاستك  تعتم " ، مث تليه العبار  يف املرتبت الثاةيت(6.08)تساوي " t"وقيمت  (0.95)معياري تساوي 
 (0.92)معياري تساوي  ارحنرافو ( 3.77)مبتماط حسايب تساوي " خ ماهتا تو مي يف ح تثت اتصاف تكنملمجيات

يف املرتبت الثالثت مبتماط " ل بائنها الليمت الراحت واائل مؤاستك  تمفر"وتثيت العبار   ،(5.75)تساوي " t"مت وقي
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 حترص"أما العبار   ،(5.25)تساوي " t"وقيمت  (0.96)بد  معياري تو ر ارحنرافو ( 3.72)حسايب تساوي 
ه املرتبت األخه  مبتماط حسايب احتلفو  " تاخل م تو مي يف املستا مت واألجه   املع ات ح اريت رل  مؤاستك 
 .(4.94)تساوي " t"وقيمت  (0.99)بد  معياري تو ر ارحنرافو ( 3.68)تساوي 

 6102را   يف ال ليل املادي  ا، حيم قامه يبتكار االلتسمت  باام ااتما  الكر ت  أرل وما تفسر النتائج   
الهتا املتميرت يف خمتلف ربمع المطل، حيم قررت اا جلميع و  ممح   و بتغيه واجهت الكر ت وإضفاء امتت ج ت   

،  (0225دتسم  )الكر ت الرائ   يف السم  االبتعاد رل اخللفيت الصفراء السائ   المت رافوتها لعومد مل المجمد 
 ما شرره يف حتسني ةواو بيعها، للتثريه البصري رل  ال بمن وخمتلف العناصر المت ميكل حتسسها مل طرف 

مةني األصفر والرمادي ال ي أصب  ميي  و االت الكر ت، لال بائل  ال تكمر العصري، واجلم امللئ  ولمن اةائط بال
 . مل أجل خل  التمي  ل   يبائنها

اخلاصت هبا مل حيم الككل حيم أصب  ح مها أقل مل  تثمنيال ما قامه الكر ت بإراد  تصمي  ورييوت     
فتت  يف ورقت جبهت  رل  الكمارث ال بيعيت تثمنيالالكر ت، أما ورييوت  تثمنيت ورييوت ما ياد مل جا بي (A4)النمع 

 .مل طرف الكر ت لتميي  منت اهتا رل املنافسني إب اعواح   وا ا 
 المستجوبين على محور أداء قوى البيع إجاباتعرض وتحليل  .2.2.1

ا فود  ، تدثمنيللتدت اجلهمتدت بسد يف للكدر ت المطنيدت حمدل ال راادت يف امل تر  للتعرف رلد  مسدتم  أداء قدم  البيدع   
بعد  حتصديل : ريدت أبعداد اديأداء مدايل وأداء غده مدايل، حيدم تكدمل األداء املدايل ريل إىلتوسي  حممر أداء قم  البيع 

بعد  و بعد  اةصدت السدمقيت : تكدمل بعد تل ايل فهدماملدأمدا األداء غده . األربدا بع  و  ،األا افي  بع  حتو ،األقساو
ات املعيارتدت، رحنرافدولتو تر مستمااا جيب رلينا حسدا  املتماد ات اةسدابيت، واال(. مسعت الكر ت) تسمتت امل البات
 ددل بعدد  مددل أبعدداد ادد ا ادددمر، وجدداءت النتدددائج ربدددار   األفددراد املسددت مبني رلدد   جابدداتالعددا  إل جتددا والرتددب، واال

 :ممض ت يف اجل اوف املماليت
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 أبعاد محور أداء قوى البيع:(56.1) جدول رقم

 نحرا اال المتوسط الحسابي العبارات
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 القرار الداللة

 (مماف  بك  )داف  7000 18.212 740736 4.0708 األقساو حتصيل
 (مماف  بك  )داف  7000 13.301 752739 4.0125 األا اف حتوي 
 (مماف  بك  )داف  7000 11.010 756109 3.8917 األربا 
 (مماف  بك  )داف  7000 18.888 736375 3.9917 املايل األداء
 (مماف  بك  )داف  7000 21.293 746096 4.4167 السمقيت اةصت

 (مماف  بك  )داف  7000 7.042 762518 3.6354 (مسعت الكر ت)التعمتضات 
 (مماف  بك  )داف  7000 15.762 745100 4.0260 املايل غه األداء
 (موافق بشدة)دال  5000 19.808 535287 4.0089 البيع قوى أداء

 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

رل  ضمء النتائج املبي نت يف اجل وف، تتض  أن مستم  املمافوت ألبعاد حممر أداء قم  البيع ب رجت مماف  لوم     
، (1753)معياري مو ار   ارحنرافب( 8.11)ماط اةسايب دمر أداء قم  البيع البيع حمل ال راات، حيم بلغ املت

معياري ق ر   ارحنرافو ( 8.16)مايل أفضل مبتماط حسايب ق ر  مستم  أداء غه  ال رااتو  قم  البيع حمل حتو 
(. 1.52)يمته معياري ق ارحنرافو ( 5.22)، موارةت مبستم  األداء املايل لوم  البيع مبتماط حسايب ق ر  (1.83)

معياري  ارحنرافو ( 8,08)بد  ووه قم  البيع مبتماط حسايب ق رحتصت السمقيت أفضل أداء غه مايل وتعت  بع  اة
معياري قيمته  ارحنرافو ( 5.25)، مث تليه بع  تسمتت امل البات يف املرتبت الثاةيت مبتماط حسايب ق ر  (1782)
بد  أداء يف حتصيل األقساو مبتماط حسايب ق ر  قم  البيع أفضل  وت، أما رل  مستم  األداء املايل ف(1.26)
( 8.10)مبتماط ق ر   األا اف، مث تليه يف املرتبت الثاةيت بع  حتوي  (1.81)معياري قيمته  ارحنرافو ( .8.1)
( 5.22) يف املرتبت الثالثت واألخه  مبتماط حسايب ق ر  األربا يف حني جاء بع  (. 1.36)معياري قيمته  ارحنرافو 
 (.1732) معياري قيمته ارحنرافو 

:فيما تلي  حتليل  ل بع  مل األبعاد رل  ح مل أجل التفصيل أ ثر ان اوف   
 األداء المالي على أبعاد قوى البيعتحليل إجابات  .5.2.2.1

 : ا االرتماد رل  ريلث أبعاد لألداء املايل؛ املتمثلت يف   
 بعد تحصيل األقساط. أ
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. قسدداوأفددراد العينددت حددمف ااتمددا  قددم  البيددع حمددل ال رااددت بت صدديل األ إجابدداتعنصددر حتليددل ةودد   يف ادد ا ال
، مدل أجدل (37 -36 -.3 -38 -33)وفوا لل تيب اآليت  االاتبيانفورات مميرت يف  مخس إىلحيم قس  ا ا البع  

ملمافوددت للمسددت مبني يف العينددت ات املعيارتددت، ملعرفددت مسددتم  ارحنرافددحتليلهددا اددنوم  حبسددا  املتمادد ات اةسددابيت، واال
 :امل روات رل   ل فور  مل فوراهتا، واجل وف اآليت تمض   ل 

 تحصيل األقساط لقوى البيع محل الدراسة: (..17) جدول رقم

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 القرار الداللة

 (مماف  بك  )داف  1117 21.593 750133 4.5625 حتويوه  رل أرمل نأ جيب ا ف يتتثمينال األقساو حتصيل
 (إلك وةيت ب اقت ةو ، شي ،) ال فع طر  خمتلف مع أتعامل

 (مماف  بك  )داف  1117 24.959 746842 4.6875 يتتثمينال األقساو لت صيل

 (ف  بك  مما)داف  1117 23.012 748925 4.6250 يتتثمينال األقساو لت صيل جي   تفاول قم  أمتل 
 (مماف  بك  )داف  1117 5.785 1.14777 3.9583 أدائي رل  األقساو حتصيل مع ف تع 
 (غهمماف  بك  )داف  1167 3.356- 798908 2.5208 متماط يتتثمينال األقساو حتصيل مع ف

 (موافق بشدة)دال  5000 18.212 540736 4.0708 األقساط تحصيل
 SPSSبرةامج  رل  خمرجات رتماداالمل إر اد الباحثت ب: المصدر

لت صيل األقساو لوم  البيع حمل ال راات يف املتماط اةسايب  قيمتأن ةلحظ مل خلف ا ا اجل وف    
بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.81)معياري ق ر   ارحنرافب( .8.1)بد  امل ترتت اجلهمتت ا يف ق ر

 .ما مماف  رل  حممر حتصيل االقساوأجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 02.60)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
تعتم  رل  حتصيل األقساو  تثمنيلل، إ ا قم  البيع يف الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ب رجت راليت ج ا
لتل  العبارات " t"وقيمت ( 15)حظ أن معظ  العبارات متما اهتا اةسابيت أ   مل املتماط الفرضي ةل  ما  

واي متثل  (1.11)مبستمتات داللت أقل أو تساوي ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
 ال فع طر  خمتلف مع أتعامل"األوىل املب مريني مبماف  بك  ، حيم حتتل العبار  املرتبت  أجا العبارات المت 

، (.820)معياري  ارحنرافو ( 8722)، مبتماط حسايب "يتتثمينال األقساو لت صيل (إلك وةيت ب اقت ةو ، شي ،)
 رل  أرمل نأ جيب ا ف يتتثمينال األقساو حتصيل"، مث تليها يف املرتبت الثاةيت (68.23)ق راا " t"وقيمت 
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، لت تل العبارتني (60.32)ق راا " t"، وقيمت (.310)معياري  ارحنرافو ( 8.32)، مبتماط حسايب "حتويوه
 ارحنرافو ( 5.23)، مبتماط حسايب "يتتثمينال األقساو لت صيل جي   تفاول قم  أمتل "املتبويتني ةفس املرتبت 

 ، مبتماط حسايب" أدائي رل  األقساو حتصيل مع ف تع "، (65.10)ق راا " t"، وقيمت (1.82)معياري 
 (.2..3)ق راا " t"، وقيمت ( 0.08)معياري  ارحنرافو ( 5723)
لتل  العبار  دالت واالبت " t"وقيمت ( 15) ما ا تس يل ربارات متما ها اةسايب أقل مل املتماط الفرضي    

 أجا واي متثل العبار  المت ( 1.10) مبستمتات داللت أقل مل( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)رن  درجات اةرتت 
   :بغه مماف ، واي املب مريمن

" t"وقيمت ، (1.22)معياري  ارحنرافو ( 6.36)، مبتماط حسايب "متماط يتتثمينال األقساو حتصيل مع ف" -
 (.-5.53)ق راا 

قم  البيع  اوم  هبت متيت التثميناليت ام ا  ف األاااي للعمليت تثمينالوتفسر ا   النتي ت أن حتصيل األقساو    
املكتتبني،  ما أن حتصيل األقساو مل قبل  اجتا ل تمفه السيملت الليمت للمفاء بالت اماهتا املستوبليت للكر ت مل أج

  العمل اجلماري للمنت ني يف الم االت املباشر ، ث ومكافنيالم لء العامقم  البيع ت خل ضمل حسا  رمملت 
ناع املكتتبني املرحبني مل أجل حتصيل قفنمن التفاول إل وتستا ممنما جيعله  تكثفمن جهمدا  البيعيت 

 ااتا ا مجيع واائل ال فع   ااتا ا ولت صيل األقساو املكتتبت تك ع الكر ت . يت  املتتثمينالأقساطه  
 .أو اةصمف رل  شي  أو ةو ا لك وةيتالب اقات اإل

 :األهدا بعد تحقيق . ب
. األاد افتم  أداء قدم  البيدع حمدل ال راادت يف حتويد  أفراد العينت حمف مس إجاباتةو   يف ا ا العنصر حتليل    

، مدل أجدل حتليلهدا (82-81-84-39-34)وفودا لل تيدب اآليت  االادتبيانمميردت يف مخس فورات  إىلوقس  ا ا البع  
بني يف املؤاسددددات ممافوددددت املسددددت م ات املعيارتددددت، ملعرفددددت مسددددتم  رحنرافدددداددددنوم  حبسددددا  املتمادددد ات اةسددددابيت، واال

 :، واجل وف اآليت تمض   ل خمتلف العباراترل  امل روات 
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 لقوى البيع محل الدراسة األهدا  تحقيق: (..14) جدول رقم

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 القرار

 (مماف  بك  )داف  1117 11.082 770334 4.1250 اد د  األا اف حتوي  يف جي  مسار ل ي
 جيد  مسدتم  إىل اجل تد   باملنت دات للمصدمف ق ر  ل ي
 (مماف  بك  )داف  1117 15.330 756493 4.2500 اال تتا  مل

 (مماف  بك  )داف  1117 8.868 784635 4.0833  فاءت  ادووت األا اف تعكس
 (مماف  بك  )داف  1117 6.155 791457 3.8125 (املاليت التسمتويت،)ق رات   مع متلئمت اد د  األا اف

 رود  فسد  لت ندب ادد د  األاد اف حتويد  رلد  أر د 
 (مماف  بك  )داف  1117 6.274 787418 3.7917  الكر ت مع التعيني

 (موافق بشدة)دال  1117 13.301 552739 4.0125 األهدا  تحقيق
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

قم  البيع حمل ال راات يف  األا افقيمت املتما ات اةسابيت لت وي  أن لف ا ا اجل وف ةلحظ مل خ   
بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.36)معياري ق ر   ارحنرافب( 8.10)بد  امل ترتت اجلهمتت ا يف ق ر

 .األا افما مماف  رل  حممر حتوي  أجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 05.51)بد  ادسمبت املو ر " t"    ل  اي قيمت وما تؤ   
. األا افتعتم  رل  حتوي   تثمنيلل، إ ا قم  البيع يف الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ب رجت راليت ج ا
لتل  " t"وقيمت ( 15)أ   مل املتماط الفرضي  ةلحظ أن مجيع متما اهتا اةسابيت جتا ويف ةفس اال  

( 1.10)ساوي تمبستمتات داللت أقل أو ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
 خمتلف مع أتعامل"حيم حتتل العبار  املرتبت األوىل . رليها املب مريني مبماف  بك   أجا واي متثل العبارات المت 

 ارحنرافو ( 8.22)، مبتماط حسايب "يتتثمينال األقساو لت صيل (إلك وةيت ب اقت ةو ، شي ،) عال ف طر 
 نأ جيب ا ف يتتثمينال األقساو حتصيل"، مث تليها يف املرتبت الثاةيت (68.23)ق راا " t"، وقيمت (.820)معياري 
، لت تل (60.32)ق راا " t"، وقيمت (.310)معياري  ارحنرافو ( 8.32)، مبتماط حسايب "حتويوه رل  أرمل

( 5.23)، مبتماط حسايب "يتتثمينال األقساو لت صيل جي   تفاول قم  أمتل "العبارتني املتبويتني ةفس املرتبت 
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، مبتماط "أدائي رل  األقساو حتصيل مع ف تع "، (65.10)ق راا " t"، وقيمت (1.82)معياري  ارحنرافو 
 (.2..3)ق راا " t"وقيمت ، ( 0.08)معياري  ارحنرافو ( 5.23)حسايب 

البيعيت اد د  مل قبل امل ترتت  األا افقم  البيع يف الكر ت تسع  جاا   لت وي  وتفسر النتائج رل  أن     
يعيت يف إال أن بع  الوم  الب. األداء اجلماري من تعت  مؤشر تؤرير رل  قيمت العمملت، و ت ااجلهمتت و ل   مهن

ووت ال تنعكس وال تع  رل  ق راهت  اةويويت بسبب املنافست غه الكرريت لوم  اد األا افعت  أن تالكر ت 
البيع مل ةفس الكر ت أو مل الكر ات املنافست خاصت فيما تتعل  باةفاظ بالعملء املرحبني  املؤاسات 

 . العممميت
 األرباحبعد . ج
 .األربددا داء قددم  البيددع حمددل ال رااددت يف حتويدد  أفددراد العينددت حددمف مسددتم  أ إجابدداتةودد   يف ادد ا العنصددر حتليددل    

، مدددل أجدددل حتليلهدددا (86-.8-88-83)وفودددا لل تيدددب اآليت  االادددتبيانمميردددت يف أربدددع فودددرات  إىلوقسددد  اددد ا البعددد  
ممافوددددت املسددددت مبني يف املؤاسددددات ات املعيارتددددت، ملعرفددددت مسددددتم  رحنرافدددداددددنوم  حبسددددا  املتمادددد ات اةسددددابيت، واال

 :، واجل وف اآليت تمض   ل العباراتامل روات رل   ل 
 لقوى البيع محل الدراسة األرباح تحقيق: (..19) جدول رقم

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 القرار الداللة

 (مماف  بك  )داف  1117 6.494 86679. 3.8125 .مستمر ايدتاد يف أحووها المت األربا 
 (مماف  بك  )داف  1117 4.893 79643. 3.5625 مرتفعت هبا توم  المت األةك ت مل ووهاحت المت األربا 
 (مماف  بك  )داف  1117 11.635 63267. 4.0625 اجل ت   العرول مل مت ات   أرباحا أحو 
 (مماف  بك  )داف  1117 5.187 86269. 3.6458  به اجل ت   املنت ات مل أحووه ال ي الرب  اامش
 تدثمني ) املرحبدت املنت دات تسدمت  رلد  دائمدا صأحدر 

 .األربا  ل تاد  (السكل أخ ار
 (مماف  بك  )داف  1117 17.942 53096. 4.3750

 (موافق بشدة)دال  1117 11.010 56109. 3.8917 األرباح
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

لوم  البيع حمل ال راات يف  األربا قيمت املتما ات اةسابيت لت وي   أنةلحظ مل خلف ا ا اجل وف    
بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.32)معياري ق ر   ارحنرافب( 5722)بد  امل ترتت اجلهمتت ا يف ق ر

 .األربا ما مماف  رل  حممر حتوي  أجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)
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ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 00.10)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت   
ب رجت  األربا تعتم  رل  حتوي   تثمنيلل، إ ا قم  البيع يف الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .راليت ج ا
لتل  " t"وقيمت ( 15)الفرضي ةلحظ أن مجيع متما اهتا اةسابيت أ   مل املتماط  جتا ويف ةفس اال  

( 1710)ساوي تمبستمتات داللت أقل أو ( 1713)ومستم  اخل ث ( .8)العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
 املنت ات تسمت  رل  دائما أحرص"حيم حتتل العبار  . املب مريني مبماف  بك   أجا واي متثل العبارات المت 

، وقيمت (1.35)معياري  ارحنراف، و (4,37)مبتماط حسايب ق ر  " األربا  اد ل ت (السكل أخ ار تثمني ) املرحبت
"t "مبتماط " اجل ت   العرول مل مت ات   أرباحا أحو "، وتليها يف املرتبت الثاةيت العبار  (28..0) لد مساوتت

 المت األربا " ، وحتتل العبار (11,63) دمساوتت ل" t"، وقيمت (1.25)معياري  ارحنراف، و (8.12)حسايب ق ر  
" t"، وقيمت (1.22)معياري  ارحنراف، و (5.20)املرتبت الثالثت مبتماط حسايب ق ر  " مستمر ايدتاد يف أحووها
مبتماط "  به اجل ت   املنت ات مل أحووه ال ي الرب  اامش" وتثيت يف املرتبت الرابعت العبار  ،(2.82) دمساوتت ل

 األربا "، ويف األخه حتتل العبار  (3.02) دساوتت لم" t"، وقيمت (1.22)معياري  ارحنراف، و (5,28)حسايب ق ر  
معياري  ارحنراف، و (5.32)املرتبت اخلامست مبتماط حسايب ق ر  " مرتفعت هبا توم  المت األةك ت مل حتووها المت
 (.8.22)د مساوتت ل" t"، وقيمت (2..1)

 غير المالياألداء  على أبعاد قوى البيع  إجاباتتحليل . 5.2.2.1
 :ا االرتماد رل  بع تل لألداء غه املايل؛ املتمثلني يف   
 :الحصة السوقية. أ

أفددراد العينددت حددمف مسددتم  أداء قددم  البيددع حمددل ال رااددت يف يتدداد  اةصددت  إجابدداتةودد   يف ادد ا العنصددر حتليددل 
، مدددل (87-86-.8-88-83)يت وفودددا لل تيدددب اآل االادددتبيانمميردددت يف مخدددس فودددرات  إىلوقسددد  اددد ا البعددد  . السدددمقيت

رل   دل  ممافوت املست مبنيات املعيارتت، ملعرفت مستم  رحنرافأجل حتليلها انوم  حبسا  املتما ات اةسابيت، واال
 :، واجل وف اآليت تمض   ل العبارات
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الحصة السوقية لقوى البيع محل الدراسة: (..24) جدول رقم  

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 القرار الداللة

 رفدع يف  بده بكدكل -الفدردي مسدتماي رلد - أاداا 
 ملؤاستك  السمقيت اةصت

 (مماف  بك  )داف  000. 16.364 61742. 4.4583

 السدمقيت اةصدت لتماديع متنمردت منت دات تكدكيلت أادم 
 ملؤاستك 

 (مماف  بك  )داف  000. 20.871 50485. 4.5208

 يف اال تتدا  ل تداد  اجل تد   العدرول رلد  ائمداد أر د 
 املنت ات خمتلف

 (مماف  بك  )داف  000. 20.299 50485. 4.4792

 (مماف  بك  )داف  000. 22.018 49822. 4.5833 املرحبني ال بائل ج   رل  دائما أر  
 (مماف  بك  )داف  000. 8.256 87418. 4.0417 ت ات  يف ب بائين االحتفاظ مع ف
 (موافق بشدة)دال  000. 21.293 46096. 4.4167 السوقية الحصة

 .SPSSبرةامج  رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

ل صت السمقيت لوم  البيع حمل ال راات يف لقيمت املتما ات اةسابيت أن ةلحظ مل خلف ا ا اجل وف    
بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.82)معياري ق ر   ارحنرافب( 8.80)بد  امل ترتت اجلهمتت ا يف ق ر

 .ما مماف  رل  حممر اةصت السمقيتأجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 60.62)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت   
تساا  يف حتوي  اةصت السمقيت  تثمنيللا قم  البيع يف الكر ت المطنيت ، إ (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .ب رجت  به  ج ا
لتل  " t"وقيمت ( 15)ةلحظ أن مجيع متما اهتا اةسابيت أ   مل املتماط الفرضي  جتا ويف ةفس اال   

( 1.10)ساوي تأقل أو  مبستمتات داللت( 1.13)ث ومستم  اخل ( .8)العبارات ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
 ال بائل ج   رل  دائما أر   "حيم حتتل العبار  . املب مريني مبماف  بك   أجا واي متثل العبارات المت 

، وتليها يف (66.10)لد مساوتت " t"، وقيمت (1.82)معياري  ارحنراف، و (8.32)مبتماط حسايب ق ر  " املرحبني
مبتماط حسايب ق ر  " ملؤاستك  السمقيت اةصت لتمايع متنمرت  اتمنت تككيلت أام "املرتبت الثاةيت العبار  

 العرول رل  دائما أر  "، وحتتل العبار  (.61.2) دمساوتت ل" t"، وقيمت (1.31)معياري  ارحنراف، و (8.36)
 معياري ارحنراف، و (.8.8)املرتبت الثالثت مبتماط حسايب ق ر  " املنت ات خمتلف يف اال تتا  ل تاد  اجل ت  

 بككل -الفردي مستماي رل - أااا "وتثيت يف املرتبت الرابعت العبار   ،(61.62) دمساوتت ل" t"، وقيمت (1.31)
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" t"، وقيمت (1.20)معياري  ارحنراف، و (8.83)مبتماط حسايب ق ر  " ملؤاستك  السمقيت اةصت رفع يف  به
املرتبت اخلامست مبتماط حسايب " ت ات  يف ب بائين االحتفاظ مع ف"، ويف األخه حتتل العبار  (02.52) دمساوتت ل
 (.2.63)د ملساوتت ل" t"، وقيمت (.1.2)معياري  ارحنراف، و (8.18)ق ر  
 نوعية الخدمة. ب

أفددددراد العينددددت حددددمف مسددددتم  أداء قددددم  البيددددع حمددددل ال رااددددت يف تسددددمتت  إجابدددداتةودددد   يف ادددد ا العنصددددر حتليددددل 
ات رحنرافدرات، ومدل أجدل حتليلهدا ادنوم  حبسدا  املتماد ات اةسدابيت، واالأربع فو إىلوقس  ا ا البع  . امل البات

 :ممافوت املست مبني رل   ل فور  مل فوراهتا، واجل وف اآليت تمض   ل املعيارتت، ملعرفت مستم  
لقوى البيع محل الدراسة (تسوية المطالبات) نوعية الخدمة:(.215)رقم جدول   

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 ا نحر اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 القرار

 (مماف  بك  )داف  0007 12.314 220327 4.2292 العو  يف اد د  اآلجاف يف ال بائل بتعمت  أقم 
 (مماف  بك  )داف  0007 9.202 831297 4.1042 للاسائر املباشر التعمت  آليت أطب 
 (مماف  بك  )داف  0007 6.583 898937 3.8542 مناف  ل ي امل البات تسمتت خم ون
 (غه مماف  بك  )داف  0017 3.543- 1.26305 2.3542 مناف  ل ي امل البات تسمتت مع ف

 (موافق بشدة)دال  0005 7.042 625185 3.6354 (سمعة الشركة)تسوية المطالبات 
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

قيمت املتما ات اةسابيت لتسمتت امل البات لوم  البيع حمل ال راات يف أن  ا اجل وف ةلحظ مل خلف ا
بد  وام أ   مل املتماط الفرضي املو ر( 1.26)معياري ق ر   ارحنرافب( 5.25)بد  امل ترتت اجلهمتت ا يف ق ر

 .ما مماف  بك   رل  حممر تسمتت امل الباتأجاب، وا ا تعين أن املب مريني (15)
ومستم  اخل ث ( .8)واي دالت رن  درجات اةرتت ( 16..)بد  ادسمبت املو ر " t"وما تؤ    ل  اي قيمت    
تساا  يف تسمتت امل البات ب رجت  تثمنيلل، إ ا قم  البيع يف الكر ت المطنيت (1.11)مبستم  داللت ق ر  ( 1.13)

 .راليت ج ا
لتل  العبارات " t"وقيمت ( 15)بيت أ   مل املتماط الفرضي  ما ةلحظ أن معظ  العبارات متما اهتا اةسا    

واي متثل ( 1.10)ساوي تمبستمتات داللت أقل أو ( 1.13)ومستم  اخل ث ( .8)ممجبت ودالت رن  درجات اةرتت 
 يف  اد د اآلجاف يف ال بائل بتعمت  أقم "رليها املب مريني مبماف  بك  ، حيم حتتل العبار   أجا العبارات المت 

 دمساوتت ل" t"، وقيمت (1.22)معياري تساوي  ارحنرافو ( 8.66) املرتبت األوىل مبتماط حسايب ق ر " العو 
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( 8.01)يف املرتبت الثاةيت مبتماط حسايب ق ر " للاسائر املباشر التعمت  آليت أطب "، مث تليها العبار  (06.50)
 خم ون"، وتثيت يف املرتبت الثالثت واألخه  العبار  (2.61) دمساوتت ل "t"، وقيمت (1.25)معياري تساوي  ارحنرافو 

" t"، وقيمت (1.22)معياري تساوي  ارحنرافو ( 5.23) ، مبتماط حسايب ق ر "مناف  ل ي امل البات تسمتت
 (.2.32) دمساوتت ل

االبت لتل  العبار  " t"وقيمت ( 15) ما ةلحظ وجمد ربار  متما ها اةسايب أصغر مل املتماط الفرضي    
واي متثل ، (1.10)ساوي تمبستمتات داللت أقل أو ( 1.13)ث ومستم  اخل ( .8)ودالت رن  درجات اةرتت 

 :واي. املب مريني بغه مماف  بك   أجا العبارات المت 
، (0.62)معياري تساوي  ارحنرافو ( 6.53) ، مبتماط حسايب ق ر "مناف  ل ي امل البات تسمتت مع ف" -

 (.-5.38)ف  مساوتت" t"وقيمت 
وتفسر ا   النتي ت رل  أن خم ون امللفات المت مل تت  تسمتتها ل   قم  البيع مناف ، أما بالنسبت     

وا ا بسبب خضمرها  للملفات المت مل تت  تسمتتها بع  فهي متثل ملفات رالوت متعلوت بالسنمات السابوت،
 تثمنيالشر ات عل فيها ومل تت  تسمتتها مل قبل لفات ا ال ت، أو ميللمتابعت الواةمةيت واملتعلوت باةمادث اجلسماة

مل أجل  (متابعت صارمت) حترص بك   رل  متابعته  بصفت دورتت تثمنيللاملضاد ، حيم أن الكر ت المطنيت 
 .تصفيت ملفات امل البات وتو   حتفي ات ماليت رل  حتوي  صفر خم ون مللفات م الباهتا

 الدراسةيات فرض اختبارعرض نتائج  .3.1
األدوات اإلحصائيت املناابت، وررل ةتائج  ااتا ا فرضيات الب م ب اختبارايت  ضمل ا ا املب م 

 .ال راات املي اةيت
 الفرضية الرئيسية األولى .5.3.1

يف رناصر م جيها التسمتوي ب رجت مرتفعت  يبتكار االمفهم  التسمت   تثمنيللتتبىن الكر ت المطنيت : نص الفرضية
 ةكاطها؛ ضمل
 رباراتللعينت الماح   لت ليل ( test-T) اختبار ااتا ا ا  أرل الفرضيت اإلحصائيت  اختبارمل أجل    

 :ختبارمض  ةتائج االاملمايل ت، واجل وف يبتكار االالتسمت  
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 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي الشركة الوطنية  يبتكار االمتسوى تطبيق التسويق  اختبارنتائج (: .225) جدول رقم
 محل الدراسة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 (مماف  بك  )داف  000. 16.865 48612. 4.1833 املنتج يف يبتكار اال التسمت 
 (مماف  بك  )داف  000. 12.900 60139. 4.1198 التميتع يف يبتكار اال التسمت 

 (مماف  بك  )داف  000. 11.649 54208. 3.9115 التسعه يف يبتكار اال تسمت ال
 (مماف  بك  )داف  000. 14.065 40364. 3.8194 العمليات يف يبتكار اال التسمت 
 (مماف  بك  )داف  000. 8.656 62948. 3.7865 األفراد يف يبتكار اال التسمت 
 (مماف  بك  )داف  000. 6.670 81153. 3.7813 املادي اديط يف يبتكار اال التسمت 
 (مماف  بك  )داف  000. 6.335 65166. 3.5958 ال وتج يف يبتكار اال التسمت 
 (موافق بشدة)دال  000. 14.810 41419. 3.8854 يبتكار اال التسويق

 (067 ، ص72مل   رق )، SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

وام ( 5722)بد  التسمتوي تو ر بتكاراجل وف أن املتماط العا  للمتما ات اةسابيت لل خلف ظ ملةلح
 تثمنيلل، وام ما تؤ   رل  تبين الكر ت المطنيت (1.80)معياري مو ار   ارحنراف، وب(5)أ   مل املتماط الفرضي 

واي دالت ( 08.20)ادسمبت فو  ق رت  "t"يف رناصر امل تج التسمتوي، وما تؤ    ل  قيمت  يبتكار االالتسمت  
 يبتكار االتتبىن مفهم  التسمت   تثمنيللإ ن الكر ت المطنيت (. 1.11)ومستم  ال اللت ( .8)رن  درجات اةرتت 

 .يف رناصر امل تج التسمتوي ب رجت راليت ج ا
تما ات اةسابيت ا له يف  افت رناصر امل تج التسمتوي، حبيم جاءت  ل املالمت واي ةفس امللحظت 
و لها دالت رن  ( 02.22) إىل( 6,33)ادسمبت فو  تراوحه مل  "t"، وقيمت (5)أ   مل املتماط الفرضي 

 (.1.11)ومستم  داللت ( .8)درجات حرتت 
 ارحنرافو ( 8.02)بد  رناصر امل تج التسمتوي ام املنتج مبتماط حسايب ق ر بنيا ابتكار  ما أن أ ثر العناصر   

( 8.00)يف التميتع يف املرتبت الثاةيت مبتماط حسايب ق ربد  يبتكار اال، تليه البع  التسمت  (1.82)يمته معياري ق
( 5.20)بد  يف التسعه املرتبت الثالثت مبتماط ق ر يبتكار االبع  التسمت  ، واحتل (1.21)معياري قيمته  ارحنرافو 
 تل املرتبت الرابعت مبتماط حسايب ق رحي مالعمليات فه يف يبتكار اال، أما التسمت  (1.38)معياري قيمته  ارحنرافو 
يف األفراد لي تل املرتبت اخلامست مبتماط  يبتكار اال، وتليه التسمت  (1.81)معياري قيمته  ارحنرافو ( 5.20)بد 
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تبت املر  احتليف اديط املادي فو   يبتكار اال، أما التسمت  (1.26)معياري قيمته  ارحنرافو ( 2..5)بد  حسايب ق ر
يف  يبتكار االالتسمت   احتل، وأخه (1.20)معياري قيمته  ارحنرافو ( 2..5)بد  السادات مبتماط حسايب ق ر

 (.1.23)معياري قيمته  ارحنرافو ( 5.32)بد  ال وتج املرتبت السابعت واألخه  مبتماط حسايب ق ر
يف  افت رناصر امل تج التسمتوي ولكل  يبتكار االتتبىن التسمت   Saa تثمنيللوا ا ما تؤ   أن الكر ت المطنيت 

 .ب رجات متفاوتت
تتبدددىن التسدددمت   Saa تدددثمنيللأن الكدددر ت المطنيدددت  التأكيعععد علعععىميكدددل  أردددل بنددداءل رلددد  النتدددائج املت صدددل رليهدددا   
 وبالتددايلمحققععة وبالتددايل الفرضدديت الرئيسدديت األوىل . ب رجددت  بدده  يف رناصددر املدد تج التسددمتوي يف ةكدداطها يبتكددار اال

  .قبولها

 الفرضية الرئيسية الثانية .2.3.1
 يف حتسل؛ تثمنيللمستم  أداء قم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت بس يف للكر ت المطنيت : نص الفرضية

األداء  رباراتللعينت الماح   لت ليل ( test-T) اختبار ااتا ا ا  أرل الفرضيت اإلحصائيت  اختبارمل أجل    
، (22.0)اجل وليت  Tادسمبت أ   مل قيمت  T  اختا  قرار الوبمف رن ما تكمن قيمت لوم  البيع، حيم تت
 :ختبارتمض  ةتائج اال املمايل، واجل وف (13.1)مبستم  داللت أقل مل 

 تأمينللمستوى تطبيق أداء قوى البيع محل الدراسة في الشركة الوطنية  اختبارنتائج (: .235) جدول رقم

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 القرار

 (موافق بشدة)دال  000. 18.212 40736. 4.0708 األقساط تحصيل
 (موافق بشدة)دال  000. 13.301 52739. 4.0125 األهدا  تحقيق
 (موافق بشدة)دال  000. 11.010 56109. 3.8917 األرباح
 (موافق بشدة)دال  000. 18.888 36375. 3.9917 المالي األداء
 (موافق بشدة)دال  000. 21.293 46096. 4.4167 السوقية الحصة

 (موافق بشدة)دال  000. 7.042 62518. 3.6354 (سمعة الشركة)التعويضات 
 (موافق بشدة)دال  000. 15.762 45100. 4.0260 المالي غير األداء
 (موافق بشدة)ال د 000. 19.808 35287. 4.0089 البيع قوى أداء

 (060 ، ص72 املل   رق  اةظر) (SPSS)مل إر اد الباحثت ارتمادا رل  خمرجات برةامج : المصدر



حتليل النتائج واختبار الفرضيات.........................................................:الفصل اخلامس  
 

 
292 

، تتض  أن مستم  املمافوت ألبعاد حممر أداء قم  البيع ب رجت مماف  لوم  ضمء النتائج املبي نت يف اجل وف رل    
، (1.53)معياري مو ار   ارحنرافب( 8.11)ر أداء قم  البيع البيع حمل ال راات، حيم بلغ املتماط اةسايب دم 

معياري ق ر   ارحنرافو ( 8.16)مايل أفضل مبتماط حسايب ق ر  مستم  أداء غه  ال رااتو  قم  البيع حمل حتو 
(. 1.52)معياري قيمته  ارحنرافو ( 5.22)، موارةت مبستم  األداء املايل لوم  البيع مبتماط حسايب ق ر  (1.83)

معياري  ارحنرافو ( 8,08)بد  ووه قم  البيع مبتماط حسايب ق رحتت  بع  اةصت السمقيت أفضل أداء غه مايل وتع
معياري قيمته  ارحنرافو ( 5.25)، مث تليه بع  تسمتت امل البات يف املرتبت الثاةيت مبتماط حسايب ق ر  (1.82)
بد  أداء يف حتصيل األقساو مبتماط حسايب ق ر  و  قم  البيع أفضلت، أما رل  مستم  األداء املايل ف(1726)
( 8710)مبتماط ق ر   األا اف، مث تليه يف املرتبت الثاةيت بع  حتوي  (1.81)معياري قيمته  ارحنرافو ( .8.1)
( 5.22)يف املرتبت الثالثت واألخه  مبتماط حسايب ق ر   األربا يف حني جاء بع  (. 1736)معياري قيمته  ارحنرافو 
 (.1732)معياري قيمته ارحنرافو 

مسدددتم  أداء قدددم  البيدددع يف امل ترتدددت اجلهمتدددت أن  التأكيعععد علعععىميكدددل  أردددل بنددداءل رلددد  النتدددائج املت صدددل رليهدددا   
  .قبولها وبالتايلمحققة وبالتايل الفرضيت الرئيسيت الثاةيت . يف حتسل مستمر تثمنيللبس يف للكر ت المطنيت 

 الفرضية الرئيسية الثالثة. 3.3.1
يف حتسني أداء قم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت  يبتكار االتساا  التسمت  : ص الفرضيةن
 .تثمنيلل
اخل ي البسيط لوياس مسايمهت  االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا الرئيسيت الثالثت ا  ص ت ا   الفرضيت ختبارال   

 ااتا ا  إىلملستول رل  حتسني األداء املايل لوم  البيع، إضافت املتغه ا( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار االالتسمت  
لوم  البيع،  حتسني األداء املايل يف يبتكار االاخل ي لوياس مسايمهت رناصر التسمت   االرحن ارحتليل  أالم 

 :املمايل ةتائج الوياس لإلرحن ار اخل ي البسيط وتمض  اجل وف
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 التسويقي وأداء قوى البيع بتكاراالالخطي البسيط بين  داراالنح اختبارنتائج (: .285)جدول رقم 

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

 Tاختبار F اختبار االنحدارمعامل 
معامل 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت  2
B 

الخطأ 
 F المعياري

مستوى 
 T الداللة

مستوى 
 الداللة

 األداء

الجزء 
 الثابت

2.449 .4333 
 

30.343 

 
3.333 
 

5.657 3.333 
.4713  

التسويق  3.777
 يبتكار اال

.402 .1113 3.625 3.333 

  (SPSS)مل إر اد الباحثت ارتمادا رل  خمرجات برةامج : المصدر
وأداء قدم  البيدع حمدل ال رااددت ا  يبتكددار االاخل دي البسديط بدني التسدمت   االرحندد ارلت ليدل وتفسده ةتدائج معادلدت    

 :ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت ،قمته التفسهتتو  رل  معنمتت النمم ج داالرتما
واي َدالَّت إحصائيا مبستم  داللت ( 051080)بد  تو ر" F"ت بنين ةتائج اجل وف أن إحصائيت : معنوية النموذج -

غه م َفسنر مل بني ، وا ا ما تؤ   أن النمم ج إمجاال معنمي موبمف إحصائيا، أي تمج  م ت(1,110)ق ر  
التسمت  )املتغهات املفسنر  له تثريه معنمي رل  املتغه التابع، وأتضا وجمد داللت إحصائيت لتثريه املتغه املستول 

 (.حتسني أداء قم  البيع)رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
R"معامددل الت  تددد  ت وددداس الودددم  التفسدددهتت للنمددم ج مدددل خدددلف قيمدددت : القععوة التفسعععيرية للنمعععوذج -

بدددد  املوددد ر " 2
تد َفِسددددر   املتغدددده ( حتسددددني أداء قددددم  البيددددع) مددددل التبدددداتل يف املتغدددده التددددابع( %66.6)، والددددمت تدددد ف  رلدددد  أن (1,666)

  .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %72..)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )املستول 
تدد ف رلدد  وجددمد رلقددت ارتبدداو إجيابيددت بددني املتغدده ( 1.8.0)الدد ي بلغدده قيمتدده " R" او مددا أن معامددل االرتبدد   

  .املستول للنمم ج واملتغه التابع
 يبتكددار االمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -

بدد  ت ود ر يبتكدار االللتسدمت  " T"تَدَتبدنيَّ أن قيمدت  أردل ندت يف اجلد وف قم  البيع، فمفوا للنتائج املبيرل  حتسني أداء 
الوددمي جدد ا رلدد  حتسددني أداء  اإلجيددايب، واددم مددا تؤ دد  تثريهاددا (1.110)واددي َدالَّددت مبسددتم  داللددت قدد ر  ( 5.263)

توابدل ( يبتكدار الاالتسدمت  )فدإن التغده بمحد   واحد   يف املتغده املسدتول " B" قم  البيع، ف سب قيمت املعداملت
 : التايل  االرحن ارومنه ميكل صياغت معادلت منم ج  (.حتسني أداء قم  البيع)يف املتغه التابع ( 1.816)بد  تغه

Y= 0.402(x)+2.449 
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وب رجدت  بده  جد ا رلد  األداء املدايل  إجيابداتدؤرير ( الثابه)مع تس يل وجمد رمامل أخر  مل تعىن هبا ا   ال راات 
حتسدني  يف يبتكدار االوملعرفت مسايمهت رناصدر التسدمت  (. 1,11)ل ال راات، إ  بلغه مستم  داللتها لوم  البيع حم

 :اخل ي املتع د، واجل وف املمايل تبني النتائج املت صل رليها ختباراال ااتا ا قم  البيع قمنا ب أداء
التسويقي وتحسين أداء قوى البيع  اربتكاالالخطي المتعدد بين محاور  االنحدار اختبارنتائج  (:...2) جدول رقم  

المتغيرات المستقلة 
 (الُمَفسَِّرة)

 معامالت االنحدارمعادلة 
"Bêta" 

 القرار "T-Test"اختبار
 المعامالت

"B" 
الخطأ 
 المعياري

مستوى  "T" قيمة
 الداللة

باقي العوامل )الثابت 
 (األخرى

2.588 .512 / 
 

 (إيجاباؤثر ي)دال  000. 5.056

 (ؤثريال )غير دال  663. 439.- 074.- 122. 053.- تكار التسمتوي يف املنتجاالب
االبتكار التسمتوي يف 

 التسعه
 (ؤثريال )غير دال  425. 806. 174. 140. 113.

االبتكار التسمتوي يف 
 التميتع

 (إيجاباؤثر ت)دال  036. 2.175 451. 122. 265.

االبتكار التسمتوي يف 
 ال وتج

 (ؤثريال )غير دال  070. 1.865 331. 096. 179.

 (ؤثريال )غير دال  400. 851.- 166.- 109. 093.- االبتكار التسمتوي يف األفراد
االبتكار التسمتوي يف 

 العمليات
 (ؤثريال )غير دال  602. 525.- 097.- 161. 085.-

االبتكار التسمتوي يف اديط 
 املادي

 (ؤثريال ) غير دال 574. 567. 086. 066. 037.

 القوة التفسيرية للنموذج المعنوية الكلية للنموذج

R)معامل التحديد  37..20 (F)قيمة 
2) 3.033 

 3...2 (R)معامل االرتباط المتعدد  3.372 (Sig)المعنوية 

 (SPSS)ةامج مل إر اد الباحثت ارتمادا رل  خمرجات بر : المصدر
ا البيددع،  وأبعدداد أداء قددم  يبتكددار االالتسددمت  حمدداور اخل ددي املتعدد د بددني  االرحندد ارلت ليددل وتفسدده ةتددائج معادلددت    

 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتماد

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 67.35)بددد  تودد ر" F" أن إحصددائيت أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج - 
، وادد ا مدددا تؤ دد  أن النمدددم ج إمجدداال معندددمي وموبددمف إحصدددائيا، أي تمجدد  رلددد  األقددل م تغددده (.1,16)داللددت قددد ر  
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دددر  لددده تدددثريه معندددمي رلددد  املتغددده التدددابع، وأتضدددا وجدددمد داللدددت إحصدددائيت لتدددثريه  دددر واحددد  مدددل بدددني املتغدددهات املفسن م َفسن
 (.أداء قم  البيع)رل  املتغه التابع ( يبتكار االالتسمت  )تغهات املستولت امل
R"ت ودداس الودددم  التفسددهتت للنمدددم ج مددل خددلف قيمدددت معامددل الت  تددد  : القععوة التفسعععيرية للنمععوذج -

بدددد  املودد ر " 2
ِسدددر   املتغدددهات املسدددتولت تفَ ( أداء قدددم  البيدددع)مدددل التبددداتل يف املتغددده التدددابع ( %50)، والدددمت تددد ف  رلددد  أن (1.501)
 مدا أن معامدل . رمامدل أخدر  مل ت دْ رَْج يف النمدم ج إىلتعدمد ( %22)، والنسبت املتبويدت (يبتكار االالتسمت  حماور )

ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو ممجبت وقمتدت جد ا بدني املتغدهات املسدتولت ( .1.33)ال ي بلغه قيمته " R" االرتباو
 .عللنمم ج واملتغه التاب

 : معنمتت النمم ج اختبار أريبه: معنوية المتغيرات المستقلة -
وب رجت  به ج ا، فمفوا للنتائج املبينت  إجيابا يف التميتع يبتكار االالتسمت   ت بي وجمد داللت إحصائيت لتثريه  -

، وام ما تؤ   (1.152)واي َدالَّت مبستم  داللت ق راا ( .6.0)بد  ت و ر" T"تَدَتبنيَّ أن قيمت  أرل يف اجل وف 
 .حتسني أداء قم  البيع يفومي ج ا الو  اإلجيايب رل  تثريهاا

الدد وتج،  يف  ددل مددل املنددتج، التسددعه، يبتكددار االسددمت  تت بيدد  المددع ردد   وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه  ددل مددل  -
تَدَتبدنيَّ أن  أرل املبينت يف اجل وف  رل  أداء قم  البيع حمل ال راات، فمفوا للنتائجاألفراد، العمليات واديط املادي، 

و لهدد  ( .1732)و( -1.363)، (-1.230)، (0.223)، (1.212)، (-8.52)بددد   دد  ت ودد ر رلدد  التددمايل" T"قيمددت 
رلددددددد   (1.3.8)و( 1.216)، (1.811)، (1.1.1)، (1.863)، (1.225)غددددددده َدالَّدددددددمن مبسدددددددتمتات داللدددددددت قددددددد راا 

 .هاا رل  أداء قم  البيعالتمايل، وام ما تؤ   رل  ر   تثري
التسدمت   :وادي يبتكدار االحماور التسدمت  )فإن التغه بمح   واح   يف املتغه املستول " B" حسب قيمت املعامل   
بددددد  توابدددل تغدددهات (يف  دددل مدددل املنددددتج، التسدددعه، التميتدددع، الدددد وتج، األفدددراد، العمليدددات والددد ليل املددددادي يبتكدددار اال
رلددد  التدددمايل يف املتغددده التدددابع  (.1.15)و( -1.123)، (-1.125)، (170.2)، (1.623)، (1.005)، (-1.135)
 :املتع د  ما تلي االرحن ارومنه ميكل صياغت معادلت منم ج (. أداء قم  البيع)

Y= 17135-  )x1(+ (17005)  x2+ (17623)  x3+ (170.2)  x4+ (17125-)  x5+ (17123-)  x6+ 

(1715.)  x7 

وب رجددت  بدده  جدد ا رلدد   إجيابدداتددؤرير أتضددا ( الثابدده)ل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت مددع تسدد يل وجددمد رمامدد   
 (.1,11)أداء قم  البيع حمل ال راات، إ  بلغه مستم  داللتها 

أداء  وب رجدت  بده  جد ا رلد  حتسدني إجيابداتدؤرير  يف التميتدع يبتكدار االالتسدمت  : إ ا بصفت رامدت ميكدل الودمف أن   
يف التسددعه،  يبتكددار االيف املنددتج، والتسددمت   يبتكدار االالتسددمت  املي اةيدت، يف حددني ال تددؤرير  ل رااددتقدم  البيددع حمددل ا
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يف العمليددددات والتسددددمت   يبتكددددار االيف األفددددراد، التسددددمت   يبتكددددار االالتسددددمت  و  يف الدددد وتج، يبتكددددار االوالتسددددمت  
 .املي اةيت ترل  حتسني أداء قم  البيع حمل ال راايف ال ليل املادي  يبتكار اال
يددع باةتكددار قددم  ال إىلوتعددمد  لدد   وبالتددايل فددإن التسددمت  االبتكدداري يف التميتددع تسدداا  يف حتسددني أداء قددم  البيددع  

للكددر ت يف مندداط  بيعيددت تددت  اختياراددا وفوددا للكثافددت السددكاةيت يف املن وددت واألةكدد ت السددائ   وتماجدد  املنافسددني ادد ا 
( الم دداالت املباشددر  والمادداطت)يددت للكددر ت بددني ال ددر  التولي تددت تثمينالمات مددل جهددت،  مددا تتعدد د طددر  تميتددع اخلدد 

 (.شبابي  البنمك، و االت السيارات) وال ر  اة تثت
يف  بدرجععة منخفضععة جععداادداا   يبتكددار االالتسددمت  أن  التأكيععد علععىبندداءل رلدد  النتددائج املت صددل رليهددا ميكددل 
 .الفرضيت قبلن ورليه، س يف للكر ت المطنيت للتثمني حمل ال رااتحتسني أداء قم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ب

 الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية الثالثة اختبار .5.3.3.1
 الفرضية الفرعية األولى. أ

يف حتسني األداء املايل لوم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت  يبتكار االتساا  التسمت  : "نص الفرضية
 ؛"تثمنيللالمطنيت 
اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا ا  ص ت ا   الفرضيت ختبارال   
املتغه املستول رل  حتسني األداء املايل لوم  البيع وتمض  اجل وف املمايل ةتائج ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 .الوياس

التسويقي واألداء المالي لقوى البيع محل  بتكاراالالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارنتائج (: .265)جدول رقم 
 الدراسة

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

 Tاختبار F اختبار االنحدارمعامل 
معامل 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت  2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

مستوى 
 الداللة

األداء 
 المالي

زء الج
 الثابت

2.128 .424  
35...4 

 

 
3.333 
 

 

5.022 3.333 
.546 

 
التسويق  3.752

 يبتكار اال
.480 .108 4.422 3.333 

  (SPSS)مل إر اد الباحثت ارتمادا رل  خمرجات برةامج : المصدر
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املدايل لودم  البيدع  وحتسدني األداء يبتكدار االاخل دي البسديط بدني التسدمت   االرحند ارلت ليل وتفسده ةتدائج معادلدت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادحمل ال راات ا 

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 02.338)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -
ددر مددل بددني ، وادد ا مددا تؤ دد  أن ال(1,11)داللددت قدد ر   نمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا، أي تمجدد  م تغدده م َفسن

ددر  لدده تددثريه معنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده املسددتول  التسددمت  )املتغددهات املفسن
 (.حتسني األداء املايل) رل  املتغه التابع( يبتكار اال
R"ت وددداس الودددم  التفسدددهتت للنمددم ج مدددل خدددلف قيمدددت معامددل الت  تددد   :القععوة التفسعععيرية للنمعععوذج -

بدددد  املوددد ر " 2
تد َفِسددر   املتغدده املسددتول ( حتسددني أداء املددايل)مددل التبدداتل يف املتغدده التددابع ( %62.2)، والددمت تدد ف  رلدد  أن (1,622)
  .رَْج يف النمم جرمامل أخر  مل ت  ْ  إىلتعمد ( %1.6.)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )
ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتدت جد ا بدني ( 1,382)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   

  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع
 يتكددار باالمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -

" T"تَدَتبدددنيَّ أن قيمدددت  أردددل ، فمفودددا للنتدددائج املبيندددت يف اجلددد وف لودددم  البيدددع الودددمي جددد او  اإلجيدددايبرلددد  األداء املدددايل 
داء األ، واددم مددا تؤ دد  تثريهاددا رلدد  (1,11)واددي َدالَّددت مبسددتم  داللددت قدد ر  ( 8.866)بددد  ت ودد ر يبتكددار االللتسددمت  

( يبتكدار االالتسدمت  )فدإن التغده بمحد   واحد   يف املتغده املسدتول " B" تاملايل لوم  البيع، ف سب قيمت املعدامل
 : التايل  االرحن ارومنه ميكل صياغت معادلت منم ج  (.األداء املايل)يف املتغه التابع ( 1782)بد  توابل تغه

Y=0.048X+2.128 

لوددم   رلدد  األداء املددايل إجيابدداتددؤرير ( الثابدده)مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت 
املايل لودم   رل  األداءاملؤرير   يبتكار االوملعرفت أبعاد التسمت  (. 1,11)مستم  داللتها  البيع حمل ال راات، إ  بلغ

 :اخل ي املتع د، واجل وف املمايل تبني النتائج املت صل رليها ختبارالا ااتا ا البيع قمنا ب
 
 
 
 



حتليل النتائج واختبار الفرضيات.........................................................:الفصل اخلامس  
 

 
298 

واألداء المالي لقوى  االبتكاري التسويقمحاور الخطي المتعدد بين  االنحدار اختبارنتائج : (..27) جدول رقم
 محل الدراسة البيع

 (الُمَفسَِّرة)المتغيرات المستقلة 
 معامالت االنحدارمعادلة 

"Bêta" 

 "T-Test"اختبار
 المعامالت القرار

"B" 
الخطأ 
مستوى  "T" قيمة المعياري

 الداللة
 (ؤثرت)دال  000. 3.840 // 722. 2.771 (ألخرىباقي العوامل ا)الثابت 

 (ؤثريال )غير دال  644. 466. 086. 171. 080. املنتج يف يبتكار اال التسمت 
 (ؤثريال )غير دال  700. 388. 092. 198. 077. التسعه يف يبتكار اال التسمت 
 (ؤثريال )غير دال  102. 1.674 383. 172. 287. التميتع يف يبتكار اال التسمت 
 (ؤثريال )غير دال  344. 957. 187. 136. 130. ال وتج يف يبتكار اال التسمت 
 (ؤثريال )غير دال  430. 797.- 171.- 154. 123.- األفراد يف يبتكار اال التسمت 
 (ؤثريال )غير دال  516. 655.- 133.- 228. 149.- العمليات يف يبتكار اال التسمت 
 يطاد يف يبتكار اال التسمت 

 (ؤثريال )غير دال  991. 011. 002. 093. 001. املادي

 القوة التفسيرية للنموذج المعنوية الكلية للنموذج
R)معامل التحديد  33.354 (F)قيمة 

2) 3.363 
 3.433 (R)معامل االرتباط المتعدد  3.026 (Sig)المعنوية 

 (SPSS)رجات برةامج مل إر اد الباحثت ارتمادا رل  خم: المصدر

وأبعاد األداء املايل، ا  يبتكار االالتسمت  حماور اخل ي املتع د بني  االرحن ارلت ليل وتفسه ةتائج معادلت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتماد

واي غه َدالَّت إحصائيا ( 01.094)بد  تو ر" F"حصائيت أن إ أرل ت بنين ةتائج اجل وف : معنوية النموذج -
، وا ا ما تؤ   أن النمم ج إمجاال غه معنمي وغه موبمف إحصائيا، أي ال تمج  (0.386)مبستم  داللت ق ر  

مد داللت رل  األقل م تغه م َفسنر واح  مل بني املتغهات املفسنر  له تثريه معنمي رل  املتغه التابع، وأتضا ر   وج
 (.حتسني األداء املايل لوم  البيع)رل  املتغه التابع ( يبتكار االالتسمت   حماور)إحصائيت لتثريه املتغهات املستولت 

R"ت واس الوم  التفسهتت للنمم ج مل خلف قيمت معامل الت  ت  : القوة التفسيرية للنموذج -
بد  املو ر " 2

تَفِسر   املتغهات ( املايلحتسني األداء )فوط مل التباتل يف املتغه التابع ( % 16.1)، والمت ت ف  رل  أن (0.161)
 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %2572)، والنسبت املتبويت (يبتكار االتسمت  حماور )املستولت 

و ممجبت وقمتت ج ا بني ت ف رل  وجمد رلقت ارتبا( 1.810)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   
  .املتغهات املستولت للنمم ج واملتغه التابع
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 : معنمتت النمم ج اختبارأريبه : معنوية المتغيرات المستقلة -
لوم  البيع حمل  رل  حتسني األداء املايل يبتكار االر   وجمد داللت إحصائيت لتثريه  ل أبعاد التسمت     

، (0.957)،(1.674)بد     ت و ر رل  التمايل" T"تَدَتبنيَّ أن قيمت  أرل يف اجل وف  ال راات، فمفوا للنتائج املبينت
( 0.102)ويمها غه َدالَّت مبستمتات داللت ق راا  (-1.233)، و(-.2..1)، (0.011)، (0.388)، (0.466)
ر   تثريهاا رل  التمايل، وام ما تؤ   رل   (17302)، و(1.851)، (0.991)، (0.700)، (0.644( )0.344)
 .حتسني األداء املايل لوم  البيع يف
وادددي  يبتكدددار االأبعددداد التسدددمت  )فدددإن التغددده بمحددد   واحددد   يف املتغددده املسدددتول " B"ت ف سدددب قيمدددت املعدددامل   

، (.1.1)، (1.12)بدددد  توابدددل فودددط تغدددهات( املندددتج، التسدددعه، التميتدددع، الددد وتج، األفدددراد، العمليدددات والددد ليل املدددادي
يل لوددددم  حتسددددني األداء املددددا)يف املتغدددده التددددابع  رلدددد  التددددمايل( 1.110)و( -1.08)، (-1.062)، (1.05)، (1.62)

 : التايل  االرحن ارومنه ميكل صياغت معادلت منم ج (. البيع
Y=0.08X1+0.07X2+0.28X3+0.13X4-0.128X5-0.14X6+0.001X7 

وب رجددت  بدده  جدد ا رلدد   إجيابدداتددؤرير أتضددا ( ثابددهال)مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت    
 (.1,11)مستم  داللتها  ت، إ  بلغحتسني األداء املايل لوم  البيع حمل ال راا

رلد  حتسدني األداء  ال يعؤثر يبتكار التسمت  لايف رناصر امل تج  بتكاراال ت بي : إ ا بصفت رامت ميكل الومف أن   
  .املايل لوم  البيع حمل ال راات

ت وحتصديل تثمينداليف يتداد  بيدع المريدائ   بد ف جمهدمد دائد  تدثمنيالن مل مها  قدم  البيدع يف شدر ات ألوتعمد  ل     
البيعيددت للكددر ت ل تدداد  أرباحهددا  األادد افحتويدد   إىلاألقسدداو مددل املكتتبددني ملاتلددف املنت ددات الددمت تمفراددا، إضددافت 

 .عت  لها أو يف أح  رناصر ، أو مل تو  ب ل اماء قامه الكر ت بت متر رناصر م جيها التسمتوي جمتم

تساا  يف حتسني األداء املايل لودم  البيدع  يبتكار االبناءل رل  النتائج املت صل رليها ميكل التث ي  أن التسمت    
 للفرضعية الرئيسعيةومنده فالفرضديت الفرريدت األوىل . تدثمنيللحمل ال راات يف امل ترتت اجلهمتدت اد يف للكدر ت المطنيدت 

  .قبولها وبالتايلمحققة بدرجة ضعيفة جدا  الثالثة

 لوم  البيع بااتا ا األداء املايل  مل خلف النتائج ا التمصل إىل مسايمهت التسمت  اإلبتكاري يف حتسني   
 اختبار، أما ةتائج حمل ال راات واألداء املايل لوم  البيع التسمت  االبتكاريبني  البسيطاختبار االرحن ار اخل ي 

حمل ال راات أظهرت بع   مسايمهت   واألداء املايل لوم  البيع ياالبتكار التسمت   رناصراالرحن ار اخل ي املتع د بني 
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ال  مل رناصر التسمت  االبتكاري لمح  رنصر   ل ل رنصر رل  ح   يف حتسني األداء املايل، وا ا تعين أن  
حىت تساا  يف حتسني األداء املايل لوم   جممعت  يف رناصر  ياإلبتكار املايل، وإمنا تت لب التسمت  تؤرير يف األداء 

 ح     ل بع  لألداء املايل رل   اختبارتفصيل أ ثر ان اوف ول. البيع
 :بعد األقساط المحصلة -

يف  تحصيل األقساطيف حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف  يبتكار االتساا  التسمت  " :نص الفرضية
 ".تثمنيللف للكر ت المطنيت امل ترتت اجلهمتت ا ي

اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا ص ت ا   الفرضيت ا  ختبارال   
املتغه املستول رل  أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو وتمض  اجل وف املمايل ةتائج ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 : الوياس
في  محل الدراسة أداء قوى البيعو ي االبتكار  التسويقالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارائج نت(: ..24)جدول رقم 

  تحصيل األقساط

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

معامل   Tاختبار F اختبار االنحدارمعامل 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

 مستوى
 الداللة

األداء 
غير 
 المالي

الجزء 
 الثابت

2,711 ,529  
06.668 

 
3.313 

 

5,121 ,000 

,356 

 
 

التسويق  0.127
 يبتكار اال

,350 ,136 2,582 ,013 

 . SPSS رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

وأداء قدم  البيدع حمدل ال راادت يف  يبتكدار اال اخل دي البسديط بدني التسدمت  االرحند ارلت ليل وتفسه ةتدائج معادلدت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادحتصيل األقساو قمنا ب

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 2.222)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -
ددر مددل بددني (1,105) داللددت قدد ر  ، وادد ا مددا تؤ دد  أن النمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا، أي تمجدد  م تغدده م َفسن

ددر  لدده تددثريه معنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده املسددتول  التسددمت  )املتغددهات املفسن
 (.صيل األقساوأداء قم  البيع يف حت)رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
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R"ت وددداس الودددم  التفسدددهتت للنمددم ج مدددل خدددلف قيمدددت معامددل الت  تددد  : القععوة التفسعععيرية للنمعععوذج -
بدددد  املوددد ر " 2

تد َفِسدر   ( أداء قدم  البيدع يف حتصديل األقسداو)مل التباتل يف املتغه التدابع ( %..06)، والمت ت ف  رل  أن (.1.06)
 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %5..2)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )املتغه املستول 

ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتدت جد ا بدني ( 1.532)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   
  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع

 يبتكددار االمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -
" T"تَدَتبدنيَّ أن قيمدت  أردل الومي، فمفودا للنتدائج املبيندت يف اجلد وف  اإلجيايبرل  أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو 

أداء  رلد  تثريهادا رلد ، وادم مدا تؤ د  (1,10)واي َدالَّت مبستم  داللدت قد ر  ( 6.326)بد  ت و ر يبتكار االللتسمت  
فدإن التغده بمحد   واحد   يف املتغده املسدتول " B" لوم  البيع، ف سب قيمت املعامل قم  البيع يف حتصيل األقساو

 (.أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو)يف املتغه التابع ( 1.531)بد  تغه هتوابل( يبتكار االالتسمت  )
وب رجت قمتت ج ا رل  أداء قم   إجياباتؤرير ( الثابه)هبا ا   ال راات مع تس يل وجمد رمامل أخر  مل تعىن   

 .البيع يف حتصيل األقساو
حمل أداء قم  البيع تساا  يف حتسني  يبتكار االأن التسمت   يمكن التأكيدبناءل رل  النتائج املت صل رليها   

محققة بدرجة الفرضيت ومنه ف. تثمنيلل يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيتيف حتصيل األقساو  ال راات
 .قبولها وبالتايلضعيفة جدا 

 : األهدا بعد تحقيق  -
يف امل ترتت  األهدا تحقيق يف حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف  يبتكار االتساا  التسمت  " :ص الفرضيةن

 ".تثمنيللاجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 
اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  تا ا ااص ت ا   الفرضيت ا  ختبارال  
وتمض  اجل وف املمايل ةتائج  األا افاملتغه املستول رل  أداء قم  البيع يف حتوي  ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 : الوياس
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في  محل الدراسة أداء قوى البيعو ي االبتكار  التسويقالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارنتائج (: ..29)جدول رقم 
  األهدا تحقيق 

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

االنحدارمعامل  معامل   T اختبار F اختبار  
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

مستوى 
 الداللة

تحقيق 
 األهدا 

الجزء 
 الثابت

2,112 ,677  
7.966 

 
3.30 
 

3,118 ,000 

,356 

 
 

0.148 
 

التسويق 
يبتكار اال  

,489 ,173 2,822 ,013 

 . SPSSرل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

وأداء قدم  البيدع حمدل ال راادت يف  يبتكدار االاخل دي البسديط بدني التسدمت   االرحند ارلت ليل وتفسه ةتدائج معادلدت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادب قمنا األا افحتوي  

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 7.966)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -
ددر مددل بددني  ، وادد ا مددا تؤ دد  أن النمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا،(0.00)داللددت قدد ر   أي تمجدد  م تغدده م َفسن

ددر  لدده تددثريه معنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده املسددتول  التسددمت  )املتغددهات املفسن
 (.األا افحتوي  أداء قم  البيع يف )رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
R"ت للنمم ج مل خلف قيمت معامل الت  ت  ت واس الوم  التفسهت: القوة التفسيرية للنموذج -

بد  املو ر " 2
تد َفِسر   ( األا افأداء قم  البيع يف حتوي  )مل التباتل يف املتغه التابع ( %..08)، والمت ت ف  رل  أن (0.148)

 . النمم جرمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف إىلتعمد ( %23.5)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )املتغه املستول 
ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتدت جد ا بدني ( 0.384)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   

  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع

 يبتكددار االمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -
" T"تَدَتبدنيَّ أن قيمدت  أردل الومي، فمفودا للنتدائج املبيندت يف اجلد وف  اإلجيايب  أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو رل

أداء  ، وادم مدا تؤ د  رلد  تثريهادا رلد (1,10)واي َدالَّت مبستم  داللدت قد ر  ( 2,822)بد  ت و ر يبتكار االللتسمت  
فدإن التغده بمحد   واحد   يف املتغده املسدتول " B"  سب قيمت املعامللوم  البيع، ف قم  البيع يف حتصيل األقساو

 (.األا افأداء قم  البيع يف حتوي  )يف املتغه التابع ( 4891,)بد  توابل تغه( يبتكار االالتسمت  )
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قم  وب رجت قمتت ج ا رل  أداء  إجياباتؤرير ( الثابه)مع تس يل وجمد رمامل أخر  مل تعىن هبا ا   ال راات   
 . األا افالبيع يف حتوي  

أداء قم  البيع تساا  يف حتسني  يبتكار االأن التسمت   يمكن التأكيد أرل بناءل رل  النتائج املت صل رليها   
محققة بدرجة الفرضيت ومنه ف. تثمنيلليف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت  األا افحمل ال راات يف حتوي  

 .هاقبول وبالتايلضعيفة 
 األرباحبعد زيادة  -

يف امل ترتت  األرباحزيادة يف حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف  يبتكار االتساا  التسمت  " :نص الفرضية
 ".تثمنيللاجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 

اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا ص ت ا   الفرضيت ا  ختبارال  
وتمض  اجل وف املمايل ةتائج  األربا املتغه املستول رل  أداء قم  البيع يف يتاد  ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 : الوياس
في  محل الدراسة أداء قوى البيعو ي االبتكار  التسويقالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارنتائج (: ..34)جدول رقم 

  األرباحزيادة 

المتغير 
 التابع

 
موذجالن  

االنحدارمعامل  معامل   Tاختبار F اختبار 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 F المعياري

مستوى 
 T الداللة

مستوى 
 الداللة

زيادة 
 األرباح

الجزء 
 الثابت

1,561 ,700  
11,217 

 
3.30 
 

2,231 ,031 

,443 

 
 
,196 
 

التسويق 
يبتكار اال  

,600 ,179 3,349 ,002 

 . SPSS رل  خمر جات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر
وأداء قم  البيع حمل ال راات يف  يبتكار االاخل ي البسيط بني التسمت   االرحن ارلت ليل وتفسه ةتائج معادلت     

 :املستولت  ما تثيت رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات االرتمادقمنا ب األا افحتوي  
واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 11,217)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -

ددر مددل بددني (0.00)داللددت قدد ر   ، وادد ا مددا تؤ دد  أن النمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا، أي تمجدد  م تغدده م َفسن
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ددر  لدده تددثريه م التسددمت  )عنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده املسددتول املتغددهات املفسن
 (.األربا حتوي  أداء قم  البيع يف )رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
R"ت واس الوم  التفسهتت للنمم ج مل خلف قيمت معامل الت  ت  : القوة التفسيرية للنموذج -

بد  املو ر " 2
تد َفِسر   ( األربا أداء قم  البيع يف يتاد  )مل التباتل يف املتغه التابع ( %0272)والمت ت ف  رل  أن ، (1.022)

 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %21.8)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )املتغه املستول 
ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتدت جد ا بدني ( 4431,)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   

  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع
 يبتكددار االمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -

" T"تَدَتبدنيَّ أن قيمدت  أردل ج املبيندت يف اجلد وف الومي، فمفودا للنتدائ اإلجيايبرل  أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو 
أداء  ، وادم مدا تؤ د  رلد  تثريهادا رلد (1,11)واي َدالَّت مبستم  داللدت قد ر  ( 3,349)بد  ت و ر يبتكار االللتسمت  

ول فدإن التغده بمحد   واحد   يف املتغده املسدت" B"لودم  البيدع، ف سدب قيمدت املعداملت  األربا قم  البيع يف يتاد  
 (.األربا أداء قم  البيع يف يتاد  )يف املتغه التابع ( 6001,)بد  تغه هتوابل( يبتكار االالتسمت  )
وب رجت قمتت ج ا رل  أداء قم   إجياباتؤرير ( الثابه)مع تس يل وجمد رمامل أخر  مل تعىن هبا ا   ال راات   

 .األربا البيع يف يتاد  
حمل أداء قم  البيع تساا  يف حتسني  يبتكار االأن التسمت   يمكن التأكيدا بناءل رل  النتائج املت صل رليه  

محققة الفرضيت ومنه ف. تثمنيلليف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت بدرجة ضعيفة  األربا ال راات يف يتاد  
 .قبولها وبالتايل
  الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة .ب

لوم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ا يف  األداء غير المالييف حتسني  يبتكار االتساا  التسمت  : "نص الفرضية
 ؛"تثمنيللللكر ت المطنيت 

اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا ص ت ا   الفرضيت ا  ختبارال  
 :األداء املايل لوم  البيع وتمض  اجل وف املمايل ةتائج الوياساملتغه املستول رل  ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال
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واألداء غير المالي لقوى البيع محل ي االبتكار  التسويقالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارنتائج (: ..31)جدول رقم 
 الدراسة

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

االنحدارمعامل  معامل   Tاختبار F اختبار 
Beta 

يد معامل التحد
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

مستوى 
 الداللة

األداء 
غير 
 المالي

الجزء 
 الثابت

2.769 .599 
 

34.4.4 
 

3.343 
 

4.623 3.333 
.297 

 
3.322 

التسويق 
يبتكار اال  

.324 .153 2.111 3.343 

 . SPSS خمرجاترل   االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

املدايل لودم  البيدع حمدل  واألداء غده يبتكدار االاخل ي البسيط بني التسمت   االرحن ارلت ليل وتفسه ةتائج معادلت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادا ال راات 

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 8.838)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت   أرددلت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -
ددر مددل بددني (1,11)داللددت قدد ر   ، وادد ا مددا تؤ دد  أن النمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا، أي تمجدد  م تغدده م َفسن

ددر  لدده تددثريه معنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده التسددمت  ) املسددتول املتغددهات املفسن
 (.األداء غه املايل)رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
R"ت وددداس الودددم  التفسدددهتت للنمددم ج مدددل خدددلف قيمدددت معامددل الت  تددد  : القععوة التفسعععيرية للنمعععوذج -

بدددد  املوددد ر " 2
ِسدددر   املتغددده املسدددتول تد فَ ( داء غددده املدددايلاأل)مدددل التبددداتل يف املتغددده التدددابع ( %2.2)، والدددمت تددد ف  رلددد  أن (1,122)
 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %20.6)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )
ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتدت جد ا بدني ( .1,62)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو   

  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع
 يبتكددار االمعنمتددت النمددم ج وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه التسددمت   اختبددارأريبدده : معنويععة المتغيععرات المسععتقلة -

" T"تَدَتبددددنيَّ أن قيمددددت  أرددددل الوددددمي، فمفودددا للنتددددائج املبينددددت يف اجلدددد وف  اإلجيددددايبرلددد  األداء غدددده املددددايل لوددددم  البيددددع 
، واددم مدددا تؤ دد  رلددد  تثريهاددا رلددد  (1,18)مبسدددتم  داللددت قددد ر  وادددي َدالَّددت ( 6.000)بددد  ت وددد ر يبتكددار االللتسددمت  

التسدددمت  )فددإن التغدده بمحدد   واحدد   يف املتغدده املسددتول " B" داء املددايل لوددم  البيددع، ف سددب قيمددت املعدداملتاأل
 (.األداء غه املايل)يف املتغه التابع ( 1.568)بد  تغه هتوابل( يبتكار اال
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وب رجددت قمتددت جدد ا رلدد  األداء  إجيابدداتددؤرير ( الثابدده)مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر     
املددؤرير   يبتكددار االولت  تدد  رناصددر التسددمت   (.1,11)مسددتم  داللتهددا  لوددم  البيددع حمددل ال رااددت، إ  بلددغ غدده املددايل

 :اخل ي املتع د االرحن ار اختبارةتائج  رل  االرتمادرل  األداء غه املايل قمنا ب
واألداء غير المالي لقوى البيع ي االبتكار  التسويقالخطي المتعدد بين محاور  االنحدار اختبارنتائج (: ..32)ول رقم جد

 محل الدراسة

المتغيرات المستقلة 
 (الُمَفسَِّرة)

 معامالت االنحدارمعادلة 
"Bêta" 

 القرار "T-Test"اختبار
 المعامالت

"B" 
الخطأ 
 المعياري

مستوى  "T" قيمة
 لداللةا

باقي العوامل )الثابت 
 (األخرى

 (ؤثرت)دال  000. 4.961 / 485. 2.405

- 250.- 115. 187.- املنتج يف يبتكار اال التسمت 
1.622 

 (ؤثريال )غير دال  113.

 يف يبتكار اال التسمت 
 التسعه

 (ؤثريال )غير دال  267. 1.125 223. 133. 150.

 يف يبتكار اال التسمت 
 التميتع

 (إيجاباؤثر ت)دال  042. 2.100 400. 115. 242.

 يف يبتكار اال التسمت 
 ال وتج

 (إيجاباؤثر ت)دال  016. 2.514 410. 091. 229.

 يف يبتكار اال التسمت 
 األفراد

 (ؤثريال )غير دال  546. 609.- 109.- 103. 063.-

 يف يبتكار اال التسمت 
 العمليات

 (ؤثريال )ل غير دا 894. 134.- 023.- 153. 020.-

 يف يبتكار اال التسمت 
 املادي اديط

 (ؤثريال )غير دال  245. 1.181 165. 063. 074.

 القوة التفسيرية للنموذج المعنوية الكلية للنموذج

R)معامل التحديد  34.330 (F)قيمة 
2) 3.432 

 3.646 (R)معامل االرتباط المتعدد  3.337 (Sig)المعنوية 

 . SPSS رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: لمصدرا
وحتسددني األداء غدده املددايل  يبتكددار االالتسددمت  حمدداور اخل ددي املتعدد د بددني  االرحندد ارلت ليددل وتفسدده ةتددائج معادلددت    

 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادلوم  البيع قمنا ب
واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 04.103)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -

، وادد ا مدددا تؤ دد  أن النمدددم ج إمجدداال معندددمي وموبددمف إحصدددائيا، أي تمجدد  رلددد  األقددل م تغددده (1,116)داللددت قددد ر  



حتليل النتائج واختبار الفرضيات.........................................................:الفصل اخلامس  
 

 
307 

دددر  لددده تدددثريه معندددم  دددر واحددد  مدددل بدددني املتغدددهات املفسن ي رلددد  املتغددده التدددابع، وأتضدددا وجدددمد داللدددت إحصدددائيت لتدددثريه م َفسن
 (.حتسني األداء غه املايل)رل  املتغه التابع ( يبتكار االالتسمت  )املتغهات املستولت 

R"ت ودداس الودددم  التفسددهتت للنمدددم ج مددل خددلف قيمدددت معامددل الت  تددد  : القععوة التفسعععيرية للنمععوذج -
بدددد  املودد ر " 2

تَفِسددر   املتغددهات ( حتسددني األداء غدده املددايل)مددل التبدداتل يف املتغدده التددابع ( %80.2)ف  رلدد  أن ، والددمت تدد (1.802)
 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %32.6)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  رناصر )املستولت 

وجدمد رلقدت ارتبداو ممجبدت وقمتدت جد ا بدني  ت ف رل ( 1.282)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو  
  .املتغهات املستولت للنمم ج واملتغه التابع

 : معنمتت النمم ج اختبارأريبه : معنوية المتغيرات المستقلة -
يف الد وتج  يبتكدار االيف التميتدع وت بيد  التسدمت   يبتكدار االالتسمت   ت بي وجمد داللت إحصائيت لتثريه  ل مل  -

( 16.01)بدد  ت ود ر رلد  التدمايل" T"تَدَتبدنيَّ أن قيمدت  أردل ج ا، فمفوا للنتدائج املبيندت يف اجلد وف    رجت  به وب إجيابا
رلدددد  التددددمايل، واددددم مددددا تؤ دددد  رلدددد  تددددثريه  ( 1.102)و( 1.186)و لهددددا َدالددددت مبسددددتمتات داللددددت قدددد راا ( 16.308)و

 .بيع حمل ال رااتومي ج ا رل  حتسني األداء غه املايل لوم  الالو  اإلجيايب
يف  يبتكدار االيف املندتج وت بيد  التسدمت   يبتكدار االالتسدمت   ت بي مع ر   وجمد داللت إحصائيت لتثريه  ل مل  -

يف العمليدددددات وت بيددددد  التسدددددمت   يبتكدددددار االيف األفدددددراد، وت بيددددد  التسدددددمت   يبتكدددددار االالتسدددددعه، ت بيددددد  التسدددددمت  
داء غه املدايل لودم  البيدع حمدل ال راادت، فمفودا للنتدائج املبيندت يف اجلد وف رل  حتسني األيف ال ليل املادي  يبتكار اال

( -1.058)، (-1.212)، (10.063)، (-10.266)بددددددددد   ددددددد  ت وددددددد ر رلددددددد  التدددددددمايل" T"تَدَتبدددددددنيَّ أن قيمدددددددت  أردددددددل 
 رلدد ( 1.683)و( 1.228)، (1.328)، (.1.62)، (17005)غدده دالددت مبسددتمتات داللددت قدد راا  يوادد( 10.020)و

 .حتسني األداء غه املايل لوم  البيع يفالتمايل، وام ما تؤ   رل  ر   تثريهاا 
: وادددي يبتكدددار االحمددداور التسدددمت  )فدددإن التغددده بمحددد   واحدد   يف املتغددده املسدددتول " B" ف سددب قيمدددت املعددداملت   

( 1.662)و( 1.686)بدد  هاتتوابل تغد( يف ال وتج يبتكار االيف التميتع وت بي  التسمت   يبتكار االالتسمت   ت بي 
 (.حتسني األداء غه املايل لوم  البيع)رل  التمايل يف املتغه التابع 

جددت  بدده  جدد ا رلدد  وب ر  إجيابدداتددؤرير أتضددا ( الثابدده)مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت    
 (.1,11)حمل ال راات، إ  بلغ مستم  داللتها  قم  البيعحتسني األداء 
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رلد  حتسدني األداء غده  إجياباتؤرير يف التميتع وت بي   يبتكار االالتسمت   ت بي : إ ا بصفت رامت ميكل الومف أن   
بويدت  ت بيد ، يف حدني ال تسداا  تدثمنيللودم  البيدع حمدل ال راادت يف امل ترتدت اجلهمتدت اد يف للكدر ت المطنيدت لاملايل 

 .املايل لوم  البيعرل  حتسني األداء غه رناصر امل تج التسمت  
تلعدب دورا م دوجدا، وتتمثدل الد ور األوف يف ارتبدارا   تثمنيالوتع   ا   النتي ت رل  أن قم  البيع يف شر ات    

، أمدددا الددد ور الثددداين فيتمثدددل يف  دددمهن  ميثلدددمن رنصدددر مهددد  مدددل تدددثمنيالقندددا  تميتعيدددت للاددد مات الدددمت توددد مها شدددر ات 
 االاتكدددار  لألفدددراد وتوددد مي النصددد  و تدددثميينالع رلددد  رددداتوه  خلددد  الدددمري رناصدددر املددد تج ال وجيدددي  دددا، حيدددم توددد

 بعناتدت ومدا تت لبده رمليدت التعدمت  مدل تدثميينال ءمت الحتياجاهت  وشر  شروو العو ليت األ ثر متثمينالللمنت ات 
 يددت واضدد تثمينتالمدد   التصددرت  و يفيددت التعددمت  ومددا تت ملدده املكتتددب مددل اخلسددائر  اقت ارددات، مددا جيعددل العمليددت 

خلدد  رلقددت مسددتمر  معهدد  تتاللهددا الرضددا مددا ت تدد  مددل دالددت الددمالء، األمددر الدد ي  إىلتتاللهددا الكددفافيت، مددا تددؤدي 
 .ت رنها بالتايل يتاد  حصتها السمقيتاإلجيابيج   يبائل ج د مل خلف الكلمت املن مقت  إىلتؤدي حتما 

تسداا  يف حتسدني األداء غده املدايل  يبتكدار االلتث يد  أن التسدمت  ميكل ا أرل بناءل رل  النتائج املت صل رليها   
للفرضعية  الفرضيت الفرريت الثاةيتومنه ف. تثمنيلللوم  البيع حمل ال راات يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 

  .قبولها وبالتايلمحققة  الرئيسية الثالثة

 لوم  البيع حمل رل   ل بع  لألداء غه املايل يبتكار اال  مسايمهت التسمت اختبارصيل أ ثر انوم  بفوللت   
  ال راات رل  ح 

 :بعد الحصة السوقية -
يف الحصة السوقية  تنميةيف حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف  يبتكار االتساا  التسمت  " :نص الفرضية

 ".تثمنيللامل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 
اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل  أالم  ااتا ا   الفرضيت ا ص ت ا  ختبارال   
املتغه املستول رل  أداء قم  البيع يف تنميت اةصت السمقيت وتمض  اجل وف املمايل ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 : ةتائج الوياس
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في  محل الدراسة أداء قوى البيعو ي االبتكار  التسويقن الخطي البسيط بي االنحدار اختبارنتائج (: .335)جدول رقم 
 تنمية الحصة السوقية 

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

معامل   Tاختبار F اختبار االنحدارمعامل 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

مستوى 
 الداللة

األداء 
غير 
 المالي

الجزء 
 الثابت

2,598 ,582  
5.226 

 
3.30 
 

4,467 ,000 

,421 

 
 

3,322 
 

التسويق 
 يبتكار اال

,468 ,149 3,144 ,003 

 . SPSS برةامج جاترل  خمر  االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

راادت يف بيدع حمدل ال وأداء قدم  ال يبتكدار االاخل دي البسديط بدني التسدمت   االرحند ارلت ليل وتفسه ةتدائج معادلدت    
 :رل  معنمتت النمم ج، قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيت االرتمادتنميت اةصت السمقيت ا 

واددي َدالَّددت إحصددائيا مبسددتم  ( 2.222)بددد  تودد ر" F"أن إحصددائيت  أرددل ت بددنين ةتددائج اجلدد وف : معنويععة النمععوذج -
ددر مددل بددني ، وادد ا مددا تؤ دد(1,11)داللددت قدد ر     أن النمددم ج إمجدداال معنددمي موبددمف إحصددائيا، أي تمجدد  م تغدده م َفسن

ددر  لدده تددثريه معنددمي رلدد  املتغدده التددابع، وأتضددا وجددمد داللددت إحصددائيت لتددثريه املتغدده املسددتول  التسددمت  )املتغددهات املفسن
 (.تنميت اةصت السمقيت)رل  املتغه التابع ( يبتكار اال
R"ت وددداس الودددم  التفسدددهتت للنمددم ج مدددل خدددلف قيمدددت معامددل الت  تددد  : لنمعععوذجالقععوة التفسعععيرية ل -

بدددد  املوددد ر " 2
تد َفِسدر   املتغده املسدتول ( تنميدت اةصدت السدمقيت)مل التبداتل يف املتغده التدابع ( %.007)، والمت ت ف  رل  أن (.1700)
 .ر  مل ت ْ رَْج يف النمم جرمامل أخ إىلتعمد ( %22.5)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسمت  )

ت ف رل  وجمد رلقت ارتباو إجيابيت وقمتت ج ا بني ( 1.860)ال ي بلغه قيمته " R"  ما أن معامل االرتباو
  .املتغه املستول للنمم ج واملتغه التابع

رلددد  أداء  معنمتددت النمدددم ج وجدددمد داللددت إحصدددائيت لتددثريه التددد رتب اختبدددارأريبدده : معنويععة المتغيعععرات المسعععتقلة -
واددي َدالَّددت مبسددتم  ( 5,088)بددد  لألجددر ت ودد ر" T"تَدَتبددنيَّ أن قيمددت  أرددل العدداملني، فمفوددا للنتددائج املبينددت يف اجلدد وف 

فدإن التغده " B"، وام ما تؤ   رل  تثريهاا رل  تنميت اةصت السمقيت، ف سب قيمدت املعداملت(1,11)داللت ق ر  
تنميددددت اةصددددت )يف املتغدددده التددددابع ( 468,)بددددد  توابددددل تغدددده( يبتكددددار االالتسددددمت  )بمحدددد   واحدددد   يف املتغدددده املسددددتول 

 (.السمقيت
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حمددل ال رااددت يف  تددؤرير رلدد  أداء قددم  البيددع( الثابدده)مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت    
  (.1,11)مستم  داللتها  السمقيت، إ  بلغتنميت اةصت 

معدددددددد ف االحتفدددددددداظ بال بددددددددائل للكددددددددر ت رددددددددرف ريبددددددددات ملدددددددد   ريددددددددلث اددددددددنمات  أن وتعدددددددد   ادددددددد   النتددددددددائج إىل    
وتتمثددل  حسدب تصدرت  مسدؤوف قسدد  التسدمت  بامل ترتدت اجلهمتدت اد يف، %28والد ي بلدغ ( 610.7610276102)

ال بدددائل الددد ائممن يف املؤاسدددات العممميدددت وأصددد ا  املصددداةع، أمدددا ال بدددائل الددد تل تكتتبدددمن يف مندددتج التدددثمني رلددد  
 .ات فبعضه  جي دون وريائوه  والبع  اآلخر تغهون الكر ت  ما تعرف الكر ت اقباال ل بائل ج دالسيار 

أداء قم  البيع تساا  يف حتسني  يبتكار االأن التسمت   يمكن التأكيد أرل بناءل رل  النتائج املت صل رليها   
ومنه . تثمنيللت ا يف للكر ت المطنيت يف امل ترتت اجلهمت بدرجة ضعيفةحمل ال راات يف تنميت اةصت السمقيت 

 .قبولها وبالتايل محققةالفرضيت ف
 :بعد نوعية الخدمة -

يف امل ترتت اجلهمتت ا يف  (تسمتت امل البات)يف حتسني ةمريت اخل مت  يبتكار االتساا  التسمت  " :نص الفرضية
 ".تثمنيللللكر ت المطنيت 

اخل ي البسيط لوياس مسايمهت التسمت   االرحن ارحتليل   أالم  ااتا ا ص ت ا   الفرضيت ا  ختبارال  
وتمض  اجل وف املمايل  (تسمتت امل البات)حتسني ةمريت اخل مت  يفاملتغه املستول ( بعناصر  اجملتمعت) يبتكار اال

 : ةتائج الوياس
ي تحسين نوعية الخدمة ف محل الدراسة أداء قوى البيعالخطي البسيط بين  االنحدار اختبارنتائج (: ..38)جدول رقم 

 (تسوية المطالبات)

المتغير 
 التابع

 
 النموذج

معامل   Tاختبار F اختبار االنحدارمعامل 
Beta 

معامل التحديد 
R

المعامالت   2
B 

الخطأ 
 المعياري

F 

مستوى 
 الداللة

T 

مستوى 
 الداللة

تحسين 
نوعية 
 الخدمة

الجزء 
 الثابت

2,940 ,582  
,656 

 
3.477 

 

3,405 ,001 

,119 

 
 

,014 
 

التسويق 
 يبتكار اال

,179 ,149 ,810 ,422 

 . SPSS رل  خمر جات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر
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 ا وتحسععين نوعيععة الخدمععة يبتكععار االالتسععويق اخل ددي البسدديط بددني  االرحندد ارلت ليددل وتفسدده ةتددائج معادلددت    
 :قمته التفسهتت ومعنمتت املتغهات املستولت  ما تثيترل  معنمتت النمم ج،  االرتماد

وادي غده َدالَّدت إحصدائيا مبسدتم  ( 6561,)بد  تو ر" F"أن إحصائيت  أرل ت بنين ةتائج اجل وف : معنوية النموذج -
م َفسندر  ، وا ا ما تؤ   أن النمم ج إمجاال غه معنمي وغه موبمف إحصدائيا، أي ال تمجد  م تغده(1.86)داللت ق ر  

مل بني املتغهات املفسنر  له تثريه معنمي رل  املتغه التابع، وأتضا ر   وجدمد داللدت إحصدائيت لتدثريه املتغده املسدتول 
 (.تحسين نوعية الخدمة)رل  املتغه التابع ( يبتكار االالتسويق )
R"عامل الت  ت  ت واس الوم  التفسهتت للنمم ج مل خلف قيمت م: القوة التفسيرية للنموذج -

بد  املو ر " 2
تد َفِسر   فوط املتغه ( تحسين نوعية الخدمة)مل التباتل يف املتغه التابع ( %1110)، والمت ت ف  رل  أن (014,)

 .رمامل أخر  مل ت ْ رَْج يف النمم ج إىلتعمد ( %22,22)، والنسبت املتبويت (يبتكار االالتسويق )املستول 
تد ف رلد  رد   وجدمد رلقدت ارتبداو بدني املتغده املسدتول ( 119,)الد ي بلغده قيمتده " R"  مدا أن معامدل االرتبداو
  .للنمم ج واملتغه التابع

التسععععويق معنمتددددت النمددددم ج ردددد   وجددددمد داللددددت إحصددددائيت لتددددثريه  اختبددددارأريبدددده : معنويععععة المتغيععععرات المسععععتقلة -
تسدددمت  لل" T"تَدَتبدددنيَّ أن قيمدددت  أردددل اجلددد وف ، فمفودددا للنتدددائج املبيندددت يف علعععى تحسعععين نوعيعععة الخدمعععة يبتكعععار اال
 ، واددم مددا تؤ دد  رلدد  ردد   تثريهاددا رلدد (4221,)واددي غدده َدالَّددت مبسددتم  داللددت قدد ر  ( 8101,)بددد  ت ودد ر يبتكددار اال

التسععويق )فددإن التغدده بمحدد   واحدد   يف املتغدده املسددتول " B" ، ف سددب قيمددت املعدداملتتحسععين نوعيععة الخدمععة
 (.تحسين نوعية الخدمة)فوط يف املتغه التابع ( 171,)بد  تغه توابل( يبتكار اال
وب رجددت  بدده  جدد ا أتضددا رلدد   إجيابدداتددؤرير ( الثابدده)مددع تسدد يل وجددمد رمامددل أخددر  مل تعددىن هبددا ادد   ال رااددت     

 (.1,11)مستم  داللتها  ، إ  بلغأداء قوى البيع محل الدراسة في تحسين نوعية الخدمة
 .في نوعية الخدمة ال يؤثر في تحسين أداء قوى البيع يبتكار االالتسويق : ميكل الومف أنإ ا بصفت رامت    
حمل أداء قم  البيع تساا  يف حتسني  يبتكار االأن التسمت   يمكن نفي أرل بناءل رل  النتائج املت صل رليها   

غير محققة الفرضيت ومنه ف. تثمنيللال راات يف حتسني ةمريت اخل مت يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت 
 .ارفضه وبالتايل
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 ية للفرضية الرئيسية الثالثةالفرضيات الفرع اختبارمناقشة نتائج  .2.3.3.1
ايت  االرتماد رل  ةتائج الفرضيات بااتا ا  االاتبيان وةتائج اختبار الفرضيات بااتا ا  البياةات مل    

 . لثت وحتليل النتائج املت صل رليهاأجل قبمف ورف  الفرضيت الرئيسيت الثا
فعععي تحسعععين األداء قعععوى البيعععع محعععل  يبتكعععار االمناقشعععة نتعععائج الفرضعععيات الفرعيعععة لمسعععاهمة التسعععويق  .أ

 الدراسة بالمديرية الجهوية سطيف
رلدددد  التوددددارتر السددددنمتت للم ترتددددت اجلهمتددددت ادددد يف ملوارةددددت النتددددائج املت صددددل رليهددددا مددددل خددددلف  االرتمددددادادددديت    

 . والنتائج املت صل رليها مل امل ترتت اجلهمتت ا يف االاتبيانبياةات   ا ااتا
 بعد األقساط المحصلة -
 :ايت  يف اجل وف املمايل ررل ةتائج قبمف أو رف  الفرضيت بااتا ا  اإلختبارتل   

 مقارنة نتائج بعد األقساط المحصلة(: .3.5)جدول رقم 

 نتيجة البيانات االستبياننتيجة 
 موبملت لتموبم 

 .مل إر اد الباحثت: المصدر
مددل خددلف املؤشددرات الددت  ررضددها يف الفصددل الرابددع لألقسدداو ادصددلت لوددم  البيددع حمددل ال رااددت تبددني أن معدد ف   

 مددل قبددل الددم لء العددامني 6102-6106حتصدديل األقسدداو السددنمتت جيدد ، حيددم أن ةسددبت حتصدديل األقسدداو للفدد   
بسدددبب املناقصدددات  %23قسددداو مدددل قبدددل الم ددداالت املباشدددر  فهدددي تفدددم  ةسدددبت أمدددا ةسدددبت حتصددديل األ %011متثدددل 

 .والصفوات المت تفمي هبا
يف املندتج يتداد  ح د   يبتكدار االوق  تبني أتضدا مدل خدلف مؤشدر ةسدبت ال تداد  يف املبيعدات الناجتدت ردل التسدمت    

ت يف إمجددايل ررفدده ةسددبت املسددايمه، حيددم 6102-6102وحتصدديل األقسدداو للضددماةات اجل تدد   يف الفدد    اال تتددا 
 %08.22، %06.66، %5.30، %1.28: ختيارتدددددت ملندددددتج السددددديارات ت اتددددد ا  مدددددا تلدددددياألقسددددداو للضدددددماةات اال

 .رل  التمايل 6102، 6102، .610، 6102للسنمات 
 تسددداا  يف حتسدددني أداء قدددم  البيدددع حمدددل ال راادددت يف حتصددديل األقسددداو يف يبتكدددار االفدددإن التسدددمت   ورلددد  اددد ا   

 .امل ترتت اجلهمتت ا يف
 األهدا بعد تحقيق  -
 :ايت  يف اجل وف املمايل ررل ةتائج قبمف أو رف  الفرضيت بااتا ا  اإلختبارتل   
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 األهدا مقارنة نتائج بعد تحقيق (: ..36)جدول رقم 

 نتيجة البيانات االستبياننتيجة 
 مرفمل موبمف

 .من إعداد الباحثة: المصدر
 ارحنددرافومددل خددلف جدد وف ألداء اةويوددي لوددم  البيددع، ا عكددس دائمددا واقددعتال  االاددتبيانةتددائج وادد ا تعددين أن    

ليهدا يف الفصدل الرابدع، ةلحدظ إتت اجلهمتدت اد يف الدمت ا الت در  السنمتت لوم  البيع يف امل تر  األا افاألداء يف 
 6108يف ردا   هادد د   د ، إال أةد فاألاد احتوي   ملتمكل  ل الوم  البيعيت تمل  6105و 6106يف السنتني  هأة

 األادد افحتسددنا يف حتويدد   6102غاتددت  إىل 6103 مددا شدده ت السددنمات مددل . األادد افيف حتويدد   لددمحظ حتسددل
 األاددد اف، واددد ا ال تعدددين أن حتويددد  يف ت اتددد  األاددد افحيدددم ةلحدددظ أن رددد د قدددم  البيدددع الددد تل قدددامما بت ويددد  

لكدر ت بدل تتعلد  بعد   معداته تعتمد  رليهدا امل ترتدت اجلهمتدت يف حت تد  ا د ف ات التسدمتويت لبتكار االالبيعيت تتعل  ب
 :لكل ةو ت بيع واملتمثلت يف

 :لوم  البيع ر د العومد وإمجايل األقساو مل خلف األا افراد  ما تت  حت ت  
  املوارةت بني ما ا حتويوه يف السنتN وN-1. 
   تثمنيالحسب منت ات  األا افوحت ت. 
 مظفني يف  ل و الت مباشر ر د امل. 
 ر د ال بائل. 
 متمقع الم الت 
 ةكاو املن وت 

يف امل ترتدت  األاد افال تسداا  يف حتسدني أداء قدم  البيدع حمدل ال راادت يف حتويد   يبتكدار االوبالتايل فدإن التسدمت  
 .اجلهمتت ا يف

 األرباحبعد  -
 : ااتا ا  اإلختبارتلايت  يف اجل وف املمايل ررل ةتائج قبمف أو رف  الفرضيت ب   

 األرباحمقارنة نتائج بعد (: .375)جدول رقم 

 نتيجة البيانات االستبياننتيجة 
 موبملت موبملت

 .مل إر اد الباحثت: المصدر



حتليل النتائج واختبار الفرضيات.........................................................:الفصل اخلامس  
 

 
314 

ن اختبدار البسديط اخل دي أظهدر اال االرحند ار اختبدارلعينتني مرتب تني و " t" اختباررل  طرتوت  االرتمادمل خلف    
يف امل ترتددت  األربددا يف حتسددني أداء قددم  البيددع حمددل ال رااددت يف يتدداد   يبتكددار االسدداا  التسددمت  ت: "فرضدديتالقبددمف 

 " .اجلهمتت ا يف
ارتفداع رلد  السديارات و  تثمنيال تراجع حصت إىلاةتهاج الكر ت لسياات التنمتع ال ي أد   إىلوتع   ا   النتي ت  

رلددد  السددديارات فدددرع خاادددر، فدددإن دالدددت  تدددثمنيالفددرع السدددم  فيمدددا ردددت الفدددروع خدددارج السددديارات،  دددمن أن حصددت 
للم ترتددت اجلهمتددت ادد يف، مددل خددلف ةوددت امل البددات  األربددا بعدد  ايااددت التنمتددع اددايمهه يف حتويدد   اال تتددا 

 .للمنت ات خارج السيارات المت تتمي  باخنفال درجت وقمع اخل ر
عمدددل رلددد  تويدددي  أداء ةوددداو بيعهدددا يف خمتلدددف شدددثهنا شدددثن الكدددر ات األخدددر  ت تدددثمنيلل مدددا أن الكدددر ت المطنيدددت   

 األربدددا مندداط  البيدددع  دددا، إن  اةددده حتوددد  ربددد  أو خسدددار ، واددد ا تعدددين أن الودددم  البيعيدددت تسدددع  جااددد   لت ويددد  
 .فس  رو  التعيني مل جهت إىل ل الم لء العامنيللكر ت،  من أن حتوي  اخلسار  لسنمات متتاليت تعر  

يف امل ترتدددت  األربدددا تسددداا  يف حتسدددني أداء قدددم  البيدددع حمدددل ال راادددت يف حتويددد   يكدددار بتاالوبالتدددايل فدددإن التسدددمت  
 .اجلهمتت ا يف

 مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية. ب
 بعد نوعية الخدمة. 5.ب
 :ايت  يف اجل وف املمايل ررل ةتائج قبمف أو رف  الفرضيت بااتا ا  اإلختبارتل   

 ئج بعد نوعية الخدمةمقارنة نتا(: .345)جدول رقم 

 نتيجة البيانات االستبياننتيجة 
 موبملت مرفمضت

 .مل إر اد الباحثت: المصدر
ةمريت اخل مت املو مت  سني اإلجراءات المت قامه هبا الكر ت لت إىلمل خلف البياةات المت ل تنا إضافت  

 :للمكتتبني والمت قمنا حبصراا يف تسمتت ملفات امل البات، واملتمثلت يف
 ،Renault سددم  مبتابعددت رمليددت تويددي  اخلسددائر وإصددلحها ملنددتج السدديارات بالتعاقدد  مددع  ددلت IPA إةكدداء منصددت -
 .Peugeotو
أقددر   إىلرادداله إيجدداج السدديار  مددثل توددم  الكددر ت بتمظيددف خدد اء التصددلي  وجدد  اخلسددائر ففددي حالددت اةكسددار  -

 .IDAملباشر للاسائرماجيعل الكر ت ت ب  آليت التعمت  ا خبه إلصلحه،
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ألداء قمهتدددا البيعيدددت يف تصدددفيت ملفدددات امل البدددات وختفدددي  خمددد ون ملفدددات ( متابعدددت صدددارمت)املتابعدددت بصدددفت دورتدددت  -
 .امل البات

فوددط، الددمت ( 03)تسددمتت  ددل ملفددات اةددمادث يف غضددمن مخسددت ركددر تممددا  إىل 6160 مددا شددرره ب اتددت اددنت  -
، ومدل تتعد   Saaبسياراهت  متعاقد تل مدع و دلء شدر ت  االص  ا س حادث تكمن فيها  ل ال رفني املتسببني بنف

 .تتعرل للعوا ا   امل   
اددا   ةتي دت اخلسدائر اجلسد تت،  إىلوتعمد ابب ر   تسمتت امللفات والمت بويه رالوت ةتي ت دخدمف أصد اهبا  -

 . فع التعمت  رل مكتتبيهاالكر ات املعا ست بأو ةتي ت ر   قيا  
 أمتتدددت التبدددادالت مدددع شدددر ت اخلددد   التابعدددتو  م ددداالت للكدددر ت الةتوددداف املعلممدددت،بدددني خمتلدددف ال Intranet  ا اادددتا -

SAE-Exact (، مدل التصدلي  االةتهداءو  ااتيل  توارتر اخل اء، قبمف اإلصدل)...، ةكداء منصدات إلدار  إضدافت إل
  .امل البات وال عمن

تسدداا  يف  يبتكددار االالتسددمت  " حددمفوالددمت تتم ددمر  بقبععول الفرضععيةقمنددا  رلدد  ةتددائج البياةددات الددمت لدد تنا بندداءل    
 ".حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف ةمريت اخل مت يف امل ترتت اجلهمتت ا يف

 لدراسةالنهائي لنموذج ال .2.3.3.1
معنمتت إحصائيت،  منم ج ال راات أن العلقات اخلاصت بفرضيات ال راات  ات اختبارتتض  مل خلف ةتائج    

واألداء  يبتكار االالبسيط معنمتت النمم ج ووجمد داللت إحصائيت بني التسمت   االرحن ار اختبارةتائج  هحيم أريبت
قم  البيع بنسبت تساا  يف حتسني أداء  يبتكار االلوم  البيع، فمفوا للنتائج املت صل رليها تبني أن التسمت  

يف  %50تؤرير بنسبت  يبتكار االاملتع د أن رناصر التسمت   االرحن ار اختبار، وتتض  مل خلف ةتائج 66.6%
ال تؤرير يف حتسني األداء لوم  البيع  يبتكار االحتسني األداء املايل لوم  البيع، إال أن مجيع رناصر التسمت  

 .يف التميتع ال ي له تثريه إجيايب وقمي يبتكار االبااتثناء التسمت  
يف األداء املايل  %62.2تساا  بنسبت  يبتكار االالبسيط أن التسمت   االرحن ار باراخت ما تتبني مل ةتائج    

يف  %02تؤرير بنسبت  يبتكار االاملتع د أن رناصر التسمت   االرحن ار اختبارلوم  البيع، وتتض  مل خلف ةتائج 
 ل العناصر   تؤريرمبعىن صائيا غه دالت إح يبتكار االحتسني األداء املايل لوم  البيع، إال أن مجيع رناصر التسمت  

ات اختبار ، حيم أ  ت ةتائج أما  ل رنصر لمح   التؤرير يف حتسني األداء املايل لوم  البيعجمتمعت معا 
 :األداء املايل لوم  البيع يف خمتلف أبعاد   ما تلي يف حتسني يبتكار االالبسيط وجمد دور للتسمت   االرحن ار
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 7%.067أداء قم  البيع يف حتصيل األقساو بنسبت سني يف حت يبتكار االتساا  التسمت   -
 7%0872بنسبت  األا افحتوي   أداء قم  البيع يفيف حتسني  يبتكار االتساا  التسمت   -
 7%0272بنسبت  األربا يف حتسني أداء قم  البيع يف يتاد   يبتكار االتساا  التسمت   -
يف األداء غه املايل لوم   %2تساا  بنسبت  يبتكار االتسمت  البسيط أن ال االرحن ار اختبارتتبني مل ةتائج و    

يف  %80.2تؤرير بنسبت  يبتكار االاملتع د أن رناصر التسمت   االرحن ار اختبارالبيع، وتتض  مل خلف ةتائج 
يف  ال تؤرير ومنه فهي غه دالت إحصائيا يبتكار االحتسني األداء املايل لوم  البيع، إال أن مجيع رناصر التسمت  

يف ال وتج، أ  ت  يبتكار االيف التميتع والتسمت   يبتكار االحتسني األداء املايل لوم  البيع بااتثناء التسمت  
األداء املايل لوم  البيع يف خمتلف  يف حتسني يبتكار االالبسيط وجمد دور للتسمت   االرحن ارات اختبار ةتائج 

 :أبعاد   ما تلي
 7%.0.7أداء قم  البيع يف يتاد  اةصت السمقيت بنسبت ني سيف حت يبتكار االتساا  التسمت   -
 7%0ةمريت اخل مت بنسبت  يف حتسني أداء قم  البيع يف يبتكار االتساا  التسمت   -
 :تمض  ةتائج منم ج ال راات( 673)ككل رق  الوفيما تلي    

 لدراسةالنهائي ل نموذجال(: .345)شكل رقم ال
 

 

        

 

 

 

 

 .مل إر اد الباحثت: المصدر

 

 األداء املايل

 حتوي  األربا  حتوي  األا اف حتصيل األقساو

 

1257% 14.8% 19.6% 

 التسويق اإلبتكاري

 أداء قوى البيع

غه املايل األداء  

 ةمريت اخل مت اةصت السمقيت

1% 17.7% 

2252% 

8% 
29.8% 
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  :خالصة

لو  جاء ا ا الفصل مبثابت إاواو درااتنا الن ظرتت رلد  أرل الماقدع وحماولدت إريباهتدا ميد اةيا رلد  مسدتم  قدم  
حتليل ةتائج ال راات اإلحصائيت، وقمندا  ا ولت وي   ل . ر  امل ترتت اجلهمتت ا يف تثمنيللالبيع للكر ت المطنيت 
ت المت حتصلنا رليها مل خلف املودابلت الدمت ا إجراهادا مدع مسدؤويل إدار  التسدمت  وإدار  ب رمها ببع  املعلمما

، ومعلممددات حتصددلنا رليهددا مددل خددلف Saa تددثمنيللاملتابعددت واإلحصدداء يف امل ترتددت اجلهمتددت ادد يف للكددر ت المطنيددت 
، ولت ويد   لد  ارتمد ةا رلد  ت ال رااتفرضيا ختبارمث ا ا .املوابلت المت ا إجراهاا مع قم  البيع حمل ال راات

 : مل خللهريبه   يالبسيط واملتع د، ال االرحن اربع  األدوات اإلحصائيت  نمم ج 

يف رناصر  االبتكاريفهم  التسمت  ملتبىن الكر ت المطنيت للتثمني مستم   :قبول الفرضية الرئيسية األولى _
 .مرتفع م جيها التسمتوي ضمل ةكاطها

مستم  أداء قم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت بس يف للكر ت المطنيت للتثمني يف : ية الرئيسية الثانيةقبول الفرض _
 حتسل؛

يف حتسني أداء قم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت  االبتكاريتساا  التسمت  : قبول الفرضية الرئيسية الثالثة _
 ا يف للكر ت المطنيت للتثمني؛

يف حتسني أداء  االبتكاريتساا  التسمت  : انية للفرضية الفرعية الرئيسية الثالثةقبول الفرضية الفرعية الث _
 :حيم ريبه وم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت للتثمني؛املايل ل

 يف امل ترتتبدرجة ضعيفة حمل ال راات يف يتاد  األربا  أداء قم  البيع التسمت  االبتكاري يف حتسني مسايمهت  -
 . اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت للتثمني

يف حتسدددني أداء قدددم  البيدددع حمدددل ال راادددت يف حتصددديل األقسددداو يف امل ترتدددت اجلهمتدددت  االبتكددداريالتسدددمت  مسدددايمهت  -
 .ا يف

يف حتسني أداء قم  البيع حمدل ال راادت يف حتويد  األاد اف يف امل ترتدت اجلهمتدت  االبتكاريالتسمت  ر   مسايمهت  -
  ا يف

يف حتسني أداء  االبتكاريتساا  التسمت  : قبول الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الفرعية الرئيسية الثالثة _
 :حيم ريبه وم  البيع يف امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت للتثمني؛غه املايل ل
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يف  بدرجة ضعيفةصت السمقيت حمل ال راات يف تنميت اةأداء قم  البيع يف حتسني التسمت  االبتكاري  مسايمهت -
 .امل ترتت اجلهمتت ا يف للكر ت المطنيت للتثمني

 يف حتسني أداء قم  البيع حمل ال راات يف ةمريت اخل مت يف امل ترتت اجلهمتت ا يف التسمت  االبتكاري مسايمهت  -
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  :تمهيد

مني، أسني أداء قوى البيع يف شركات التيف حت االبتكاريقمنا من خالل هذه الدراسة بالبحث عن دور التسويق    
 للدراسةحتديد مسامهته وضرورته يف الشركة الوطنية للتأمني عرب املديرية اجلهوية سطيف اليت كانت حمل حيث مت 

 عنى اجلانب التطبيقي، وكان الغرض من ذلك هو اإلجابة اليت قمنا هبا من أجل إسقاط اجلانب النظري عل
بطريقة جتعلنا نتعرف بنوع من الدقة على ماهية التسويق وأسئلته الفرعية األسئلة املطروحة يف إشكالية حبثنا 

 وكذا دوره يف حتسني أداء قوى البيع يف شركة التأمني، وقد ؛يف خمتلف عناصر املزيج التسويقي للخدمة االبتكاري
يف  االبتكاريسوق التأمني باجلزائر وتتبىن التسويق باعتبارها الشركة املهيمنة يف  مت اختيار الشركة الوطنية للتأمني

 أداؤهم الذين يعتربون املرآة العاكسة للشركة، ويتأثرو  ،اسرتاتيجياهتا التسويقية، كما أهنا متلك أكرب عدد قوى بيع
 :يف نوجزهاالتوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات، بسياستها التسويقية املتبعة، وقد مت 

  الدراسةنتائج : أوال
باملديرية اجلهوية سطيف ( Saa)الشركة الوطنية للتأمني طبقت على لقد توصلنا من خالل هذه الدراسة اليت     

 :إىل مجلة من النتائج متثلت فيما يلي
ئج الدراسة واستعراض واستخدام أساليب التحليل من خالل عرض وحتليل نتائج االستبيان وحتليل نتا -

 اإلحصائي تبني أن نتائج الدراسة قد أجابت إجابة وافية على اشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية؛
مفهوم تتبىن  (Saa)شركة الوطنية للتأمني الملسنا من خالل الدراسة امليدانية ونتائج التحليل اإلحصائي أن  -

التسويقية هلا، لكن بدرجة  االسرتاتيجيةعناصر مزجيها التسويقي بدرجة عالية عند تصميم  يف االبتكاريالتسويق 
 ؛متفاوتة ختتلف من عنصر آلخر

سوق من أجل تلبية الأن تكون السباقة يف طرح املنتجات اجلديدة يف ب (Saa)الشركة الوطنية للتأمني  أن هتتم -
لشركة لطوير التغطيات للمنتجات احلالية وعادة ما تقوم الشركة بت. قدراهتم الشرائية ومواكبةاحتياجات الزبائن 

مكانيات زبائنها ما يسهل على قوهتا البيعية عرض تشكيلة متنوعة إيف حلة جديدة ملواكبة احتياجات و وتقدميها 
الكها للمنتجات التأمينية اليت يقدمها، حيث أهنا تتفادى طرح منتج جديد مبتكر بسبب ارتفاع سعره  لعدم امت

 ؛املعلومات الدقيقة حول جسامة اخلسائر املرتتبة عنه
من خالل املقابالت اليت قمنا هبا مع مسؤول قسم التسويق ومن خالل حتليل سجالت ووثائق الشركة يتضح  -
ديدة خدماهتا التأمينية لتمتد إىل مناطق جغرافية جلتوزيع  التمايز اجلغرايفتتبىن ( Saa) نيالشركة الوطنية للتأم أن
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توزيع، إال أهنا جيب أن الوبعيدة لرفع حصتها السوقية، حيث أهنا تعترب الشركة الرائدة من حيث عدد شبكات 
على وكالتني مباشرتني فقط حتتوي أهنا توازن عدد نقاط بيعها من منطقة ألخرى، فمثال جند يف والية برج بوعريريج 

وكالة  22ادي، مقارنة بوالية جباية اليت تتكون من حداها وسط الوالية واألخرى يف راس الو إمتباعدتني 
 .(عامة/مباشرة)
الشركة على وجب ر قنوات التوزيع التقليدية، ما يقنوات التوزيع اليت تعتمدها الشركة تدخل حتت إطاإن خمتلف  -

اج اخلدمة نتإالزبائن، خاصة الذين يرغبون يف  يف توسيع قاعدة احلصول على طرق توزيعهاأمهية تنويع أن تعي 
يف  االبتكارنفسهم أو يبحثون عن جتربة طرق جديدة وسهلة، فالتطور التكنولوجي يشجع على اإلبداع و أب

واالعتماد على  لالكتتاباستخدام منافذ أخرى تعترب سهلة وبتكاليف أقل كاستخدام تطبيقات اهلاتف الذكي 
أماكن ، ووضع آالت البيع يف (e-constat)احلادث  والدفع اإللكرتوين أو إرسال حمضر االكتتاببقيام لل نرتنتاإل

 .مدروسة كاملطارات واحملالت التجارية الكربى
 هتماميادة يف السوق ما يوجب عليها االلشركة الوطنية للتأمني احملرك األساسي لتحقيق الر يف ا متثل قوى البيع -

اخلربة ملعنوية، ففقداهنا هلم يؤدي إىل نقص ت املالية واآالل تثمني جهودهم ودعمها باملكافباحلفاظ عليهم من خ
مجع يف  ا  جيد أداء   انحتقق 2322و 2323معرفية، فنجد مثال الوكالتني احلاملني للرمزين روة ثللشركة وفقدان 
 .األقساط للشركة

من  االستفادةاختيار وتوظيف فئة الشباب املبدعني لصقل مواهبهم و  ىعلالوطنية للتأمني  حترص الشركة -
داء مهامهم بفعالية، وهذا بالنسبة للموظفني يف املديرية اجلهوية أليث تسهر على تدريبهم وحتفيزهم قاهتم، حطا

متثيلهم  لقدم األربعنيمعظمهم يفوقون سن نجد أن  فنيعكس الوكالء العامعلى سطيف والوكاالت املباشرة، 
 .فما أكثر سنة 22وكذا شروط عقد التعيني الذي يشرتط أن يكون سنهم  للشركة

تجهيزات، الكاألثاث و   هابيع نقاط وتوحيده على خمتلفاملادي لدليل با( Saa)الشركة الوطنية للتأمني  اهتمام -
 .وترسيخ صورة واحدة يف أذهان زبائنهاتها هوي ، لتوحيدالديكور الداخلي والديكور اخلارجي

يف املديرية اجلهوية للشركة بيع حمل الدراسة ساهم يف زيادة أداء قوى العلى شكل حزم إن طرح منتجات جديدة  -
لمنتجات التأمينية املرحبة واليت تتميز باخنفاض وقوع ل يف حتصيل األقساط التأمينيةبسطيف ( Saa)الوطنية للتأمني 

كعرض حلباب وعرض لسيارات  نتج االعروض اجلديدة ملسامهت  فقد، اخلطر كمنتجات التأمني على السكن
 .للشركةيف زيادة األرباح  ساعد تأمني متعدد األخطار املنازل والذياليف عقد  االكتتابة مهين من زياد/حريف
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املديرية  حمل الدراسة يفحتسني أداء قوى البيع  يف لتعويض املتضرريناإلجراءات املتبعة من قبل الشركة  سامهت -
، ومن بينها اشرة أو على مستوى الوكالء العامنيالوكاالت املبية املطالبات سواء على مستوى تسو يف  اجلهوية
مطالبات املتعلقة بتأمني ضمان التعويض املباشر لليف  الصارم الذي حترص الشركة على تطبيقه واملتمثل اإلجراء

يف بسطيف  (Saa)املديرية اجلهوية للشركة الوطنية للتأمني  لدى خمتلف وكاالتكتتبني للمتضررين امل السيارات
  .املتضرر دون انتظار ن بني الوكالتنيعملية الطعوإال تتعرض الوكاالت املعنية للعقوبة، وتبقى  يوم 52غضون 

 اقتراحات الدراسة: نياثا
الشركة الوطنية  تعزيز أداءقرتاحات من أجل كن تقدمي جمموعة من االميا على النتائج املتحصل عليه بناء       

 :للتأمني، واليت ندرجها يف
وتقليص فجوة سوء الفهم بني محلة الوثائق ومقدميها، البد أن هتتم نمية مبيعات املنتجات التأمينية من أجل ت -

تدريب قوهتا البيعية على حتديد ومعرفة احلاجة التأمينية لطاليب التأمني وتقدمي أفضل التغطيات ملواجهة بالشركة 
رح الشروط املتعلقة بالوثيقة التأمينية وحدود التغطية اليت ميكن أن تقع هلم، مع احلرص على شالتهديدات املستقبلية 

 .قتطاعات اليت يسوف يتحملها الزبوندث، ويف األخري قيمة التعويض واالومدة التصريح باحلا
جيب على الشركة الوطنية للتأمني توسيع وتنويع املنتجات اليت تقوم بتوزيعها عرب شبابيك التأمني املصريف   -

 .مثال بدل توزيع منتجات الزراعة فقط ANGEM وض املصغرةكاستهداف أصحاب للقر 
، جيب أن تتم هذه العملية يف إطار عمل منظم بشكل مثايل (Saa) الشركة الوطنية للتأمني نظر ا لكثافة شبكة -

  .ني الوكاالت يف نفس املنطقةبمن أجل جتنب أي تداخل يف االختصاص اإلقليمي 
الزبائن هو حتسني وتقليص مدة  علىتنتهجها الشركة لتحسني مسعتها والتأثري  نأإن أفضل وسيلة تروجيية ميكن  -

تسوية املطالبات وتقدمي التعويض، كون أن هذه األخرية متثل مؤشر مهم للزبون للمفاضلة بني شركة تأمينية على 
أرباب العمل ومسريي  لقاءات معالأما بالنسبة ألخطار املؤسسات فيعترب تنظيم . غرار شركة تأمينية أخرى منافسة

تقدمي اهلدايا امللموسة املعتربة للزبون أفضل وسيلة تروجيية  عتربيكما ،واخلاصة أفضل تأثريا موميةالع ؤسساتامل
 .مللحفاظ على الزبائن وتوطيد العالقة معه

لسوقية وزيادة تعترب قوى البيع أداة تروجيية فعالة البد من استغالهلا من أجل جذب زبائن جدد وتنمية احلصة ا -
رحبية الشركة، األمر الذي يستدعي تدريبهم على فن اإللقاء وسرد القصص لبعض احلوادث املأساوية من أجل 
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، باعتباره مظلة أمان للخسائر يف أذهاهنم لفت انتباه الزبائن والتأثري فيهم، وغرس أمهية التأمني يف توفري احلماية هلم
 .املستقبلية اليت ميكن أن تقع هلم

تعزيز عمل قوى البيع يف بيع اخلدمات التأمينية جيب أن تفكر شركات التأمني جبدية على اعتماد الوسائل ل -
والدفع، تسمح بتسجيل بعض املعلومات العامة  االكتتاباإللكرتونية، كإنشاء منصة أو تطبيق هاتف خيلق آلية 

 .عرب الربيد أو إرسال نسخة إلكرتونية هلمعن هوية املكتتبني اليت ال تأخذ وقت ويتم إيصال الوثيقة هلم 
تم جتميع زبائن وإدامة العالقة معهم، ميكن لشركات التأمني إنشاء رصيد خاص بالزبائن املرحبني ياللحفاظ على ل -

حيث ترتجم هذه النقاط إىل قيمة مالية ميكن مه ومل يقابل بالتعويض للخسارة، براإفيه نقاط عن كل عقد مت 
 .دفع مسبق يسمح باخلصم التلقائي وحتصيل األقساط التأمينية اعتبارها رصيد

ضرورة حتمية لتحسني جتربة  وإزالة الطابع املادي للوثائق التأمينية واستخدام العقود الذكية ييعترب التحول الرقم -
اإللكرتوين ، من خالل تشجيع الدفع والتميز عن الشركات التأمينية األخرى العميل وجتويد اخلدمة املقدمة هلم

 .والبطاقات اإللكرتونية إلثبات اهلوية وتقدمي رقمية التوقيع
يعترب التأمني على األجهزة االلكرتونية كاهلاتف الذكي واحلاسوب واللوحة الرقمية سوق واعدة لشركات التأمني  -

 .اعهاباجلزائر، حيث أصبحت تتميز بارتفاع أسعارها وحتمل أصحاهبا خسارة مالية عند تلفها أو ضي
 .يف الوسائل الرتوجيية واإلبداع يف عرض األفكار املشوقة واجلذابة لنشر ثقافة التأمني بني األفراد االبتكار -
حول مشاكل ة باعتبارهم مصدر مهم للمعلومات ة للشركاالبتكاريشراك قوى البيع يف العمليات إضرورة  -

جديدة توفر حلوال ملشاكلهم وتليب احتياجاهتم، كما واحتياجات الزبائن، اليت ميكن جتسيدها على شكل منتجات 
املبدعني وتدريبهم وحتفيزهم لإلتيان باألفكار اإلبداعية اليت  قوى البيعأفراد على جيب أن حترص على احلفاظ 
 .متكنها من التصدي للمنافسني

الوكاالت احلاملة ة مثل بسطيف قوى بيع مؤهلة وفعال( Saa)للشركة الوطنية للتأمني متلك املديرية اجلهوية  -
حتفيزية  هلم نظرا للجهود املبذولة الجناز  مكافآتجيب التفكري جديا يف تقدمي  لذا 3787، 3787، 3783للرموز 
 .مهامهم
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 آفاق الدراسة: اثالث
واضيع تستحق الدراسة واليت تندرج ضمن موضوع على ضوء الدراسة اليت قمنا هبا تبني لنا جمموعة من امل    
 :واملتمثلة يفاسة احلالية الدر 

 .يف خلق القيمة لدى املكتتبني يف شركات التأمني االبتكاريدور التسويق  -

 .يف حبوث التسويق يف حتسني أداء شركات التأمني االبتكاريمسامهة التسويق  -

 .التكنولوجي على صناعة التأمني االبتكارتأثري  -

 .ة على تنافسية الشركات التأمنيارييف العالمة التج االبتكاريتأثري التسويق  -

 



 

 

 

 ق ائمة المراجع



:قائمة املراجع  
 

 326 

 مصادر باللغة العربية: أوال
  :الكتب

، 1، الرضوان للنشر والتوزيع، طالمبيعات والتسويق في المنظمات المعاصرةفتحي أمحد ذياب العواد،  .1
 .3112عمان،  األردن، 

 .3111، عمان، األردن، 1دار الصفاء للنشر والتوزيع، ط إدارة الموارد البشرية،أبو شيخة، نادر،  .3
، دار التدريب االستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشريةأمحد جابر احلسنني،  .2

 .3112اليازوري، القاهرة، مصر، 
 .3113، دار الكتب، القاهرة، مصر، األصول والمهارات: إدارة البشرأمحد سيد مصطفى،  .4
 .3111، دار الزهران، الطبعة األوىل، عمان، األردن، دراسات تسويقية متخصصةأمحد شاكر عسكري،  .2
، دار الفكر اجلامعي، (المشكالت العملية والحلول اإلسالمية)نظرية التأمين أمحد حممد لطفي أمحد،  .6

 .3112اإلسكندرية، مصر، 
، دار جليس الزمان استخدامها في المنظمات، بطاقة األداء المتوازن ومعوقات أمحد يوسف دودين .2

 .3112للنشر، عمان، األردن، 
 .3118، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، مناهج البحث العلميأسعد عطوان، يوسف مطر،  .8
ستويل، مكتبة العبيكان، الرياض، . ، دانييل مالمبيعات والتسويق والتحسين المتواصلأسعد كامل الياس،  .2

 .3113ية، السعود
 .3116، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة التسويق وفق منظور الزبونأنيس أمحد عبد اهلل،  .11
العريب للنشر تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي، : مجتمع ما بعد المعلوماتإيهاب خليفة،  .11

 .3114والتوزيع، ابو ظيب، 
هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  ماسية اإلقناع،مهارات التفاوض ودبلو إيهاب كمال،  .13

3111. 
 دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، ،(مدخل شامل)مبادئ التسويق الحديث بشري عالق، محيد الطائي،  .12

 .3112 األردن،
الدار الدولية للنشر والتوزيع،  ،، ترمجة صليب بطرسالتسعينات وما بعدها: اإلدارة للمستقبلبيرت دراكر،  .14

 .1224مصر،  القاهرة،
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 .3116دار املريخ للنشر، الرياض، السعودية،  إدارة الخطر والتأمين،جورج رجيدا، مبادئ  .12
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  إدارة الجدارات والمواهب،محيد الطائي وآخرون،  .16

3116. 
 .3112، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المبيعات، إدارة محيد الطائي .12
 .3112األردن،  دار يازوري العلمية للنشر، عمان، البيع الشخصي والتسويق المباشر،محيد الطائي،  .18
: تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرةحيدر شاكر الربزجني، حممود حسن اهلواسي،  .12

 .3112، مطبعة ابن العريب، دون ذكر بلد النشر، وجيتكنول -منظور إداري 
 .3116، مؤسسة فريدريش إيربت، بريوت، لبنان، ، منهجية البحث العلميرميا ماجد .31
، دار اليازوري مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرينكريا الدوري وآخرون، ز  .31

 .3112العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
مركز الكتاب األكادميي للنشر والتوزيع، عمان،  الموارد البشرية بين الكفاءة والفعالية،زواتين عبد العزيز،  .33

 .3112األردن، 
، دار غيداء للنشر والتوزيع، أسس ومفاهيم معاصرة: إدارة التسويقسعدون محود جثري الربيعاوي وآخرون،  .32

 .3112، عمان، األردن، 1ط
مكتبة العبيكان، الطبعة  لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية،: التكنولوجياإلبتكار سعيد اوكيل،  .34

 .3111األوىل، الرياض، 
، دار الكتب املصرية، مجهورية مصر طرق وأساليب تحسين األداء في المؤسساتالسيد عبد النيب حممد،  .32

 .3112العربية، 
، دار الفجر للنشر والتوزيع، منهج لتحقيق التميز التنافسي: التخطيط اإلستراتيجي سيد حممد جاد الرب، .36

 .3116القاهرة، مصر، 
 .3111، املكتبة األكادمية، القاهرة، مصر، اإلبتكار وإدارتهالسيد نصر الدين السيد،  .32
في ظل االتجاهات  إدارة الموارد البشرية استراتيجياشوقي ناجي جواد الساعايت، صاحل ابراهيم العواسا،  .38

 .3131جمموعة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،  العالمية المعاصرة،
، جملة الباحث، العدد السابع، جامعة قاصدي تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ الداوي،  .32

 .3112مرباح، اجلزائر، 
 .3116قاهرة، مصر،  جمموعة النيل العربية،  ، اإلتصاالت التسويقية المتكاملة،سامل شيماء .21
 .3112، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المقاربة التسويقية والصناعة التأمينيةطارق قندوز،  .21
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، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األساليب الكمية في التسويقعبد احلميد الطائي، مساح وليد جنيب،  .23
 .3112عمان، األردن، 

 املنظمة ، منشوراتالمؤسسي األداء جودة لتحسين كمدخل األداء وتقييم قياس حممد، الرحيم عبد .22
 . 2009 ،القاهرة، مصر املؤمترات، أعمال اإلدارية، للتنمية العربية

 .3114القاهرة،  تصميم وتنقيذ وتقييم برامج التدريب، المجموعة العربية للتدريب،عبد الفتاح رضوان،  .24
 .3116، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، نظام التأمين اإلسالميعبد القادر جعفر،  .22
، عمان، األردن، 1، اجلنادرية للنشر والتوزيع، طتدريب وتنمية الموارد البشريةعبد الكرمي أمحد مجيل،  .26

3116. 
 .3112، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة التأمين والمخاطرعبد اهلل حسن مسلم،  .22
، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، تدريب المدربين طريقك الحتراف التدريبعبد اهلل حممد اسعد،  .28

 .3116القاهرة، مصر، 
استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشركات المساهمة عطا اهلل حممد تيسيري الشرعة،  .22

 .3111دار جليس الزمان، عمان، األردن، امة، الع
، دار مدخل معاصر: استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية المستدامةعالء فرحان، بناء طالب،  .41

 .3113احلمد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
القاهرة،  اجلديدة، اإلدارة مكتبة ،المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج :التميز إدارة السلمي، علي .41

 .2002مصر، 
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  منظور تطبيقي ووظيفي،: علي فالح زغيب، إدارة املبيعات .43

 .3111األردن، 
 .3113، دار الكنوز املعرفة العلمية، عمان، األردن، مدخل للتسويقفريد كورتل،  .42
، إدارة مركز حبوث الشرطة، الشارقة، االستراتيجيدور اإلحصاء في دعم التخطيط قاسم أمحد عامر،  .44

 .3114اإلمارات العربية املتحدة، 
 .3112، لندن، 1، طE-Kutub، اإلبتكار المالي ومقدمة إلى الهندسة الماليةقندوز عبد الكرمي،  .42
 .1224، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، إدارة الموارد البشريةكامل مصطفى،  .46
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، 1، دار األيام للنشر والتوزيع، طالثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلداريةبو الشرش، كمال  .42
 .3116 عمان، األردن،

، ترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامى، دار الفجر للنشر والتوزيع، أساسيات إدارة المبيعاتماتثيو شوارتز،  .48
 . 3118القاهرة، مصر، 

، دار وائل للطبع والنشر، الطبعة منتجات الجديدة ، تطويرندمي عكروشمأمون ندمي عكروش، سهري  .42
 .3114األوىل، عمان، األردن، 

 .3116، دار هومة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر، المدونة الجزائرية للتأميناتمربوك حسني،  .21
، e-Kutub ltd، وطموحنحو منظمة صحية واحترافية : بيئة عمل الشركاتحممد بن دليم القحطاين،  .21

 .3112، لندن، 1ط
 عمان، األردن، والتوزيع، للنشر األكادميية الكتب دار ،والتأمين الخطر إدارة مبادئ ،البلقاين توفيق حممد .23

3114. 
إدارة الموارد البشرية في ظل استخدام األساليب العلمي حممد جاسم شعبان، حممد صاحل األبعج،  .22

 .3114، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، الحديثة
، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، إدارة المبيعاتحممد عبيدات، عبد اهلل مسارة،  .24

3114. 
، 1، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع، طإدارة المبيعاتحممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  .22

 .3111دن، عمان، األر 
 .3113، جمموعة النيل العربية، مصر، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمةمدحت أبو النصر،  .26
اجملموعة العربية للنشر ، (ختطيط، تنفيذ، تقومي الربامج التدريبية) مراحل العملية التدريبيةمدحت أبو النصر،  .22

 .3112والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .3111، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهر، مصر، األداء اإلداري المتميزمدحت حممد أبو النصر،  .28
، دار كنوز واقع سوق الحالي وتحديات المستقبل: تسويق خدمات التأمينمعراج هواري وآخرون،  .22

 .3112املعرفة، عمان، األردن، 
، جامعة المؤسسي كمدخل للتطوير والتنمية في الوطن العربياألداء املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  .61

 .1222الدول العربية بالقاهرة، مصر، 
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 .3118، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أصول التفاوضنادر أمحد أبو شيخة،  .61
، املركز القومي التأمين االلزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات نادية ياس البيايت، .63

 .3111، القاهرة، مصر،  1لالصدارات القانونية، ط
، مركز اخلربات املهنية لإلدارة التطبيق العملي لإلقتصاد اإلسالمي: التأمين التكافليناصر عبد احلميد،  .62

 .3114، القاهرة، مصر، "مبيك"
ية للدراسات والنشر، لبنان، ، مؤسسة جمد اجلامعإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل حواء،  .64

3112. 
عمان، ، 1، دار وائل للنشر، ط إدارة اإلبتكار المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةجنم عبود جنم،  .62

 .3112األردن، 
 .3112، دار الدجلة للنشر ولتوزيع، عمان، األردن، تنمية األداء الوظيفي واإلداري نزار عوين اللبدي، .66
، دار ومكتبة احلامد للنشر التسويق الصناعي: تسويق األعمالري عزيز العبادي، نظام موسى السويدان، مس .62

 .3111والتوزيع، عمان، األردن، 
كيف تتفوق الشركات باالستخدام الصحيح للمعلومات والعاملين وتكنولوجيا نور الدين الشيخ العبيد،  .68

 .3114، دونالد مارشاند، وليام كتينغر، مكتبة العبيكان، عمان، األردن، المعلومات
 .3111داراحلامد للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  ،إدارة الخطر والتأمينهاين جزاع ارتيمة،  .62
، دار احلامد منظور إداري كمي وإسالمي: إدارة الخطر والتأمينهاين جزاع ارتيمة، سامر حممد عكور،  .21

 .3111 األردن، للنشر والتوزيع، عمان،
 .3112، دار وائل للنشر، عمان، األردن، تسويق الخدماتهاين حامد ضمور،  .21
، مطبعة التعليم العايل، بغداد، إدارة األفرادوهيب رضا عبد الرزاق، سعيد نظال حممد، بدر عبد العزيز،  .23

1282. 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة التأمين والمخاطريوسف حجيم الطائي وآخرون،  .22

 .3114األردن، 
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 :دكتوراه أطروحات
التسيير على أساس االنشطة في تحسين أداء المؤسسات اإلقتصادية مساهمة بكوش لطيفة،  .1

 كلية  غري منشورة،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم،، دراسة حالة مجمع صيدال :الجزائرية
 6102-6102، علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر

، اطروحة دكتوراه، -الواقع واألفاق -تسيير قوى البيع في المؤسسة االقتصادية الجزائريةجبار بوكثري،  .3
 .6100علوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، غري منشورة، 

ل شهادة ، أطروحة مقدمة لنياإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنةالكفاءة التشغيلية للمصارف شوقي بورقبة،  .2
 .6100-6101، اجلزائر، 1جامعة سطيفنشورة، كلية العلوم االقتصادية، م الدكتوراه يف العلوم،

، (DEA)البيانات  التطويقي التحليل باستخدام التعليمية المؤسسات كفاءة قياسطلحة عبد القادر،  .4
ختصص حوكمة الشركات، كلية العلوم  غري منشورة،  الدكتوراه يف العلوم،أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

 .6102-6102قتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اال

، أطروحة دراسة حالة شركات التأمين: كفاءة صناعة التأمين التجاري في الجزائر تقييمعامر أسامة،  .2
 .6102-6102، 0قتصادية، جامعة سطيفكلية العلوم االغري منشورة   مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم، 

دراساااة مقارناااة باااين الجزائااار  –دور اإلبتكاااار فاااي تفعيااال أداءات قطااااع اإلتصااااالت عبدددد الفتددداح داودي،  .6
، رسدالة دكتدوراه، غدري منشدورة، كليدة العلدوم اإلقتصدادية، -ومجموعة من دول شرق االوساط وشامال إفريقياا

 .3112-3116، بوضياف، مسيلةجامعة حممد 

دور اإلبتكااار واإلبااداع التسااويقي فااي تحقيااق المياازة التنافسااية للبنااو  التجاريااة ، عطددا اهلل فهددد السددرحان .2
كليدددة الداسدددات اإلداريدددة واملاليدددة العليدددا، جامعدددة غدددري منشدددورة،   رسدددالة دكتدددوراه يف فلسدددفة التسدددويق،  األردنياااة،

 .6112عمان، األردن، 

االبتكار التسويقي يف تدعيم القدرة التنافسية ملؤسسة دراسة حالة متعاملني اهلاتف النقال كباب منال، دور  .8
 .6102، ، اجلزائر0بوالية سطيف، أطروحة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيف

دراسة ميدانية  :االقتصاديةفي تحسين أداء الموارد البشرية بالمؤسسة  المعرفة دور إدارةغضبان ليلى،  .2
والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  االقتصادية كلية العلومغري منشورة،  أطروحة دكتوراه،  :مجمع صيدال

 .6102-6102 الجزائر، ،0باتنة
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 :مقاالت
 İSLAM رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي اإلسالمي،أشرف حممد دوابه،   .0

EKONOMİSİ VE FİNANSI DERGİSİ ،6102، العدد الثاين، جامعة اسطنبول صباح الدين الزعيم. 

واقع سوق التأمين الجزائري ودوره في تمويل االقتصاد الوطني في ظل نجاح مني بن سعيد وآخرون، أ .6
 ، اجلزائر،0العدد األول، جامعة اجلزائر  ، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،تكنولوجيا التأمين

6102. 

اثر اإلبتكار التسويقي للمنتجات في تحقيق وفاء الزبائن دراسة استطالعية على عينة بوزقراري عبلة،  .2
جامعة  ،02العدد  ، جملة أحباث إقتصادية وإدارية،بوالية بسكرة( عمر بن عمر)من المستهلكين ماركة 

 .6102 اجلزائر، بسكرة،
أدرار، جملة القانون واجملتمع، العدد األول، جامعة  الجزائري،سمسار التأمين في القانون حيتالة معمر،  .4

 .3114، اجلزائر
، جملة دراسة مقارنة: قواعد قياس المالءة المالية في شركات التأمينرتيبة طرطاق، عبد الرمحن العايب،  .2

 .6102 جامعة الوادي، اجلزائر، ،2البحوث والدراسات، العدد 

األدوار الجديدة ألخصائي المعلومات للتعامل مع زينب ابن الطيب، سليمان بن إبراهيم الرباعي،  .6
 .3118، جملة دراسة املعلومات والتكنولوجيا، دار جامعة محد بن خليفة للنشر، البيانات الضخمة

حالة مؤسس : دور التدريب في تحسين أداء رجال البيع الدوليين بالمؤسسة اإلنتاجيةسامي زعباط،  .2
 .6102رة، العدد الثالث، الكاتمية للفلين بجيجل، مجلة نماء لالقتصاد والتجا

، جملة التمويل والتنمية، قوة الحوسبة تدفع التعلم اآللي وتحول األعمال والتمويلساجنيف راجنان داس،  .8
3116. 

 اإلدارية للقيادات اإلداري المهارات تحديد إبراهيم، زكي حممد الروميض، صالح سليمان إبراهيم مسري .2
، 1التخصصية، العدد لألحباث والتعليم التنمية البشرية ، جملةميدانية دراسة :الليبية التجارية بالمصارف

3116. 
جملة دراسات يف املالية اإلسامية والتنمية، ، تطوير صناعة التأمين التكافلي في الجزائر، صاحل صاحلي .01

 .6161العدد األول، جامعة تيبازة، اجلزائر، 
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https://www.definitions-marketing.com/definition/digitalisation-de-la-force-de-vente/
https://www.ifegypt.org/
https://www.insurancespeaker-wavestone.com/2018/04/lintelligence-artificielle-service-de-lassurance/
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20. https://www.swissre.com/dam/jcr:e19f9264-53f9-49a2-b1d3-

a9af895e6bb0/sigma3_2019_fr.pdf 

21. https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2011-04.html. 

22. https://www.synox.io/documentation/SYNOX_SADA_interview.pdf 
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26. www.cna.dz  
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 مصادر أخرى: رابعا
 التقارير

 .3118، (Saa)تقرير السنوي للشركة اجلزائرية للتأمني ال

 :القوانين والتشريعات

 .6112فيفري  61املؤرخ يف  12-12من قانون التأمينات، القانون رقم  620املادة 

 . واملتعلق بالتأمينات 1222جانفي  32املؤرخ يف  12-22األمر رقم 
 

  :مطبوعة
، مطبوعة بيداغوجية، قسم علم االجتماع والدميغرافيا،  اإلحصاء التطبيقي في العلوم االجتماعيةفروق يعلى، 

 .3131، 13سطيف  -كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة حممد ملني دباغني 

 :معجم وقواميس

 6110، دار اآلداب، بريوت، لبنان، 00، ط(عربيقاموس فرنسي )المنهل سهيل إدريس، 
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 المقابلة أسئلة(: 1)لحق رقم م

 الشركة الوطنية للتأمني؟يف بتكار ما أمهية اال .1
 بتكارات التسويقية يف الشركة الوطنية للتأمني؟من يقوم باال .2
 بتكاري اليت تركز عليها الشركة؟ماهي عناصر التسويق اال .3
 بتكارات التسويقية؟مكانة املديرية اجلهوية يف االما  .4
 هل قامت الشركة بابتكار منتجات جديدة من قبل؟ .5
 هل ختاطر الشركة بتغطية االخطار اجلديدة؟ .6
 ماهي املنتجات اجلديدة للشركة؟ .7
 هل قامت الشركة باالبتكار يف الرتويج خلدماهتا؟ .8
 هل تستخدم الشركة األنرتنيت وتطبيقات اهلاتف؟ .9

 مكانة قوى البيع يف الشركة الوطنية للتأمني؟ما  .11
 هل تقوم الشركة بتطوير مهارات قوهتا البيعية؟ .11
 هل قامت الشركة بتطوير عمليات إجراء اخلدمة؟ .12
 كيف ميكن متييز نقاط بيع الشركة بسهولة؟ .13

 الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمين (:2)ملحق رقم 
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 ضمانات فقدان المنفعة (:4)ملحق رقم                        التأمين الشامل المحدود (:3)ملحق رقم 

 

 ضمان استرداد االقتطاع والتقادم (:6)ملحق رقم                          أفضل إصالحضمانات  (:5)ملحق رقم 
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 عرض لحباب (:8)ملحق رقم                                         عرض اللة (:7)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 عرض الوفا (:11)ملحق رقم                                  حرفي/عرض مهني (:9)ملحق رقم 
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 محكمينالساتذة قائمة األ(: 11)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم اجلامعة الرتبة  قبالل/ االسم 

 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر هباش فارس. د

1جامعة سطيف  أستاذ حماضر سفيان مسالتة. د  

1جامعة سطيف  أستاذ حماضر كباب منال. د  

ميلةجامعة  أستاذ حماضر بلحاج طارق. د  

1جامعة سطيف  أستاذ حماضر رقاد صليحة. د  

1جامعة سطيف  أستاذ حماضر دومي مسرة. د  

1جامعة سطيف  أستاذ حماضر بن زيادي أمساء. د  
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 "أداة الدراسة" االستبيان (: 12)الملحق رقم 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
-1-جامعة سطيف   

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 

 

 

 

(…./…. /0202) 

 

 :سيدتي سيدي،

 السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته،
 دكتوراه يف العلوم التجارية ختصصمتطلبات نيل شهادة اليف إطار التحضري إلعداد أطروحة كجزء من    

 :إقتصاديات التأمني، تقوم الباحثة بإعداد دراسة حول 
 ".دور التسويق اإلبتكاري في تحسين أداء قوى البيع في شركات التأمين بالجزائر "

   .اخلانة اليت تتفق مع رأيكمويف هذا اإلطار يرجى من سيادتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذا اإلستبيان يف    
ستساهم يف  ن إجاباتكم املوضوعية والدقيقةإية من أجل استكمال هذه الدراسة، إن مسامهتكم يف غاية األمه   

إثراء هذا البحث العلمي، كما أن كل املعلومات املقدمة من طرفكم ستبقى سرية وأنَّ نتائج الدراسة ستستخدم 
 .ألغراض علمية حبتة

 شاكرين لكم مقدما حسن تعاونكم معنا، وتقبلوا منا فائق اإلحرتام والتقدير        
 
 

: إستبيان رقم  
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التسويق اإلبتكاري: المحور األول  
أوافق  :العبــــارات الرقم

 بشدة
غير  محايد أوافق

 موافق
غير موافق 

 تماما
 التسويق اإلبتكاري في المنتج

 مبنتجات مؤسستكم متميزة مقارنة منتجات 11
 املنافسني

     

 األخرية السنوات مؤسستكم خالل قدمت 12
 حمسنة أو مبتكرة منتجات

     

 يف جناح تلقى ملؤسستكم املبتكرة املنتجات أغلب 13
 السوق

     

خربات وكفاءات بشرية  مؤسستكمتتوافر لدى  14
 .خمتصة يف تطوير منتجاهتا

     

      يف تغطية األخطار اجلديدة مؤسستكمختاطر  15
 في التسعيربتكاري التسويق اال

      .عروضها  اخلدمية باسعار مبتكرة مؤسستكمتطرح  06
حيقق اإلبتكار يف التسعري قيمة تفوق التكاليف اليت  07

 يدفعها الزبون
     

األسعار وفقا خلصائص الفئة  مؤسستكمحتدد  08
 ....(اساتذة، أطباء، جتار، مهنيون)  املستهدفة

     

حلساب ( إكتواريون)متخصصني  مؤسستكممتلك  09
 السعر املناسب

     

 في التوزيعبتكاري التسويق اال
أساليب توزيع حديثة ومبتكرة  مؤسستكمتستخدم  10

التوزيع عرب األنرتنيت، أالت إصدار العقود، )
 (تطبيقات اهلاتف

     

     بطريقة تسهل وصول  مؤسستكمتنتشر وكاالت  11
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 .الزبائن اليها
السيارات، )بعض الوكاالت  مؤسستكمتستغل  12

 .لتوزيع خدماهتا التأمينية...( العقارية
     

      .منتجاهتا عرب شبابيك البنوك مؤسستكمتقدم  13
 في الترويجبتكاري التسويق اال  

متتاز إعالنات مؤسستكم بعرض أشياء غري مألوفة  14
 وتثري الفضول واالنتباه

     

اإلعالنات املبتكرة ملؤسستكم على املنافع اليت تركز  15
 يسعى الزبون احلصول عليها

     

منتجاهتا على مواقع التواصل  مؤسستكمتروج  16
 االجتماعي

     

      على املؤثرون جلذب الزبائن مؤسستكمتعتمد  17
للزبائن للبيع  تطبيق الكرتوين متاح مؤسستكملدى  18

 واالتصال ودعم قوى البيع يف الشركة
     

 بتكاري في األفرادالتسويق اال
الشباب املبدعون لشغل  مؤسستكمتوظف  19

 .املناصب املهمة
     

على أداء عملهم  مؤسستكمحيرص موظفو  20
 بأسلوب متميز وبطريقة مبتكرة

     

دعم عمليات تطوير االبتكار  يساهم املوظفون يف 21
 .مؤسستكميف 

     

      بفعالية كبرية ملؤسستكميتميز املوظفون  22
 بتكاري في العملياتالتسويق اال

تتميز عمليات  انتاج وتقدمي اخلدمات يف  23
 بسهولة ووضوح اإلجراءات مؤسستكم

     

 خدماهتا التأمينية بطرق حديثة، مؤسستكمتقدم  24
 .سهلة وغري معقدة

     

     تقنيات تكنولوجيا التأمني  مؤسستكمتستخدم  23
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بلوك تشني، العقود )لتسهيل عملية اإلكتتاب 
 ...(.الذكية

على تقنيات الذكاء االصطناعي  مؤسستكمتعتمد  25
 AUTOMATIONلتحسني أداء املوظفني وأمتتة 

 العمليات

     

اجراءات تسوية املطالبات لدى  مؤسستكمتطور  26
 .قوهتا البيعية

     

مبعاجلة الشكاوى بسرعة وبطريقة  مؤسستكمتقوم  27
 .مبتكرة وفق تطلعات الزبائن

     

 بتكاري في المحيط الماديالتسويق اال
      ميتاز شكل وتصميم نقاط البيع باجلاذبية 28
على حداثة املعدات واألجهزة  مؤسستكمحترص  29

 املستخدمة يف تقدمي اخلدمة
     

على تكنولوجيات إتصال حديثة  مؤسستكمتعتمد  31
 .يف تقدمي خدماهتا

     

      .وسائل الراحة الالزمة لزبائنها مؤسستكمتوفر  31
 

أداء قوى البيع: المحور الثاني  
 

غير 
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

أوافق  أوافق محايد
 بشدة

 :العبــــارات
 

 الرقم

 األداء المالي
 تحصيل األقساط

حتصيل األقساط التأمينية هدف جيب ان اعمل على      
 .حتقيقه

32 

شيك، نقد، بطاقة ) أتعامل مع خمتلف طرق الدفع      
 .لتحصيل األقساط التأمينية( الكرتونية

33 
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 34 .التأمينية أمتلك قوة تفاوض جيدة لتحصيل األقساط      
 35 .يعرب معدل حتصيل األقساط على أدائي     
 36 .معدل حتصيل األقساط التأمينية متوسط     

 تحقيق األهداف
 37 .لدي مسار جيد يف حتقيق األهداف احملددة     
لدي قدرة للوصول باملنتجات اجلديدة إىل مستوى جيد من      

 .اإلكتتاب
38 

 39 .احملققة كفاءتكتعكس األهداف      
 41 (.التسويقية، املالية)األهداف احملددة متالئمة مع قدراتك      
تجنب فسخ عقد أركز على حتقيق األهداف احملددة ل     

 (.توقيف عن العمل)التعيني مع الشركة 
41 

 األرباح
 42 .األرباح اليت أحققها يف ازدياد مستمر     
 43 .األرباح اليت حتققها من األنشطة اليت تقوم هبا مرتفعة     
 44 .أحقق أرباحا متزايدة من العروض اجلديدة     
 45 .هامش الربح الذي أحققه من املنتجات اجلديدة كبري     
كتأمني أخطار )أحرص دائما على تسويق املنتجات املرحبة      

 .لزيادة األرباح( السكن
46 

 المالي األداء غير
 الحصة السوقية

بشكل كبري يف رفع احلصة  -على مستواي الفردي-أساهم      
 .السوقية ملؤسستكم

47 

أسوق تشكيلة منتجات متنوعة لتوسيع احلصة السوقية      
 .ملؤسستكم

48 

أركز دائما على العروض اجلديدة لزيادة اإلكتتاب يف خمتلف      
 .املنتجات

49 

 51 .أركز دائما على جذب الزبائن املرحبني     
 51 .معدل اإلحتفاظ بزبائين يف تزايد     
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 (جودة الخدمة) التعويضات 
 52 .أقوم بتعويض الزبائن يف اآلجال احملددة يف العقد     
 53 .أطبق آلية التعويض املباشر للخسائر     
 54 .خمزون تسوية املطالبات لدي منخفض     
 55 .معدل تسوية املطالبات لدي منخفض     

 

 

 :نوع قوى البيع. 2
 وكالة مباشرة                                            وكيل عام

 :إسم ورمز الوكالة. 2
 :الوالية. 3

 سطيف                 مسيلة               برج بوعريريج              جباية
 :السن .4

 سنة 41سنة          أكرب من  41-31سنة            31-21سنة           21أقل من 
 :المستوى التعليمي. 5

 ثالثة ثانوي            تقين سامي              جامعي               دراسات عليا
 :الخبرة. 6
 سنوات 9أكثر من              سنوات    8-5سنوات                         1-4
 هل مت خضوعكم لتكوين متخصص يف اإلبداع أواإلبتكار؟ .7

 نعم                                    ال
 هل حتتاج إىل تكوين متخصص لتطوير مهاراتك اإلبداعية؟ .8

 نعم                                    ال
 التوزبع الطبيعي  نتائج اختبار (: 13)الملحق رقم 

 

Tests of Normality 

 
 

 :معلومات شخصية
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Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

200, 48 088, اإلبتكاري التسويق
*
 ,977 48 ,477 

200, 48 095, المالي األداء
*
 ,977 48 ,447 

200, 48 083, المالي غير األداء
*
 ,979 48 ,536 

200, 48 055, البيع قوى أداء
*
 ,992 48 ,986 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 معامل ألفا كرونباخ(: 14)ملحق رقم 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,893 32 

 

  قوى البيع المديرية الجهوية سطيف (:15)رقم ملحق 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,823 24 



:املالحق  
 

 
353 
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 قوى البيع محل الدراسة (:16)ملحق رقم 
N code Nom N code Nom 

01 2801 SETIF " 25 3208 Seddouk 
02 2803 EL-EULMA 26 3209 Tazmalt 
03 2805 SETIF  " 27 3210 Aokas 
04 2806 BOUGAA 28 3212 El Kseur 
05 2807 BBA 29 2854 AGA ZEMO 
06 2808 M'SILA 30 2855 AGA BENA 
07 2809 AIN-AZEL 31 2857 AGA ABED 
08 2810 AEKEBIRA 32 2859 AGA TALE 
09 2811 REL-OUED 33 2861 AGA HAMD 
10 2812 SETIF B 34 2864 AGA DEFF 
11 2813 AOULMENE 35 2865 AGA TAIB 
12 2814 BOUANDAS 36 2866 MATTEM A 
13 2817 BOURTILA 37 2867 AGA GHAN 
14 2818 HDALAA 38 2868 AGA ZERG 
15 2819 SELMANE 39 2869 BOUDRAA 
16 2820 SETIF "D 40 2870 YAHYAOUI 
17 3110 BOUSAADA 41 2871 TAMART R 
18 1810 SIDI-AIS 42 2872 BARKET 
19 3201 Bejaia 43 2873 MAZOUZ 
20 3202 Bejaia 44 3251 LAOUCHE 
21 3203 SIDI AIC 45 3252 TAMART S 
22 3204 Akbou 46 3253 BETTANE 
23 3205 Kherrata 47 3257 ZERARI N 
24 3207 Amizour 48 3258 GHOUL KA 

      

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ر

 قم

قوى 

 البيع

 م. ت م م. ت م م. ت م م. ت م م. ت م م. ت م م. ت م م. ت م

0

1 
280
1 

161

1 

166

5 

127

8 
119

9 

104

4 
105

5 
870 

102

7 
801 

852 
861 

874 
776 801 772 770 

0

2 
280
3 

103

1 

107

6 

931 
989 

735 
732 742 839 601 

574 
651 

734 
835 801 878 888 

0

3 
280
5 

141

4 

144

2 

129

2 

124

3 

114

4 
112

9 
877 

108

9 
990 

100

4 913 
923 102

6 

103

8 

1 
102 

1 172 

0

4 
280
6 

100

7 
955 869 803 

756 
746 652 837 843 

847 
910 

922 
856 861 805 819 

0

5 
280
7 

114

2 

118

6 

107

7 

103

3 

832 
878 957 

112

2 
828 

849 
872 

914 
822 844 847 881 

0

6 
280
8 

112

1 

115

7 

108

2 

105

8 

894 
931 851 927 808 

818 
815 

840 
695 695 649 638 

0

7 
280
9 

129

6 

108

2 

136

1 

121

8 

143

0 
131

4 

110

3 

123

5 

110

6 

113

8 
106

6 

110

0 
111

4 

117

0 

1 

099 
1 149 

0

8 
281
0 

512 513 652 605 
572 

567 492 514 567 
564 

548 
532 

471 475 458 470 

0

9 
281
1 

728 661 820 726 
722 

776 582 655 680 
666 

679 
677 

659 648 748 738 

1

0 
281
2 

857 
103

2 
712 716 

673 
686 532 624 671 

676 
595 

599 
838 880 820 843 

1

1 
281
3 

132

8 

129

0 

125

5 

111

5 

131

0 
136

1 

113

4 

123

6 

105

8 

109

7 
103

0 

109

8 
101

5 

107

7 

1 

001 
1 007 

المطالبات وتسوية المطالبات (:17)ملحق رقم   
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1

2 
281
4 

646 548 669 585 
597 

607 516 615 439 
464 

476 
484 

494 506 608 636 

1

3 
281
7 

886 798 922 773 
845 

805 719 810 942 
855 

891 
885 

854 844 854 893 

1

4 
281
8 

667 627 705 697 
666 

627 631 703 577 
603 

663 
660 

712 715 689 703 

1

5 
281
9 

439 396 405 442 
312 

305 309 368 264 
300 

335 
347 

324 328 325 337 

1

6 
282
0 

356 326 334 307 355 
368 301 378 378 

396 
448 

462 
532 560 566 566 

1

7 
311
0 

521 543 532 479 
322 

338 421 367 236 
250 

332 
346 

459 435 139 147 

1

8 
181
0 

501 535 578 598 
469 

508 505 479 376 
417 

337 
360 

406 411 435 520 

1

9 
320
1 

239

1 

232

1 

247

6 

224

0 

184

0 
187

6 

140

3 

139

3 

138

1 

161

9 
142

5 

149

7 
162

5 

154

9 
399 523 

2

0 
320
2 

922 855 980 871 
916 

913 777 955 820 
851 

817 
836 

862 894 
1 

565 
1 582 

2

1 
320
3 

130

5 

120

9 

141

7 

114

1 

145

8 
146

8 

129

8 

148

4 

140

7 

141

9 
140

5 

142

6 
140

1 

140

3 
915 937 

2

2 
320
4 

161

2 

163

2 

145

5 

137

7 

122

6 
102

4 

120

2 

101

9 

107

8 

108

6 953 
118

1 971 957 
1 

345 
1 422 

2

3 
320
5 

964 981 
103

0 
938 

817 
882 688 736 486 

523 
466 

507 
353 394 825 891 

2

4 
320
7 

117

1 

111

3 

133

2 

117

6 

123

7 
105

6 

105

1 

135

3 

122

7 

123

5 
117

3 

120

3 
115

2 

117

1 
352 366 

2

5 
320
8 

142

0 

138

1 

153

5 

132

5 

142

3 
137

0 

112

1 

138

7 

129

7 

133

9 
123

8 

123

1 
142

4 

139

0 

1 

475 
1 494 

2

6 
320
9 

112

3 

101

5 

104

6 
854 

920 
846 

101

9 
894 760 

804 
793 

856 
693 681 981 991 

2

7 
321
0 

107

4 

105

7 

103

0 
943 

891 
885 780 911 809 

837 
777 

785 
774 791 724 704 

2

8 
321
2 

110

4 
972 

144

2 

131

0 

121

0 852 
117

8 

105

3 
951 

809 
996 

101

4 981 
119

2 
718 698 

2

9 
285
4 

603 590 700 642 680 642 610 664 685 736 615 619 536 496 632 613 

3

0 
285
5 

380 363 460 466 282 331 300 325 241 222 306 315 335 318 287 338 

3

1 
285
7 

636 532 694 641 668 573 565 685 471 522 483 521 555 674 556 567 

3

2 
285
9 

320 287 268 
263 

213 202 183 175 152 176 120 121 135 146 144 133 

3

3 
286
1 

122

2 

113

8 

122

0 

113

7 

129

9 

120

1 

123

3 

150

3 

134

2 

139

4 

121

3 

124

8 

115

3 

116

6 

1 
178 

1 158 

3

4 
286
4 

896 774 
100

9 
886 

100

5 
902 902 951 890 867 972 929 

111

9 

114

6 

1 

055 
1 150 

3

5 
286
5 

115

0 
995 

113

4 

947 
965 947 838 834 783 816 834 865 860 815 789 765 

3

6 
286
6 

616 568 502 
428 

471 427 501 488 389 428 379 438 389 374 372 371 

3

7 
286
7 

494 366 783 652 685 642 633 716 862 757 838 895 702 660 773 788 

3

8 
286
8 

307 275 366 
274 

410 385 343 377 316 315 320 329 307 287 330 334 

3

9 
286
9 

846 744 999 892 918 899 678 693 735 795 787 844 668 718 799 766 

4

0 
287
0 

280 236 358 316 308 286 241 310 353 337 303 315 313 315 320 330 
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األهداف المحددة واألهداف المحققة(: 18)ملحق رقم  
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ر

 قم

قوى 

 البيع

اإلنتا

 ج

األهدا

 ف

اإلنتا

 ج

األهدا

 ف

األهدا اإلنتاج

 ف

اإلنتا

 ج

األهدا

 ف

اإلنتا

 ج

األهدا

 ف

اإلنتا

 ج

األهدا

 ف

األهدا اإلنتاج

 ف

 األهداف أالنتاج

0

1 
280
1 

76 

507 

88 

151 

64 

170 

66 

870 
63 957 

72 

425 

56 

966 

61 
479  

62 

077 

61 

851 

78 

050 

65 
235 

61 673 
61 

855 
65 437 

    79 

514 

0

2 
280
3 

56 

435 

60 

923 

57 

442 

61 

687 
60 567 

59 

821 

57 

107 

60 
831  

60 

222 

60 

850 

50 

865 

62 
799 

69 248 
63 

490 
66 594 

    91 

343 

0

3 
280
5 

65 

364 

77 

539 

59 

918 

68 

772 
69 707 

74 

827 

95 

635 

93 
820  

67 

418 

79 

773 

27 

789 

70 
781 

75 758 
73 

183 
78 783 

    101 

995 

0

4 
280
6 

59 

624 

62 

390 

61 

297 

65 

744 
59 306 

62 

706 

62 

623 

63 
516  

63 

590 

66 

823 

55 

813 

66 
439 

62 600 
72 

101 
56 641 

    77 

098 

0

5 
280
7 

68 

857 

77 

802 

85 

984 

96 

359 
93 841 

104 

221 

82 

580 

90 
084  

94 

812 

89 

235 

44 

144 

99 
970 

99 277 
104 

457 
96 729 

    117 

591 

0

6 
280
8 

62 

145 

74 

070 

75 

294 

88 

455 
81 376 

93 

358 

93 

540 

91 
988  

82 

584 

89 

764 

37 

719 

86 
891 

75 777 
84 

079 
74 729 

    100 

476 

0

7 
280
9 

42 

820 

45 

177 

50 

808 

54 

089 
71 740 

65 

786 

64 

804 

75 
698  

62 

408 

69 

151 

103 

887 

64 
379 

62 077 
60 

860 
62 425 

    92 

311 

0

8 
281
0 

23 

563 

25 

961 

23 

625 

25 

819 
35 738 

33 

179 

34 

896 

38 
053  

36 

895 

35 

527 

64 

016 

38 
822 

37 911 
39 

959 
34 510 

    49 

461 

0

9 
281
1 

37 

878 

41 

371 

39 

781 

43 

369 
41 874 

42 

711 

42 

994 

44 
131  

51 

018 

45 

844 

113 

281 

53 
268 

48 855 
54 

530 
52 236 

    72 

714 

1

0 
281
2 

35 

323 

42 

388 

37 

885 

44 

849 
40 239 

44 

729 

41 

027 

42 
882  

57 

118 

47 

680 

86 

728 

60 
481 

102 

874 

71 

072 
97 627 

    115 

073 

1

1 
281
3 

60 

902 

66 

365 

58 

606 

64 

075 
74 118 

66 

632 

74 

911 

77 
490  

69 

041 

80 

222 

30 

225 

71 
994 

64 428 
68 

014 
61 251 

    88 

714 

1

2 
281
4 

28 

838 

29 

736 

33 

646 

35 

114 
36 102 

44 

809 

35 

794 

38 
326  

35 

769 

38 

107 

68 

709 

37 
452 

39 701 
40 

844 
45 819 

    65 

955 

1

3 
281
7 

58 

380 

60 

864 

62 

153 

65 

380 
76 390 

76 

653 

84 

157 

82 
887  

86 

529 

89 

417 

85 

497 

89 
835 

73 591 
83 

996 
66 219 

    92 

927 

1

4 
281
8 

39 

454 

42 

291 

47 

444 

51 

329 
55 473 

58 

641 

51 

579 

58 
589  

51 

872 

55 

046 

73 

960 

54 
230 

48 052 
55 

050 
45 583 

    65 

227 

1

5 
281
9 

26 

013 

27 

580 

30 

077 

31 

729 
30 122 

34 

330 

28 

692 

29 
702  

28 

742 

30 

685 

61 

390 

29 
953 

26 818 
29 

925 
24 755 

    35 

701 

128226 27 22 25 33 402 28 47 44 40 37 73 43 60 734 60 58 553     69 

4

1 
287
1 

410 305 734 560 833 707 735 748 795 785 709 748 667 676 615 640 

4

2 
287
2 

391 223 638 484 727 617 815 856 831 892 913 915 
112

6 

111

1 

1 

258 
1 277 

4

3 
287
3 

498 344 999 619 874 751 961 
110

0 
983 894 

104

5 

112

9 

104

0 

107

2 

1 

125 
1 089 

4

4 
325
1 

935 891 833 
808 

771 725 605 712 
676 

712 662 414 551 531 
215 494 

4

5 
325
2 

197

5 

177

4 
734 

184

3 
163

5 

143

9 

132

2 

146

0 

123

0 
122

5 

123

3 
706 

117

7 

121

2 

1 15
2 

1 151 

4

6 
325
3 

181

9 

156

1 

202

9 

186

2 
178

1 

163

5 

145

4 

175

3 

143

4 
131

7 

127

9 

133

4 

117

4 

125

1 

1 

115 

1 120 

4

7 
325
7 

107

9 
936 

139

8 

124

9 

125

8 

108

0 
876 

102

6 
865 839 636 668 659 689 546 525 

4

8 
325
8 

126

5 

103

9 

146

8 

132

9 
109 

113

8 
972 

112

1 

102

8 

101

5 
950 

101

6 
984 

103

1 
901 876 

 مجموع
452

71 

423

09 

465

43 

430
59 415

08 

404

34 
374

78 

415

07 

374
42 

379

36 

370
62 

376

62 
375

74 

381

99 
365

53 

349
99 

 



:املالحق  
 

 
357 

6 0 122 785 579 453 507 626 653  993 390 458 584 624 807 

1

7 
311
0 

29 

582 

32 

830 

34 

343 

38 

170 
41 962 

46 

278 

35 

496 

40 
191  

32 

465 

37 

660 

78 

050 

33 
033 

58 670 
47 

513 
58 477 

    77 

657 

1

8 
181
0 

29 

553 

32 

737 

38 

108 

41 

250 
41 543 

47 

066 

41 

723 

44 
642  

36 

616 

44 

407 

50 

865 

38 
907 

38 237 
40 

946 
49 311 

    74 

220 

1

9 
320
1 

93 

104 

103 

335 

119 

581 

133 

284 
99 966 

118 

164 

94 

192 

100 
824  

94 

622 

102 

063 

27 

789 

98 
792 

110 

197 

113 

251 

135 

784 

    178 

352 

2

0 
320
2 

55 

350 

63 

738 

45 

022 

50 

160 
53 953 

53 

949 

52 

840 

58 
153  

64 

470 

56 

156 

55 

813 

67 
829 

71 168 
69 

289 
79 385 

    102 

526 

2

1 
320
3 

57 

894 

62 

726 

70 

851 

77 

629 
88 340 

87 

069 

98 

691 

98 
136  

113 

660 

105 

853 

44 

144 

117 
588 

112 

266 

122 

663 

108 

404 

    146 

180 

2

2 
320
4 

71 

931 

77 

258 

69 

646 

76 

818 
75 583 

87 

083 

73 

926 

72 
207  

81 

140 

74 

001 

37 

719 

84 
209 

89 502 
93 

671 
84 211 

    107 

358 

2

3 
320
5 

48 

811 

53 

291 

46 

563 

50 

085 
43 474 

56 

001 

36 

579 

41 
501  

33 

211 

39 

047 

103 

887 

34 
520 

28 063 
32 

603 
25 423 

    35 

309 

2

4 
320
7 

47 

244 

49 

845 

56 

046 

59 

596 
62 720 

66 

971 

66 

424 

65 
595  

70 

259 

70 

971 

64 

016 

73 
034 

71 874 
73 

885 
67 669 

    97 

460 

2

5 
320
8 

61 

049 

65 

391 

68 

089 

73 

585 
79 099 

91 

979 

79 

844 

81 
937  

84 

085 

85 

117 

113 

281 

87 
609 

86 603 
92 

613 
92 793 

    126 

171 

2

6 
320
9 

59 

219 

63 

054 

77 

166 

83 

131 
78 542 

88 

543 

77 

268 

80 
311  

74 

817 

82 

533 

86 

728 

77 
902 

72 198 
79 

877 
70 455 

    95 

330 

2

7 
321
0 

53 

628 

56 

586 

56 

839 

61 

156 
61 381 

58 

855 

67 

048 

66 
336  

68 

215 

71 

432 

30 

225 

71 
162 

62 130 
66 

325 
58 424 

    77 

207 

2

8 
321
2 

57 

470 

62 

502 

70 

713 

76 

951 
79 026 

90 

595 

77 

762 

80 
845  

76 

770 

83 

476 

68 

709 

80 
497 

74 314 
79 

325 
70 040 

    94 

405 

2

9 
285
4 

27 

975 

31 

236 

28 

949 

31 

725 
43 509 

43 

753 

42 
316 

45 
400 

41 

632 

45 

155 

41 

218 

43 
493  

44 737 
44 

584  
    49 

136 

    40 

263 

3

0 
285
5 

14 

286 

15 

293 

19 

356 

21 

015 
18 673 

21 

643 

17 
570 

17 
934  

17 

113 

19 

051 

18 

252 

17 
947  

19 733 
20 

283  
    30 

854 

    22 

214 

3

1 
285
7 

18 

423 

20 

575 

24 

849 

27 

147 
33 235 

30 

203 

28 
588 

32 
715  

26 

993 

30 

461 

26 

102 

28 
289  

25 367 
27 

252 
    39 

064 

    27 

456 

3

2 
285
9 

11 

263 

12 

105 

11 

387 

12 

454 
9 756 

10 

971 

9 
542 

10 
102  

8 

030 

10 

097 

7 

950 

8 
363  

6 860 
6 

798 
    8 

822 

    6 

299 

3

3 
286
1 

50 

284 

52 

440 

55 

036 

59 

891 
77 060 

67 

242 

81 
829 

82 
982  

79 

041 

87 

830 

75 

822 

82 
655  

77 066 
81 

319  
    107 

168 

    73 

940 

3

4 
286
4 

32 

567 

37 

619 

46 

848 

51 

050 
57 001 

49 

234 

56 
832 

54 
027  

58 

265 

60 

417 

62 

417 

60 
975  

62 755 
68 

821  
    85 

054 

    62 

775 

3

5 
286
5 

33 

455 

35 

359 

42 

149 

46 

109 
42 658 

47 
170  

43 
603 

45 
163 

43 

554 

46 

646 

43 

723 

45 
411  

43 559 
47 

030  
    54 

700 

    41 

973 

3

6 
286
6 

32 

759 

35 

951 

31 

446 

34 

734 
29 557 

36 
163  

40 
216 

39 
204 

41 

673 

44 

834 

28 

381 

30 
161  

28 194 
30 

662  
    36 

167 

    27 

601 

3

7 
286
7 

13 

366 

14 

120 

27 

894 

31 

011 
38 225 

38 
112  

44 
126 

43 
265  

48 

698 

47 

496 

44 

134 

46 
017 

45 783 
47 

544  
    64 

824 

    48 

759 

3

8 
286
8 

13 

750 

15 

277 

17 

581 

19 

101 
25 837 

23 
666  

27 
110 

27 
105  

27 

785 

28 

861 

28 

157 

29 
050 

29 576 
30 

399  
    41 

688 

    31 

986 

3

9 
286
9 

25 

473 

26 

846 

34 

106 

36 

918 
37 236 

38 

873 

34 
039 

39 
719 

34 

814 

36 

664 

31 

668 

32 
222  

30 104 
31 

970  
    42 

697 

    29 

219 

4

0 
287
0 

11 

028 

12 

049 

18 

368 

19 

885 
22 044 

20 

055 

21 
823 

23 
099  

24 

324 

23 

578 

22 

289 

22 
480 

23 134 
24 

197 
    30 

339 

    24 

689 

4

1 
287
1 

10 

004 

10 

604 

34 

745 

37 

893 
66 564 

58 

907 

62 
933 

72 
809  

61 

845 

67 

743 

57 

991 

64 
359 

54 216 
62 

541  
    68 

859 

    51 

835 

4

2 
287
2 

12 

183 

12 

903 

21 

006 

22 

727 
44 390 

34 

067 

55 
742 

54 
413  

64 

058 

59 

616 

67 

548 

66 
754  

74 789 
73 

865  
    105 

697 

    81 

368 

4

3 
287
3 

16 

433 

17 

411 

29 

863 

32 

635 
57 560 

41 

366 

60 
040 

61 
277  

59 

777 

63 

830 

57 

489 

62 
475 

62 269 
61 

816  
    91 

889 

    67 

598 

4

4 
325
1 

47 

050 

50 

299 

51 

375 

55 

972 
8 492 

51 

465 

50 
311 

55 
699 47 

536 

53 

699 

44 

474 

45 
529  

37 228 
38 

276 

32 300 33 686 

4

5 325
89 

321 

96 

287 

104 

205 

114 

730 
53 480 

113 

186 

99 
228 

105 
658 108 

363 

106 

205 

40 

594 

113 
212  

109 58

0 

107 
963 

122 15

9 

    

126 83
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2 2 

4

6 
325
3 

77 

049 

82 

034 

94 

862 

104 

069 

101 70

8 
103 

715 

113 
900 

121 
023 112 

456 

121 

674 

94 

783 

101 
018  

83 451 102 
391 

72 254 
    74 

947 

4

7 
325
7 

20 

291 

21 

726 

46 

622 

50 

728 
19 125 

56 

483 

46 
102 

54 
442  

41 

643 

49 

276 

33 

247 

35 
423  

35 963 
35 

917  
31 205 

    32 

397 

4

8 
325
8 

26 

888 

30 

165 

63 

678 

69 

378 
51 240 

61 

146 

61 
764 

68 
953  

64 

696 

68 

663 

62 

400 

67 
773  

57 924 
66 

130  
51 843 

    53 

985 

 15  14  16  14  13  13  0  2  مجموع

 حساب األرباح(: 21)ملحق رقم 

 
قبل التسويق  تحصيل األقساطلعينتين مرتبطتين لمقارنة المتوسط الحسابي لمتوسط ( T)اختبار (:22)ملحق رقم

 بعد التسويق االبتكاري تحصيل األقساطاالبتكاري والمتوسط الحسابي لمتوسط 

 

Statistiques pour échantillons appariés 

 
Moyenne N Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 اإلبتكار.قبل  65688510,97 48 27429577,954 3959118,554 

اإلبتكار.بعد  72312029,59 48 25810892,878 3725481,488 

 

Corrélations pour échantillons appariés 
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 N Corrélation Sig. 

Paire 1 اإلبتكار.بعد& اإلبتكار .قبل  48 ,925 ,000 

 

 

Test échantillons appariés 

 

Différences appariées 

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) Moyenne Ecart-type 

Erreur 

standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 اإلبتكار .قبل

- 

اإلبتكار.بعد  

-

6623518,620 

10458094,792 1509495,961 -

9660232,799 

-

3586804,440 

-

4,388 

47 ,000 

 

قبل التسويق االبتكاري هداف لعينتين مرتبطتين لمقارنة المتوسط الحسابي لمتوسط األ( T)اختبار (:23)رقم ملحق 
 بعد التسويق االبتكاري األهدافوالمتوسط الحسابي لمتوسط 

Statistiques pour échantillons appariés 

 
Moyenne N Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 قبلي.األهداف.متوسط  -4015,7865 48 4366,23291 630,21144 

بعدي.األهداف.متوسط  -4215,4167 48 10290,24717 1485,26924 

 

 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 قبلي .األهداف.متوسط &

بعدي.األهداف.متوسط  

48 ,432 ,002 

 

 
 

لعينتين مرتبطتين لمقارنة المتوسط الحسابي لمتوسط األرباح قبل التسويق االبتكاري ( T)اختبار(: 24)ملحق رقم
 والمتوسط الحسابي لمتوسط األرباح بعد التسويق االبتكاري

Statistiques pour échantillons appariés 
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Moyenne N Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 القبلي.األرباح.متوسط  19148,9740 48 12211,64540 1762,59919 

البعدي.األرباح.متوسط  23734,7708 48 14147,42700 2042,00520 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 القبلي .األرباح.متوسط &

البعدي.األرباح.متوسط  

48 ,758 ,000 

 

 
 

قبل التسويق االبتكاري  مطالباتلعينتين مرتبطتين لمقارنة المتوسط الحسابي لمتوسط ال (T)اختبار :(25)ملحق رقم 
 بعد التسويق االبتكاري مطالباتوالمتوسط الحسابي لمتوسط ال

Statistiques pour échantillons appariés 

 
Moyenne N Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 قبل.المطالبات.متوسط  18,1823 48 71,09379 10,26150 

بعد.المطالبات.متوسط  -12,8333 48 30,36118 4,38226 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 قبل .المطالبات.متوسط &

بعد.المطالبات.متوسط  

48 -,358 ,013 
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 سةنتائج توزيع عينة الدرا: (26) ملحق رقم

 

 البيع قوى نوع

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41,7 41,7 41,7 20 عام وكيل 

 100,0 58,3 58,3 28 مباشرة وكالة

Total 48 100,0 100,0  

 

 توزيع اجابات المستجوبين حسب رمز الوكالة(: 27)ملحق رقم 

 

 الوكالة ورمز إسم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1810,00 1 2,1 2,1 2,1 

2801,00 1 2,1 2,1 4,2 

2803,00 1 2,1 2,1 6,3 

2805,00 1 2,1 2,1 8,3 

2806,00 1 2,1 2,1 10,4 

2807,00 1 2,1 2,1 12,5 

2808,00 1 2,1 2,1 14,6 

2809,00 1 2,1 2,1 16,7 

2810,00 1 2,1 2,1 18,8 

2811,00 1 2,1 2,1 20,8 

2812,00 1 2,1 2,1 22,9 

2813,00 1 2,1 2,1 25,0 

2814,00 1 2,1 2,1 27,1 

2817,00 1 2,1 2,1 29,2 

2818,00 1 2,1 2,1 31,3 

2819,00 1 2,1 2,1 33,3 

2820,00 1 2,1 2,1 35,4 

2854,00 1 2,1 2,1 37,5 

2855,00 1 2,1 2,1 39,6 

2857,00 1 2,1 2,1 41,7 

2859,00 1 2,1 2,1 43,8 

2861,00 1 2,1 2,1 45,8 

2864,00 1 2,1 2,1 47,9 

2865,00 1 2,1 2,1 50,0 

2866,00 1 2,1 2,1 52,1 



:املالحق  
 

 
362 

2867,00 1 2,1 2,1 54,2 

2868,00 1 2,1 2,1 56,3 

2869,00 1 2,1 2,1 58,3 

2870,00 1 2,1 2,1 60,4 

2871,00 1 2,1 2,1 62,5 

2872,00 1 2,1 2,1 64,6 

2873,00 1 2,1 2,1 66,7 

2882,00 1 2,1 2,1 68,8 

3110,00 1 2,1 2,1 70,8 

3201 1 2,1 2,1 72,9 

3202 1 2,1 2,1 75,0 

3203 1 2,1 2,1 77,1 

3204 1 2,1 2,1 79,2 

3205 1 2,1 2,1 81,3 

3207 1 2,1 2,1 83,3 

3208 1 2,1 2,1 85,4 

3209 1 2,1 2,1 87,5 

3210 1 2,1 2,1 89,6 

3212 1 2,1 2,1 91,7 

3251 1 2,1 2,1 93,8 

3253 1 2,1 2,1 95,8 

3257 1 2,1 2,1 97,9 

3258 1 2,1 2,1 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 الوالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37,5 37,5 37,5 18 سطيف 

 50,0 12,5 12,5 6 مسيلة

 54,2 4,2 4,2 2 بوعريريج برج

 100,0 45,8 45,8 22 بجاية

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 السن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-30 4,2 4,2 4,2 2 سنة 
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 27,1 22,9 22,9 11 سنة 31-40

 100,0 72,9 72,9 35 سنة 40 من أكبر

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 التعليمي المستوى

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,1 2,1 2,1 1 ثانوي ثالثة 

 4,2 2,1 2,1 1 سامي تقني

 89,6 85,4 85,4 41 جامعي

 100,0 10,4 10,4 5 عليا دراسات

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5-8 4,2 4,2 4,2 2 سنوات 

 100,0 95,8 95,8 46 سنوات 9 من أكثر

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 أواإلبتكار؟ اإلبداع في متخصص لتكوين خضوعكم تم هل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25,0 25,0 25,0 12 نعم 

 100,0 75,0 75,0 36 ال

Total 48 100,0 100,0  

 

 

 اإلبداعية؟ مهاراتك لتطوير متخصص تكوين إلى تحتاج هل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 75,0 75,0 75,0 36 نعم 

 100,0 25,0 25,0 12 ال

Total 48 100,0 100,0  
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االتجاه العام إلجابات عينة الدراسة نتائج (: 28)الملحق رقم   

 : البعد األول
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 مقارنة متميزة مؤسستكم منتجات 

 المنافسين بمنتجات

48 4,6250 ,53096 

 األخيرة السنوات خالل مؤسستكم قدمت

 محسنة أو مبتكرة منتجات

48 4,7500 ,43759 

 تلقى لمؤسستكم المبتكرة المنتجات أغلب

 السوق في نجاح

48 4,3542 ,56454 

 وكفاءات خبرات مؤسستكم لدى تتوافر

 .منتجاتها تطوير في مختصة بشرية

48 4,2083 ,84949 

 األخطار تغطية في مؤسستكم تخاطر

 الجديدة

48 2,9792 1,12021 

 48612, 4,1833 48 المنتج في اإلبتكاري التسويق

 

 البعد الثاين 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 الخدمية  عروضها مؤسستكم تطرح

 مبتكرة باسعار

48 3,8542 ,65199 

 تفوق قيمة التسعير في اإلبتكار يحقق

 الزبون يدفعها التي التكاليف

48 3,7917 ,77070 

 لخصائص وفقا األسعار مؤسستكم تحدد

 تجار، أطباء، اساتذة، ) المستهدفة الفئة

 (....مهنيون

48 4,1875 ,81623 

 (إكتواريون) متخصصين مؤسستكم تملك

 المناسب السعر لحساب

48 3,8125 ,78973 

 54208, 3,9115 48 التسعير في اإلبتكاري التسويق

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 حديثة توزيع أساليب مؤسستكم تستخدم

 أالت األنترنيت، عبر التوزيع) ومبتكرة

 (الهاتف تطبيقات العقود، إصدار

48 3,4375 1,12810 

 تسهل بطريقة مؤسستكم وكاالت تنتشر

 اليها الزبائن وصول

48 4,6042 ,49420 
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 الوكاالت بعض مؤسستكم تستغل

 خدماتها لتوزيع (...العقارية السيارات،)

 التأمينية

48 4,0417 1,03056 

 شبابيك عبر منتجاتها مؤسستكم تقدم

 البنوك

48 4,3958 ,84399 

 60139, 4,1198 48 التوزيع في اإلبتكاري التسويق

Valid N (listwise) 48   

  

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 أشياء بعرض مؤسستكم إعالنات تمتاز

 واالنتباه الفضول وتثير مألوفة غير

48 3,9375 ,90873 

 على لمؤسستكم المبتكرة اإلعالنات تركز

 عليها الحصول الزبون يسعى التي المنافع

48 4,3333 ,63021 

 مواقع على منتجاتها مؤسستكم تروج

 االجتماعي التواصل

48 3,6667 1,05857 

 لجذب المؤثرون على مؤسستكم تعتمد

 الزبائن

48 3,1458 1,14835 

 متاح الكتروني تطبيق مؤسستكم لدى

 البيع قوى ودعم واالتصال للبيع للزبائن

 الشركة في

48 2,8958 1,15297 

 65166, 3,5958 48 الترويج في اإلبتكاري التسويق

Valid N (listwise) 48   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 لشغل المبدعون الشباب مؤسستكم توظف

 المهمة المناصب

48 3,7708 ,66010 

 أداء على مؤسستكم موظفو يحرص

 مبتكرة وبطريقة متميز بأسلوب عملهم

48 3,8750 ,78889 

 تطوير عمليات دعم في الموظفون يساهم

 مؤسستكم في االبتكار

48 3,6042 ,84399 

 77842, 3,8958 48 كبيرة بفعالية لمؤسستكم الموظفون يتميز

 62948, 3,7865 48 األفراد في اإلبتكاري التسويق

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 في الخدمات وتقديم انتاج  عمليات تتميز

 اإلجراءات ووضوح بسهولة مؤسستكم

48 4,3125 ,46842 
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 بطرق التأمينية خدماتها مؤسستكم تقدم

 معقدة وغير سهلة حديثة،

48 4,3125 ,51183 

 تكنولوجيا تقنيات مؤسستكم تستخدم

 بلوك) اإلكتتاب عملية لتسهيل التأمين

 (...الذكية العقود تشين،

48 2,9375 ,99800 

 الذكاء تقنيات على مؤسستكم تعتمد

 الموظفين أداء لتحسين االصطناعي

 العمليات AUTOMATION وأتمتة

48 3,2292 ,92804 

 تسوية اجراءات مؤسستكم تطور

 البيعية قوتها لدى المطالبات

48 4,1667 ,69446 

 بسرعة الشكاوى بمعالجة مؤسستكم تقوم

 الزبائن تطلعات وفق مبتكرة وبطريقة

48 3,9583 ,65097 

 40364, 3,8194 48 العمليات في اإلبتكاري التسويق

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 95441, 3,9375 48 بالجاذبية البيع نقاط وتصميم شكل يمتاز

 المعدات حداثة على مؤسستكم تحرص

 الخدمة تقديم في المستخدمة واألجهزة

48 3,6875 ,99266 

 إتصال تكنولوجيات على مؤسستكم تعتمد

 خدماتها تقديم في حديثة

48 3,7708 ,92804 

 الالزمة الراحة وسائل مؤسستكم توفر

 لزبائنها

48 3,7292 ,96182 

 81153, 3,7813 48 المادي المحيط في اإلبتكاري التسويق

 41419, 3,8854 48 اإلبتكاري التسويق

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 48612, 4,1833 48 المنتج في اإلبتكاري التسويق

 54208, 3,9115 48 التسعير في اإلبتكاري التسويق

 60139, 4,1198 48 التوزيع في اإلبتكاري التسويق

 65166, 3,5958 48 الترويج في اإلبتكاري التسويق

 62948, 3,7865 48 األفراد في اإلبتكاري التسويق

 40364, 3,8194 48 العمليات في اإلبتكاري التسويق

 81153, 3,7813 48 المادي المحيط في اإلبتكاري التسويق

 41419, 3,8854 48 اإلبتكاري التسويق

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
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 ان يجب هدف التأمينية األقساط تحصيل

 تحقيقه على اعمل

48 4,5625 ,50133 

 شيك، ) الدفع طرق مختلف مع أتعامل

 األقساط لتحصيل (الكترونية بطاقة نقد،

 التأمينية

48 4,6875 ,46842 

 األقساط لتحصيل جيدة تفاوض قوة أمتلك

 التأمينية

48 4,6250 ,48925 

 1,14777 3,9583 48 .أدائي على األقساط تحصيل معدل يعبر

 98908, 2,5208 48 .متوسط التأمينية األقساط تحصيل معدل

 40736, 4,0708 48 األقساط تحصيل

Valid N (listwise) 48   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 األهداف تحقيق في جيد مسار لدي

 المحددة

48 4,1250 ,70334 

 إلى الجديدة بالمنتجات للوصول قدرة لدي

 اإلكتتاب من جيد مستوى

48 4,2500 ,56493 

 84635, 4,0833 48 كفاءتك المحققة األهداف تعكس

 قدراتك مع متالئمة المحددة األهداف

 (المالية التسويقية،)

48 3,8125 ,91457 

 لتجنب المحددة األهداف تحقيق على أركز

 عن توقيف) الشركة مع التعيين عقد فسخ

 (العمل

48 3,7917 ,87418 

 52739, 4,0125 48 األهداف تحقيق

Valid N (listwise) 48   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 86679, 3,8125 48 .مستمر ازدياد في أحققها التي األرباح

 التي األنشطة من تحققها التي األرباح

 مرتفعة بها تقوم

48 3,5625 ,79643 

 63267, 4,0625 48 الجديدة العروض من متزايدة أرباحا أحقق

 المنتجات من أحققه الذي الربح هامش

 كبير الجديدة

48 3,6458 ,86269 

 المنتجات تسويق على دائما أحرص

 لزيادة (السكن أخطار كتأمين) المربحة

 .األرباح

48 4,3750 ,53096 

 56109, 3,8917 48 األرباح

Valid N (listwise) 48   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 40736, 4,0708 48 األقساط تحصيل

 52739, 4,0125 48 األهداف تحقيق

 56109, 3,8917 48 األرباح

 36375, 3,9917 48 المالي األداء

Valid N (listwise) 48   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 كبير بشكل -الفردي مستواي على- أساهم

 لمؤسستكم السوقية الحصة رفع في

48 4,4583 ,61742 

 لتوسيع متنوعة منتجات تشكيلة أسوق

 لمؤسستكم السوقية الحصة

48 4,5208 ,50485 

 لزيادة الجديدة العروض على دائما أركز

 المنتجات مختلف في اإلكتتاب

48 4,4792 ,50485 

 49822, 4,5833 48 المربحين الزبائن جذب على دائما أركز

 87418, 4,0417 48 تزايد في بزبائني اإلحتفاظ معدل

 46096, 4,4167 48 السوقية الحصة

Valid N (listwise) 48   

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 المحددة اآلجال في الزبائن بتعويض أقوم

 العقد في

48 4,2292 ,69158 

 83129, 4,1042 48 للخسائر المباشر التعويض آلية أطبق

 89893, 3,8542 48 منخفض لدي المطالبات تسوية مخزون

 1,26305 2,3542 48 منخفض لدي المطالبات تسوية معدل

 62518, 3,6354 48 (الخدمة جودة ) التعويضات

Valid N (listwise) 48   

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 
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 N Mean Std. Deviation 

 40736, 4,0708 48 األقساط تحصيل

 52739, 4,0125 48 األهداف تحقيق

 56109, 3,8917 48 األرباح

 36375, 3,9917 48 المالي األداء

 46096, 4,4167 48 السوقية الحصة

 62518, 3,6354 48 (الخدمة جودة ) التعويضات

 45100, 4,0260 48 المالي غير األداء

 35287, 4,0089 48 البيع قوى أداء

Valid N (listwise) 48   

 

 نتائج اختبار الفرضية األولى

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,546
a
 ,298 ,283 ,30800 

a. Predictors: (Constant), اإلبتكاري التسويق 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,855 1 1,855 19,554 ,000
b
 

Residual 4,364 46 ,095   

Total 6,219 47    

a. Dependent Variable: المالي األداء 

b. Predictors: (Constant), اإلبتكاري التسويق 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,128 ,424  5,022 ,000 

 000, 4,422 546, 108, 480, اإلبتكاري التسويق

a. Dependent Variable: المالي األداء 
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 نتائج اختبار الفرضية الثالثة  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,297
a
 ,088 ,068 ,43529 

a. Predictors: (Constant), اإلبتكاري التسويق 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,844 1 ,844 4,454 ,040
b
 

Residual 8,716 46 ,189   

Total 9,560 47    

a. Dependent Variable: المالي غير األداء 

b. Predictors: (Constant), اإلبتكاري التسويق 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,769 ,599  4,623 ,000 

 040, 2,111 297, 153, 324, اإلبتكاري التسويق

a. Dependent Variable: المالي غير األداء 

 

 

 

 الرابعة   نتائج اختبار الفرضية 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,646
a
 ,418 ,316 ,30082 

a. Predictors: (Constant), في اإلبتكاري التسويق ,المادي المحيط في اإلبتكاري التسويق 

 ,األفراد في اإلبتكاري التسويق ,المنتج في اإلبتكاري التسويق ,الترويج في اإلبتكاري التسويق ,التسعير

 التوزيع في اإلبتكاري التسويق ,العمليات في اإلبتكاري التسويق

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,599 7 ,371 4,103 ,002
b
 

Residual 3,620 40 ,090   

Total 6,219 47    

a. Dependent Variable: المالي األداء 

b. Predictors: (Constant), الترويج في اإلبتكاري التسويق ,التسعير في اإلبتكاري التسويق ,المادي المحيط في اإلبتكاري التسويق, 

 التوزيع في اإلبتكاري التسويق ,العمليات في اإلبتكاري التسويق ,األفراد في اإلبتكاري التسويق ,المنتج في اإلبتكاري التسويق

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,405 ,485  4,961 ,000 

 113, 1,622- 250,- 115, 187,- المنتج في اإلبتكاري التسويق

 267, 1,125 223, 133, 150, التسعير في اإلبتكاري التسويق

 042, 2,100 400, 115, 242, التوزيع في اإلبتكاري التسويق

 016, 2,514 410, 091, 229, الترويج في اإلبتكاري التسويق

 546, 609,- 109,- 103, 063,- األفراد في اإلبتكاري التسويق

 894, 134,- 023,- 153, 020,- العمليات في اإلبتكاري التسويق

 245, 1,181 165, 063, 074, المادي المحيط في اإلبتكاري التسويق

a. Dependent Variable: المالي األداء 
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رل إطل  رمليت البيع اإللك وين واخل  ، والمت اتات يف الب اتت ( Saa) تثمنيلل ما أرلنه الكر ت المطنيت   
   .1متع د األخ ار رل  السكل تثمنيالكمارث ال بيعيت و ال تثمنيتسمت  منت ات 

 في الترويج يبتكار االلمحور التسويق  قوى البيع إجاباتتحليل . 4.5.2.1
تتكمن ا ا  في الترويج، يبتكار االالتسويق للتعرف رل  مستم  ممافوت رينت ال راات رل  فورات حممر    

ا حسا   مل أجل حتليلها، (14-17-16-.1-18)وفوا لل تيب اآليت  االاتبيانالبع  مل مخست فورات مميرت يف 
 : مبني يف اجل وف املمايل ،  ما امتاملعيارت اترحنرافاملتما ات اةسابيت، واال

 من وجهة نظر قوى البيع تأمينللفي الترويج في الشركة الوطنية  يبتكار االالتسويق  مستوى تطبيق(: ..12)الجدول رقم 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

 نحرا اال
 المعياري

مستوى  "ت"قيمة 
 الداللة

 القرار

 مثلمفدت غده أشدياء بعدرل مؤاسدتك  إرلةدات متتداي
 (مماف  بك  )داف  000. 7.148 90873. 3.9375 االةتبا و  الفضمف وتثه

 الدمت املندافع رلد  ملؤاسدتك  املبتكدر  اإلرلةدات تر د 
 (مماف  بك  )داف  000. 14.658 63021. 4.3333 رليها ل صمفل ال بمن تسع 

 التماصددل مماقددع رلدد  منت اهتددا مؤاسددتك  تددروج
 (مماف  بك  )داف  000. 4.363 1.05857 3.6667 االجتماري

 (حمات )غه داف  383. 880. 1.14835 3.1458 ال بائل جل   لتاملؤرير  رل  مؤاستك  تعتم 
 للبيدع لل بدائل متدا  لكد وينإ ت بيد  مؤاسدتك  لد  
 (حمات )غه داف  534. 626.- 1.15297 2.8958 الكر ت يف البيع قم  ودر  تصافواال

 (موافق بشدة)دال  000. 6.335 65166. 3.5958 الترويج في يبتكار اال التسويق
 SPSS برةامج رل  خمرجات االرتمادمل إر اد الباحثت ب: المصدر

بد  و رتيف ال وتج  يبتكار االقيمت املتما ات اةسابيت يف التسمت  أن  أرل  ةلحظ مل خلف اجل وف    
، وا ا تعين أن املب مريني (15)بد  املو ر وام أ   مل املتماط الفرضي( 1.23)معياري ق ر   ارحنرافب( 5.32)

 .يف ال وتج يبتكار االما مبماف  بك   رل  حممر التسمت  أجاب

                                                           
 .كالكر ت رل  حسا  فاتسبم  ممقع  1
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واملؤمن اللاين يف املنطقة املغاربية واملؤمن اللالث يف املنطقة العربية، وواحدة من ست شركات التأمني األوىل يف 
 1.إفريقيا

  (Saa) تأمينلمحة تاريخية دعن نشأة الشركة الوطنية لل .4.2.4.1.
، وتشكلت من رأمسال خمتلط جزائري مصري 0222ديسثرب  02يف  (Saa) تأمنيلل ت الشركة الوطنيةئأنش   

صعبة بسبب الرتكيبة  انطالقةعرفت  ،يف القطاع الفاعلةعلى التوايل، وكغريها من الشركات  %22و %20بنسبة
ت لتصل البدائية للسوق، وكذا نقص اإلطارات مما جعلها تلجأ للتعاون املصري، وقد مرت الشركة بعدة تطورا

 :2إىل ما هي عليه اآلن
، ومع ظهور قانون تأمنيالدولة ملختلف عثليات ال احتكارممت الشركة يف إطار ، أح 0222ماي  22يف  -

أخطار السيارات، األخطار  :ذب كة كل األخطار الصغرية واملتعلقةالشر  احتكرت 0222ماي  20التخصص يف 
لسكن، لمتعددة أخطار ، املسؤولية املدنية جبثيع أنواعها، الزجاج انكسارالبسيطة، أخطار السرقة والسطو، 

 ات األشخاص واحلوادث اجلسثانية، مجيع األخطار اليت تلحق باألفراد، احلرفيني، التجار وغريها؛تأمين
كتغطية   تأمنيملثارسة خمتلف عثليات ال تأمني، فتحت الوزارة املالية اجملال أمام الشركة الوطنية لل0221يف سنة  -

 على الصادرات الذي يقتصر على شركة تأمنيالحية وحىت أخطار النقل، ما عدا الفالاألخطار الصناعية و 
 ؛(CAGEX) الصادرات ائتثانلضثان  تأمنيال
 :ذوالذي يقضي ب 12-22 مت إصدار األمر، 0222ويف سنة  -

 كذا األجانب؛ال أمام املستلثرين احملليني و فتح اجمل 
 ؛االعتثادمن خدمات السثاسرة احلاصلني على  االستفادةطة كثا خيول للشركات الناش 
 ؛تأمنيتفعيل رقابة الدولة على قطاع ال 
   ات األضرار؛تأمينات األشخاص عن تأمينفصل 

التجار  تأمنيل الفرنسيالشراكة بني الصندوق  اتفاقفروع تظهر خاصة بعد  إنشاءبدأت فرص الشراكة و    
فرع خاص لتقدمي خمتلف  نشاءإل 6002يف أفريل ( Saa) تأمنيالوطنية لل والشركة (MACIF)وأصحاب املصانع 

 :وحتتل الشركة حصة األسد يف السوق، وحتتوي حاليا على ؛تأمنيمنتجات ال
                                                           

: ، جريدة الشروق، متوفرة على املوقع2102، تطلق برناجما لعصرنة وتطوير اخلدمات Saa أمحد عليوة، الشركة الوطنية للتأمني 1
 www.echoroukonline.com. 
 2

         . http://www.saa.dz :املوقع اإللكرتوين للشركة 
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حبيث ال يتعارض مع  ة بذلك،الفرص وبالنسبة للباحث أيضا، حيث مت حتديد موعد املقابالت كلثا مسحت 
 .جدول أعثاهلم أو يؤخرهم على إجناز مهامهم

مكاهنا وزماهنا، قثنا  ،أسئلتها ،حتديد أهدافها ،نا للثقابلةدادإعبعد  :الجيد للمقابلة االستعداد .2.أ
وشرح  مقابلة مسؤول قسم التسويقالتوجه إىل املديرية اجلهوية سطيف و مت  حيث ،اجليد للثقابلة االستعدادب

قابلة مل مت توجيهناوالذي بدوره موضوع الدراسة وأمهية املعلومات اليت ميلكها لإلجابة على إشكالية الدراسة، 
واملتعلقة  تنادراسوجتيب على أسئلة  ؛دم بشكل مباشرخت مسؤول قسم املتابعة واإلحصاء ملا ميلكه من بيانات

، وقد قثنا بتسجيل املعلومات اليت مت احلصول عليها شفويا على شكل نقاط ومالحظات بأداء قوى البيع
 .علومات واحلصول على إيضاحات أكلرخمتصرة حىت يتسىن لنا طرح املزيد من األسئلة للتأكد من صحة امل

 داخلية وتقارير الشركةالسجالت ال. ب
جلثيع قوى واألرباح واملطالبات  وحتقيق األهداف احلصول على خمتلف املعلومات املتعلقة باألقساط اجملثعة مت   

، ئلة املطروحة للدراسةاليت ساعدتنا يف اإلجابة على األس البيع حمل الدراسة يف املديرية اجلهوية للشركة بسطيف
 :املتثللة يف

والذذذي يتضذذثن األربذذاح السذذنوية لكذذل رجذذل بيذذع يف املديريذذة  (:TCR)جدددوح اسدداب النتددانج السددنو   .4.ب
 .2102-2102اجلهوية سطيف للفرتة 

يذذة تأمينيتضذذثن جمثذذل األقسذذاط ال (:PRC) جدددوح اسدداب مةااألددة الداا الجمددادعي لقددو  البيددع. 2. ب 
إىل املطالبذذات الذذيت مت تسذذويتها لكذذل رجذذل بيذذع يف املديريذذة اجلهويذذة  إضذذافة ،ل واألهذذداف احملققذذةالسذذنوية والتحصذذي

 .2102-2102سطيف للفرتة 
يتضذذثن املثارسذذات التسذذويقية الذذيت هتذذدف الشذذركة إىل تنفيذذذها و  :2142-2142مخطددم متوسددم الجدد   .3.ب 

 .2102-2102 الفرتةيف 

 نتأميتعريف الشركة الوطنية لل. 2.4.1
مليار دينار،  62بإيرادات تفوق الذ  ،حتتل الشركة الوطنية للتأمني املرتبة األوىل بني شركات التأمني يف اجلزائر   

وحتوز الشركة على  ،1مليار دينار 50برأمسال يعد األكرب على مستوى سوق التأمينات الوطنية، حيث يقدر بذ 
ها الشركة األوىل على املستوى الوطين يف جمال التأمينات باملائة من حصة السوق الوطنية، وهو ما جيعل 22.2

                                                           
           http://www.saa.dz :املوقع اإللكرتوين للشركة 1
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ةغم تزاي  ع دهم  ييث تراج    9002مسامه  إنتاج الاكلء العامان تزاي ا مستمرا إىل غاي   عرفتكما    
التأمني لنفس الشرك  أو ملختل  الشركات املنافس  ومتركزها  وكلء ي   املنافس  بنيإىل  االخنفاضويرجح هيا 

م  شبكات  %81ييث جن  أن   اجلغرايف لاكلء التأمني االنتشاة االعتباة بعني األخييف نفس املنيق  دون 
ومتركز اإلداةات واألنشي  التازي  تتمركز يف منيق  الاسط نتيا  الةتفاع الكثاف  السكاني  ووجاد العاصم  فيها 

 %110ويف األخري ، %0210يف منيق  الشرق  مث منيق  الغرب بنسب   %9815الصناعي  والتااةي   تليها 
9005سن   باجلناب

التأمني املتااج   يف  شبكاتاإلنتاج ق  مت حتقيق  م   إمجايلم   %2218  كما أن 1
 :الااليات املاضح  يف الشكل اآليت

 8002 شبكات التوزيع حسب واليات الوطن لسنة إنتاج: (33.1) شكل رقم

   
 www.cna.dz: مت حتميل  م  املاق   9005وزاة  املالي  تقرير : المصدر

 9005اول  نشاط التأمني عام التأمني ملز  نظرا العتماد أةب  مساسر السماسر  والبناك تزاي ا   إنتاج سال    
كما عر  مستا  نشاط التأمني املصريف تزاي ا ، 9002 عام 18 رمقاةن  ب اً مسساة  10ع دهم ليصبح بيل  

وزياد  اعتماد شركات التأمني     نتيا  فصل شركات التأمني عل  األضراة ع  األشخاص9111 عامملحاظا 
مليان دج  4024 رق  بيل  نشاط اإلنتاج عل  مستا  البناك بعل  األشخاص عل  البناك لتازي  منتااهتا  حمق

 . 9005 عام
 
 
 

                                                           
1
 Cna, note statistique 2017-2018, Algerie, p31. Disponible sur le site : www.cna.dz. 
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 8002-8008انتاج القوى البيع في شركات التأمين للفترة : (31.1) جدول رقم
 مليان ديناة

  9115شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  م  اع اد البايث  باإلعتماد عل  تقاةير الازاة  املالي  يا : المصدر
 .www.cna.dz: مت حتميل  م  املاق  .9119  9111  9111

 :يف شركات التأمني يف الشكل املاايلانتاج قا  البي   ترمج ويتم       
 8002-8008إنتاج قوى البيع في شركات التأمين للفترة : (33.1) شكل رقم

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

       

        

     

             

            

 

 .معييات اجل و عل   باالعتمادالبايث    إع ادم  : مصدرال

نليظ مما سب  أن كل شبك  م  شبكات التازي  تساهم يف إنتاج شركات التأمني  ييث تساهم الشبكات    
 22020 بررأعما  يق ة    حمقق  ةقم9005سن  م  إمجايل ةقم أعما  شركات التأمني  % 64,7املباشر  بنسب  

  لرمبا يرج  لزياد  ع د الشبكات 9002مليان ديناة  إال أن مسامه  الشبكات املباشر  عرفت تراجعا مني سن  
 .غري املباشر 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 22020 22225 261 89 89007 87922 80332 69036 وكاالت مباشرة

 31974 10882 28948 29327 28270 26455 23456 وكيل عام

 5473 3407 8714 8279 7664 5281 4932 سمسار

 4024 3616 1078 1287 1649 1927 2206 صيرفة التأمين

 122393 120038 129561 127900 125505 113995 99630 المجمو 
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يتضح أن ع د الشبكات غري املباشر  عر  تزاي ا مستمرا ييث بلغ ع دهم  (11.7)م  خل  اجل و  ةقم    
  وذل  نتيا  تزاي  ع د الاكلء العامني والسماسر   إال أن ع د 9008عام  9021مقاةن  بر  9005عام  9212

  ليعر  9002شباك بنك  عام  220شه  اخنفاضا بع  ذل  إىل  مث 9008عام  9021شبابي  البناك بلغ 
  .9005شباك بنك  عام  0008اةتفاعا مر  أخر  ليصل  إىل 

ص وة قانان فصل شركات التأمني عل  األضراة ع  شركات التأمني عل   9111عام  التأمنيشه  ساق    
 :كما يبين  اجل و  التايل. كات املباشر بشلل الع د اإلمجايل األشخاص ما أد  إىل زياد 

 3138-3133تطور الشبكات المباشرة للفترة : (33.1) جدول رقم
 8002 8002 8002 8002 

 1609 1541 1524 1399 شركات التأمين على األضرار

 191 205 151 114 شركات التأمين على األشخاص

 1800 1746 1675 1513 المجمو 

، 9002، 9008 عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات باالعتمادالبايث   إع ادم  : المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002

أن ع د الاكاالت املباشر  عر  تزاي ا باستمراة ييث يصل ع د الشبكات  (19.7) يتضح م  اجل و  ةقم    
وهيا العتماد الع ي  م  شركات التأمني العمامي    9115عام  1517مقاةن  بر  9119 عام 1911باشر  إىل امل

لشبكات املباشر  لتازي  منتااهتا  كما أد  فصل شركات عل  ا...(    ,SAA, CAAR, CAAT)مثل 
شركات التأمني عل  التأمني عل  األضراة ع  شركات التأمني عل  األشخاص إىل فتح شبكات مباشر  خاص  ب

 .األشخاص

 8002-8008للفترة  قوى البيع في نشاط االنتاج لشركات التامينأداء . 1.3.3.1

يتمثل دوة قا  البي  يف جيب أكرب ع د م  املستأمنني إلص اة وثائ  التأمني وجتمي  األقساط اليت تعترب   
يل يعرض انتاج قا  البي  لشركات التأمني باجلزائر ماةدا أساسيا للسيال  املالي  لشركات التأمني  واجل و  املاا

 :9005-9009للفا  
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شا  التحالفات واالن ماجات م  البناك والتعامل أكثر م  الاسياء السته ا  فئات ج ي   وتاسي  يصتها 
  والشكل 9005سن   %2011الساقي   ييث بلغت نسب  اعتماد شركات التأمني عل  الشبكات غري املباشر  

 :9005-9000يبني نسب اعتماد شركات التأمني عل  شبكات التازي  يسب الناع للفا  املاايل 
 8002-8000للفترة  تطور شبكات التوزيع حسب النو : (33.1) شكل رقم
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 9001، 9009مني لسناات عتماد عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأباالع اد البايث  إم  : المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002، 9002، 9008، 9001،

يف ماازي  القا  ييث أصبحت شركات التأمني تعتم  أكثر عل شبكات غري  انقلب 9008شه ت سن      
  وتقليل التكالي  التابع  لشركات التأمني  ومسامهتها يف نظرا ملسامهتها يف حتصيل األقساط اجملمع  مباشر 
 : 9005-9008الشبكات غري املباشر  للفا  واجل و  املايل يعرض تياة والتازي  اجلغرايف   االنتشاة

 8002-8002تطور الشبكات غير المباشرة للفترة : (33.1) جدول رقم
 

 

 

 

، 9002، 9008عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  باالعتمادم  اع اد البايث  : المصدر

 ..www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002

 8002 8002 8002 8002 

 1683 1557 1193 1154 نيالوكالء العام

 10 15 18 19 السماسرة

 1015 991 1024 1062 البنوك

 2739 2586 2252 9021 المجمو 
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 اليت ميلكها البن ؛ القنااتم  خمتل   االستفاد الاكلء التقلي يني م  خل   عل تقليل اعتمادها  -
 مشاةك  اخل مات م  البناك؛ -
 تياير منتاات مالي  ج ي   أكثر كفاء  بالتعاون م  البناك؛ -
 احلاج  إىل بناء شبك  م  الاكاالت؛إنشاء ساق بسرع  دون  -
 .ما  إضايف م  البناك لتحسني امللء  املالي  وتاسي  األعما  التااةي  ةأساحلصا  عل   -

   قوى البيع في شركات التأمين بالجزائر تطور .3.3.3.1
اهم بشكل  تنقسم شبك  التازي  شركات التأمني يف اجلزائر إىل شبكات مباشر  وشبكات غري مباشر  تس    

كبري يف ةف  ةقم أعما  قياع التأمني  ييث تضم الشبكات املباشر  شركات التأمني عل  األضراة واألشخاص 
 Agence)والاكاالت مب اخيل نسبي  ( CNMA) ر  الصنادي  اجلهاي  ل(Annexes) امللي إضاف  إىل كل م  

a revenue proportionnel)1 والسماسر  وصريف   العامنيكل م  الاكلء فتضم   املباشر   أما الشبكات غري
 :9005-9009اجل و  املاايل يبني تياة شبكات التازي  شركات التأمني يف اجلزائر للفا  و التأمني  

 8002-2012 تطور شبكات التوزيع شركات التأمين في الجزائر للفترة: (31.1) جدول رقم

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1800 1746 1675 1513 1326 1362 1470 رةشبكات مباش

 2739 2586 2252 2194 1071 879 811 مباشرةالشبكات غير 

 4539 4332 3927 3707 2397 2241 2281 المجمو 

 ،9001، 9009عل  تقاةير الازاة  املالي  يا  شبك  التازي  شركات التأمني لسناات  باالعتمادالبايث   إع ادم   :المصدر

 .www.cna.dz: مت حتميلها م  املاق  .9005، 9002، 9002، 0890، 9001

لع د شبكات التازي  لشركات التأمني  اً مستمر ًا ييات اجل ولي  أعله نليظ تزاي م  خل  القراء  للمع      
  إعتماد شركات التأمني عل    وكيا نليظ زياد9009سن   2281مقابل  9005سن   1812ييث بلغ ع دها 

  مقاةن  بالشبكات غري املباشر   نتيا  %20بنسب  تفاق  9001الشبكات املباشر  للتقرب م  زبائنها إىل غاي  
الصادة يف  02/01ن لإلصليات اليت قامت هبا الازاة  املالي  للنهاض بالقياع التأميين  كص وة قانا

والي    الي  ساهم يف حترة قياع التأمني 98/00/0228الصادة يف  28/02املع   واملتمم لألمر  90/09/9002

                                                           
1
 CNA, Réseau de distribution des sociétés d assurance, 2012, p 2. 
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  بالجزائر شروط توزيع منتجات التأمين عبر البنوك. 3.د
 الشروط والظرو  اللزم  لتازي  منتاات التأمني 9002ما   99الصادة يف  081-02حي د األمر التنفيي     

 :1ك واليت تنص عل  ضروة  حت ي م  قبل البنا 
 قائم  الاكاالت أو أ  نقي  بي  للبن  أو املؤسس  املالي  املصرح هلا بإبرام وتازي  عقاد التأمني؛ -
 ؛املصرح تازيعهاقائم  منتاات التأمني  -
 عمال  التازي  وشروط أتعاب الاكيل؛ -
 ؛املعلامات اليت سيتم إبلغها إىل شرك  التأمني الرئيسي  -

 ؛ت ةيب األفراد املكلفني ببي  الاثائ  التأميني 
 .صلييات االكتتاب -
  بالجزائر منتجات التأمين المصرح توزيعها عبر شبابيك البنوك. 3. د
مت يصر املنتاات املمك  تازيعها عرب شبابي  البناك  واملتمثل   9002أوت  2الصادة يف  82مباجب األمر   
 :2يف
 احلاادث  املرض  املساع    الافا  عل  احليا   الرمسل ؛:  فروع التأمني الشخص -
 ؛القروض تأمني -
 السك  البسيي ؛تأمني ض  خماطر -
 ؛ السك  املخاطرمتع د  تأمني -
 تأمني إلزام  ض  خماطر الكااةث؛-
 .ملخاطر الزةاعي تأمني ا-
 : نماذج صيرفة التأمين. 1.د
 االن ماجاتفاق التازي   املشروع املشاك  : واملتمثل  يف  التأمني ميك  تصني  ثلث  أشكا  تأخيها صريف    

 :فيما يل الكامل  كما ناضحها يف اجل و  
 
 

                                                           

 www.cna.dz :  اجمللس الاطين للتامني اجلزائر   عرب املاق   1  
2
    .نفس املرج   
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 8002-8008التعويضات للفترة  المطالبات وحجم إجمالي: (33.1) شكل رقم

 

 

 إجمالي التعويضات                           إجمالي المطالبات                  
:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر

11/15/9191. 
مقاةن   9001عام  ملياة دج 54.1اليت متت تسايتها م  قبل مجي  شركات التأمني  التعايضاتبلغ إمجايل    
  9009لسن   20.9ملياة دج مقاةن  ب  29.1 يالباتييث ق ة يام امل  2012ملياة دج عام  50.4 مببلغ

  %8.1زياد  ق ةها  اليت متت تسايتها م  قبل مجي  شركات التأمني 9008سن   التعايضاتإمجايل  وق  عر 
 ملياة دج 2018 رفق  ق ة ب يالباتيام امل أما  9001ملياة دج عام  20.0ملياة دج مقابل  20.0 رمببلغ ق ة ب

أن يام  9008  ويليظ يف عام %5.1ا   بزياد  ق ةه9001ملياة دج عام  20.1مقابل  9008عام 
التعايضات يقاةب متاما إمجايل امليالبات وهيا ما يفسره تزاي  وتري  شركات التأمني يف تساي  ملفات امليالبات 

 .للمكتتبني
 أماملياة دج   29.0 رملياة دج مقاةن  ب 20.0حمققا بيل   اخنفاضا التعايضاتعر  إمجايل  9002 يف عام   

  حمققا بيل  زياد  ب 9002ملياة دج عام  20.1مقابل  9002عام  ملياة دج 25.2 رق ة ب لباتيايام امل
 . مقاةن  بالسن  الفاةط  9%
ملياة  20.1مقابل  9002ملياة دج عام  50.1 اليت قامت هبا مجي  شركات التأمني التعايضات بلغ إمجايل   
 .9005ملياة دج عام  22.5مقابل  9002ملياة دج عام  20.2فق  بلغ  يالبات  أما يام املدج
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   وتعاجل تصرحيات احلادث يامل  الاثائ  عل  مستا  الاكاالت أو مراكز اخلرب  املختلف  يسب"ي  عل  
تعايضات إىل التقييمات اليت أجراها هؤالء التستن    و شرك   وتعرض هيه التصرحيات عل  خرب  خرباءكل 
 :9002-9009واجل و  املاايل يبني يام التعايضات وامللفات امليالبات للفا   .اخلرباء

 8002-8008إجمالي المطالبات وحجم التعويضات للفترة (: 8.1)جدول رقم 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 310 81 310 70 081 71 069 72 075 71 013 60 039 54 339 50 امليالبات

 902 91 788 76 566 78 489 70 547 71 464 70 408 62 209 60 يام التعايضات

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

للشركات اجلزائري  بالع د الكبري م  ملفات السياةات  ولك  أيضا باجاد  ق امليالبات املعلّ  ملفاتتتميز    
شركات  لبطء امللحاظ م  قبلل نتيا هيه   (سناات م  الاجاد 8أكثر م  )ملفات ق مي  مل يتم تسايتها بع  

أص ة ةئيس  وجتاي ا لعملي  تساي  األداء  التأمني املختلف  يف تايل مسؤولي  امليالبات املعروض  عل  كل منها
 املتعلق  امللفاتي عا مجي  الشركات احمللي  لتساي  مجي   9119 جانف يف  قراةهيئ  التأمني التابع  لازاة  املالي  

 :1لتسايتها واملتمثل يفنهائي  املمناي  املااعي  اليف التأمني عل  السياةات ب
 ؛ 9009ماةس  10يف ماع  ال يتااوز ( بني وكاالت نفس الشرك )إعاد  تنظيم مجي  امللفات العالق   -
 .9009جاان  10تصفي  مجي  امللفات م  الشركات األخر  م  السناات املالي  السابق  يف ماع  أقصاه  -
ودائما تبق  امليالبات تتعل  مبنتج السياةات  ةغم   9001ا  يف هناي  عام مل تعرب هيه اإلصليات أي  نتي  

يف عقاد السياةات ه  السائ   يف شركات  االكتتاباةات ها فرع خاسر إال أن نسب  يأن التأمني عل  الس
تعايضات إمجايل امليالبات ويام ال الشكل املاايل يعرض .التأمني عل  غراة باق  املنتاات التأميني  األخر 

 :9002-9009للفا  
 
 
 
 

                                                           
1
 KPMG Algerie (2009), Guide des Assurances en Algérie, 2015, P 80. 
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 3139-3133الحجم اإلجمالي لإلنتاج للفترة (: 31.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: ائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق قاع   البيانات املركزي  اإليص :المصدر
11/15/9191. 

 :إىل  باإلضاف  ويرجح هيا النما إىل اإلصليات القاناني  اليت قامت هبا ال ول  لتياير ساق التأمني الاطين    
 .بعض املنتاات التأميني ما عل  اليلب ناعا يّفز   طرق التازي  التقلي ي  بروز بناك التأمني باملاازا  م -
شركات التأمني كضروة  فتح ةأمسا  شركات التأمني كليا ل خا  شركات  وإداة االهتمام باجلانب املايل  -

ني الاطني   وهيا وخل  جا م  املنافس  النظيف  لاقي  وزياد  كفاء  شركات التأم  أجنبي   حتفيز القياع وتنشيي 
 .02-28املع   واملتمم لألمر  01-02عرب تق مي يري  أكرب وامتيازات للشركات األجنبي  وفروعها وف  األمر 

لتفعيل وزياد  االهتمام بتأمينات األشخاص وخل  متخصصني يف   فصل تأمينات األضراة ع  األشخاص -
 .02-28املع   واملتمم لألمر  14-11األمر وف   هيا اجملا 

 .املستمر ألداء املااةد البشري  العامل   وخل  ختصصات جامعي  ومعاه  تكاي  يف هيا اجملا  التياير -
 .9114ييز التنفيي مني سن   الي  دخل إلزامي  التأمني عل  الكااةث اليبيعي  -
وما  ن استثناء يأخي أكرب يص  م  ةقم أعما  الشركات كلها وب و إلزامي  التأمني عل  السياةات والي   -

 .%90بنسب   زياد  9005يشه ه م  الزيادات السناي  يف األقساط ييث عر  سن  
 .ختصيص وكاالت التأمني كل يسب جمال   فلي   صناع  أو اجتماع   أ  الفصل بني كل شرك  وأخر  -
 3139-3133إجمالي التعويضات للفترة . ب

 ت فعها شركات التأمني كمقابل ع  التغييات اليت حتملت ضمان تتمثل التعايضات يف املبالغ املالي  اليت     
كل يال  "امليالبات  تقيمييث . واملبين  يف العق  يف فا  حم د  واليت حلقت باملكتتبني  اخلسائر النامج  عنها
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عام  %1.19  مث اةتف  إىل %1.12بلغ  9119  ليعر  اخنفاضا متااصل يىت عام 9119عام  %1.17 بررمقاةن  
 %1يف الناتج احملل  اخلام إال أن  ضعي  مل يتااوز النسب   االخااق   وةغم الزياد  اليت يعرفها مع  9112

 برر  فما بال  ال و  املتق م  الي  يق ة %7.9 بررواملق ة لناشئ  لألسااق ا االخااق مع  مقاةن  مبتاسط 
1.9%. 

 المؤشرات المالية. 3.3.3.1
تعرب املؤشرات املالي  عل  ق ة  شركات التأمني اإلستيعابي  لتغيي  املخاطر والافاءء بالتزاماهتا اجتاه املؤم  هلم     

 .9002-9009ات التأمني باجلزائر للفا  وسيتم عرض إمجايل األقساط  وامجايل التعايضات شرك
 :إجمالي األقساط. أ

مقاةن  بسن   9090شرك  سن   91ساق التأمني تزاي ا يف ع د شركات التأمني باجلزائر ييث أصبحت  عر    
اعتماد مت سحب   إال أن  شركات للتأمني عل  األشخاص 2م  بينها   شرك  تأمني 02اليت كانت تضم  9000

9002ما   02بتاةيخ  MATEEC)(التعاض ي  
 :اجل و  اآليت يعرض يام اإلنتاج اإلمجايل شركات التأمنيو   1

 8002-8008الحجم اإلجمالي لإلنتاج للفترة : (3.1) جدول رقم

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 3133 السنة
 259 146 958 138 918 135 961 131 044 129 472 125 107 115 182 100 األقساط  جماليإ

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: باالعتماد عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

 01.2ستمرا  ييث بلغ نليظ أن ةقم أعما  قياع التأمني عر  اةتفاعا م (1.7)ةقم   و م  خل  اجل   

يبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر مع     9009سن   اة دجملي 00.0برر مقاةن   9002عام ياة  دج مل
 :9002-9009خااق للتأمني باجلزائر للفا  اال

 

 

 

                                                           
1
 Disponible sur le site: https://www.uar.dz/communique-rappel/  , Consulté le: 25/07/2020.  
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 :(معدل النفاذية) االختراقمعدل . ب
يصص  تفكلما كان  للحكم عل  تياة ال و  اً مهم اً مؤشر أو ما يسم  مع   النفاذي  يعترب مع       

كلما كانت متياة  ومتق م   والعكس فه  تعترب متخلف  أو أقل تق ما إذا  التأمني يف الناتج ال اخل  مرتفع   
-9009خااق للفا  االواجل و  التايل يبني مع   . 1التأمني يف الناتج احملل  اخلام ل يها منخفضاكان مع   

 :باجلزائر 9002
 8002-8008رة للفت االختراقمعدل (: 3.1)جدول رقم 

 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8002 8008 السنة

 0.72 0.69 0.72 0.76 0.77 0.73 0.69 0.63 ختراقاالمعدل 

: مت اإلطلع علي   www.bdcs.dz: باالعتماد عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

 :9002-9009لتأمني باجلزائر للفا  ا خااقإيبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر مع   

 8002-8008لتأمين بالجزائر للفترة ا تطور مؤشر معدل إختراق(:33.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: ملاق قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  ا :المصدر
11/15/9191. 

-9119خل  الفا   االخااق باجلزائر يف الناتج احملل  اخلام  أن مع   التأمنيفيما يتعل  مبسامه  قياع     
 %1.11حمققا بيل  نسب   9115ييث عر  تزاي ا مستمرا إىل غاي   [1.11%  %1.17] تراوح ما بني 9112

                                                           
1
 Jérome yeatman, Manuel Internationale de L'assurance, Economica, 2eme Edition, Paris, France, 2005, p 8. 
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 (1  قسم  إنتاج التأمني إىل إمجايل ع د السكانلحيسب م  خالي  قساط املكتتب  و األالفرد م  يام 
 :9002-9009لساق التأمني اجلزائر  للفا  

 8002-8008مؤشر الكثافة لسوق التأمين الجزائري للفترة : (3.1) رقم جدول

 3139 3138 3133 3133 3133 3133 3131 3133 السنة
 3368.16 3263.61 3257.79 3231.84 3229.09 3207.85 3005.65 2671.88 مؤشر الكثافة

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz :ين للتأمينات  عل  املاق عل  قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاط باالعتماد :المصدر
11/15/9191. 

 :9002-9009يبني الشكل املاايل منحىن تياة مؤشر الكثاف  للتأمني باجلزائر للفا  
 8002-8008تطور مؤشر الكثافة للتأمين بالجزائر للفترة (:33.1)شكل رقم 

 

:   مت اإلطلع علي www.bdcs.dz: قاع   البيانات املركزي  اإليصائي  للمالس الاطين للتأمينات  عل  املاق  :المصدر
11/15/9191. 

ديناة  2671.88نليظ أن مؤشر الكثاف  عر  تزاي ا مستمرا ييث بلغ  (11.7) ةقم الشكلم  خل      
ضعي  وحم ود  الكثاف   مؤشر   إال أنديناة جزائر  3368.16إىل  9002  ليصل سن   9009جزائر  سن  

 .وهيا ةاج  للمستا  املعيش  والاازع ال يين ل   الفرد اجلزائر 
 

                                                           
1
جمل  املثىن للعلام اإلداةي   ،8000-8000دراسة تحليلية مقارنة لمؤشرات نجاعة سوق التأمين الجزائرية واألردني خالل الفترة طاةق قن وز    

  .905ص   9001   جامع  املثىن  العراق واالقتصادي   الع د التاس 
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 ملياة دوالة                8002-8002تطور أقساط التأمين لشركات التأمين وإعادة التأمين للفترة  (: 3.3) جدول رقم

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 4892 4703 4554 4755 4594 4599 4566 4336 4110 4220 أقساط التأمني

 245 230 240 245 240 230 220 200 190 180 أقساط إعاد  التأمني

 5 4.89 5.27 5.15 5.22 5 4.81 4.61 4.62 4.26  % نسب  التناز 

Source : atlas magazine. N 15. tunis. December 2018, p 3 

يل السايسري  املتخصص  يف ساق التأمني ال ويل املعتم   م  طر  االحتاد ال و  (sigma)ووف  لتنبؤات جمل    
منا قسط   إذ ستتااوز األسااق املتق م  متاسط ااألقساط عل  املمتلكات ستعر  تزاي فإن   لشركات التأمني

 .1التأمني بع  مساة النما االقتصاد  العام بقياد  الااليات املتح   وكن ا ومنيق  آسيا واحمليط اهلادئ

 :مؤشر الكثافة واالختراق. ب
اق يستعملن كمقياس لتقييم الاضعي  االقتصادي  الكلي  لساق التأمني  ولقياس هيا إن مؤشر  الكثاف  واالخا     

األخري  نستخ م جمامي  أقساط التأمني املكتتب  لكل عام كمؤشر ألداء الساق  ييث تقاس أمهي  نشاط التأمني يف 
  مبع   االنتشاة أو االقتصاد الاطين أل  بل  م  خل  هيي  املؤشري   فمؤشر االخااق يصيلح علي  كيل

التغلغل  ليعكس مسامه  أو يص  قياع التأمني يف الناتج ال اخل  اخلام  وها ياصل قسم  ةقم األعما  اإلمجايل 
يقص  ب  ما ف أما مؤشر الكثاف  .إىل الناتج ال اخل  اخلام( جمماع األقساط املكتتب )للتأمني خاةج املاافقات ال ولي  

نفاق عل  شراء احلماي  التأميني   ومن  فه  تعرب ع    عل  طلب منتاات التأمني  أ  اإلخيصص  الفرد سنايا لينفق
 :واالخااقشكل املاايل يعرض مؤشر الكثاف  ال  و 2إمجايل األقساط املتحق  يف البل  منسابا إىل ع د السكان 

 
 
 

                                                           
1
 Sigma, l assurance dans le monde : le grande  tournant vers l est se poursuit, revue n 3,  swiss re institution, 

2019, p.2. 

https://www.swissre.com/dam/jcr:e19f9264-53f9-49a2-b1d3-a9af895e6bb0/sigma3_2019_fr.pdf 
 :املاق  عل   متافر  9111جمل  التأمني العراق   في ظل أجهزة اإلشراف والرقابة،  نتاج ونتائــج قطا  التأمين الجزائرياإل طاةق قن وز وآخرون  2

of.html-results-production-of-http://misbahkamal.blogspot.com/2017/01/assessmentمت اإلطلع عليها يف   :
19/11 /9191. 
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 Customer satisfaction related performance) األداء المتعلقة برضا الزبونمقاييس  . 3.1.3.1

measures) 

 :شركات التأمني  تتمثل يفع  املنتاات واخل مات اليت تق مها  املؤم  هلموتقيس م   ةضا    
  :renewel ratioنسبة التجديد . أ
 وفًقا ملقا  نشره وكلء التأمني  ء فا  التغيي ويقيس نسب  املكتتبني اليي  جي دون عقادهم بع  انتها       

 :2وحيسب بالعلق   %51مع   االيتفاظ بالعملء يف صناع  التأمني يبلغ متاسط فإن املستقلان يف داالس 
 
 
 (Number of referrals)عدد اإلحاالت . ب
 .ع د العملء اجل د اليت مت إيالتهم م  طر  العملء احلاليني ويقيس   

 (Internal Business Process Perspectives)األعمال الداخلية المتوقعة  مقاييس. 3.1.3.1
 :ويتم قياسها م  خل    
 (Sales or new business)مبيعات أو أعمال جديدة . أ

أو الاكيل / ميك  تتب  ذل  ع  طري  خط اإلنتاج و  ييث قياس بع د وثائ  التأمني اجل ي  يتعل  هيا امل   
 ..3فا  زمني  حم د  خل 
  (Strick rate) معدل الضربات .ب
 .مع   قبا  االكتتاب ويعكس  جاد  األعما  اجل ي   اليت جيلبها الاكلء أو السمساة إىل الشرك  يقيس   

التأمني ليست مقي   حبساب أو استخ ام مجي  املؤشرات لقياس أدائها  أن شركات   إلي  وما ميك  اإلشاة  
مخس  مقاييس عام  لقياس األداء يف شركات حت ي  ( Alto)م  جامع  ان هبا بايث قام ي  يف دةاس  وق  مت حت
  أداء املبيعات (Clams related ratio)املرتبي   بامليالبات   النسب  (Solvency)امللء  : واملتمثل  يف  التأمني

                                                                                                                                                                                   
1
 Disponible sur le site : https://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples/insurance/quotas-vs-production, 

Consulté le : 06/09/2020. 
2 
John Wipf & Denis Garand ,op-cit, P31 

3 Ronay Ak, Başar Öztayşi, Performance Measurement of insurance companies by using balanced scorecard 

and Analytical Network Process ANP, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2009, p 3.  

 ع د التا ي ات احملتمل / ع د التا ي ات= نسبة التجديد
  

 

 اإليراداتإمجايل / يص  األعما إمجايل =  ة مقابل االنتاجالحص
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 292ة  بينما يبلغ متاسط ميالب  التأمني عل  السك  دوال 1020 برر السياة  اصي اممتاسط  ُقّ ة  التأمني
تقييم املخاطر املرتبي  بكل ناع وتع يل أسعاة الاثائ  يف دوالة واهل   م  هيا املؤشر ها مساع   الشرك  

 .1وفقا ليل 
 General cost-related performance)مقاييس األداء العامة المتعلقة بالتكلفة  .1.1.3.1

measures) 
 :وتقسم مقاييس األداء العام  املتعلق  بالتكالي  إىل   
 (The Combined Ratio)النسبة المجمعة . أ

 :ويتم يساب النسب  اجملمع  بالعلق  التالي    
 
 
 (Expense or Cost Ratio)و التكلفة أنسبة المصاريف . ب
األقساط املكتسب   ويقاةن إمجايل نفقات إىل إمجايل ( قبل الفائ  )نسب  املصاةي  عل  مستا  الشرك  وميثل    

ميك  أن يساع  ذل  يف حت ي  ما إذا كانت . الشرك  بأقساط التأمني اليت تال ها خل  فا  زمني  حم د 
 :وحيسب باملعادل  التالي  .األقساط منخفض  ج ا أو ميك  أن تكان الشرك  أكثر كفاء 

 
 

 (Sales related performance measures)ت مقاييس األداء المتعلقة بالمبيعا. 3.1.3.1
 :وتشمل مقياس منا املبيعات للعقاد املكتتب  ومقياس احلص  مقابل اإلنتاج   
  (The Policy Sales Growth) نمو مبيعات العقود. أ

  حت ي  باأله ا  احمل د   وميك مقاةن يقيس ع د العقاد اجل ي   اليت باعتها الشرك  خل  فا  زمني  حم د     
 .عل  ع د العملء اجل د  أو مقياس ع د العقاد اجل ي   املباع   أو مزيج م  االثنني بناءً منا مبيعات العقاد 

 (The Quotas vs. Production)الحصة مقابل اإلنتاج . ب
 :1  وحيسب بالعلق قيس فعالي  وكلء املبيعات يف حتقي  أه ا  املبيعاتي    

                                                           
1
 Guiding Metrics, The Insurance Industry’s 18 Most Critical Metrics, Available on the web:  

https://guidingmetrics.com/content/insurance-industrys-18-most-critical-metrics/ , consulted on: 27/09/2020. 

 قساط احملصل إمجايل األ/ إمجايل املصاةي  =  المصاريف نسبة

 األقساط احملصل ( / املصاةي +امليالبات= )النسبة المجمعة
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أ  املؤشرات إىل املؤشرات التحليلي   إضاف   األداء يف شركات التأمني ق  تكان معايري خاةجي  أو معايري داخلي 
 .عل  شكل نسب مئاي 

  التأمني  وعل  شرك أداءع  البيئ  احمليي   وتستخ م للحكم عل   الناجت املعايري  وه   :المعايير الخارجية. أ
 :1يل  مااملعايري طبيع  عملها م  قبل اجلهات اخلاةجي  اليت تتعامل معها  وأهم هيه 

 وأمهها السرع  والع ال  يف تساي  التعايضات؛: جاد  اخل م  اجلي   للعملء -
 ؛اخل مات التأميني  أسعاة -
 .املالي  للشرك  امللء  -
ومررر    الترررأمنيمعرررايري واقعيررر  وأكثرررر حت يررر ا لقيررراس األداء يف شررررك   يرررىت ميكررر  وضررر : الداخليـــة المعـــايير .ب

لاظائفهرررا ومررر   تياةهرررا   أدائهررراتياةهرررا وتقررر مها  نلارررأ إىل تقيررريم العناصرررر اإلداةيررر  املختلفررر  يف الشررررك  وكيفيررر  
 :وهيا ما نقص ه باملعايري ال اخلي   وأمهها ما يل 

 اهليكل الاظيف  والكفاءات؛ -
 والتياير؛ حباث اإلنتاج -
 وإعاد  التأمني؛ االكتتاببعمليات  االهتمام -
 الرقاب  عل  التعايضات؛ -
 التساي ؛ -
 ؛االستثماةات -
 التخييط املايل؛ -
  .الكاادة وت ةيبها -

 معيار الربح ووجهة نظر المؤمن لهم. 3.3.3.1
اتياياهتا علرر  ايتمرراالت النمررا هترر   شررركات التررأمني إىل حتقيرر  األةبرراح فمرر  املنيقرر  هلررا أن تنصررب اسررا     

 عنر  تقيريم ماملرؤم  هلراليت يراعيها لتقييم آدائها واملتمثل  يف تل  واألةباح  كما تعتم  شركات التأمني عل  معايري 
 :وفيما يل  نعرض معياة  الربح ووجه  نظر املؤم  هلم شركات التأمني 

                                                           
1
 :وةق  حبثي  متااج   يف املاق  والعملية لتقييم األداء في شركات التأمين،األسس العلمية إبراهيم أمح  عي  الليب محاد     

60339676-https://fr.slideshare.net/abosalahfahim/ss ،02/08/9090: مت اإلطلع عليها يف. 

. 
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 :البيع قوى أداء لتحسين كآلية  االصطناعي الذكاء تقنيات .ب
 بشكل يعالب وقوة عام بشكل املهس ني لسواعا ص  ت وحيائ ، حبثي  بيانات قواعا من تسكون برامج دي   

ميزات أخرى إلدارة املبيعات  وقوفر .1اآللي  والربجم  واهأشكال، الكالم، على والسعر  اللغات، معاجل  يف خاص
 :2اليت تعس ا على الذكاء االصطناعي ومن بينها

الرسائل اإللكرتوني  على الذكاء االصطناعي يف ظهور الرسائل امله  ، من خالل  تعس ا :اإللكتروني البريد -
السسفادة من تصفي  الربقا العشوائي، بعا معاجل  الرسائل الواردة والكشف عن الربقا املزعج بورع ، ك ا توفر ا

  .للرسائل اليصية (اهأوتوماتيكي) تيني  الرد الذكي
الذكاء االصطناعي تطورا والذي ميكنه أنظ   أحا أكثر ( Google TensorFlow)وعلى سبيل املثال توسخام    

( Smart Compose)وقا طورت الشرك  أقضا وظيف  تو ى  .من الربقا املزعج %55.5ر من حظر أكث
 .اليادرة على إهناء يمل املوسخام

ضعها يف ملف الرسائل املزعج  ما قوبب عام تجب رسائل مه   و قح نك ا أن غربل  الرسائل الواردة ميكن أ   
 . قراءة حمسوادا من طر  رجل البيع

قؤثر الذكاء االصطناعي إىل حا كبي على طرقي  تيامي املعلومات، خاص  : الجتماعيا شبكات التواصل -
بفرز املنشورات من جهات االتصال ( Facebook)قيوم  االجس اعي ، فعلى سبيل املثال السواصل على الشبكات

 .ن متاماوالصفحات اليت تليها، مث قيوم بسصفيسها لس ييز املنشورات اهأكثر أمهي ، مع إخفاء اآلخرق
ودذا قواعا بشكل كبي قوة البيع يف يمع املعلومات حول اهأفراد املوسهافني وردود أفعاهلم وسلوكاهتم وكذا   

 .خصائصهم الشخصي  والاميغرافي  
ال ميكن أن تع ل حمركات البحث باون ذكاء اصطناعي، بالنظر إىل احلجم اهلائل للوقب، : محركات البحث -

ى شكل روبوتات تسصفح املواقع لفهرسسها، وتصنيفها وقحاقا ترتيب العرض السياميي وفيا حيث قسم اسسخاامه عل
وبورع ، حىت أنه  نترت ناإلفهو قوهل احلصول على املعلومات اليت حيساجوهنا من مواقع . ملصطلحات البحث

 .إخل...ل عرض الطيس أو إجراء حوابات أو قحوقالت الع : قسيح هلم ختصيص النسائج وفيا لنوع البحث

                                                           
1
 Jamil Itmazi, Third International Conference On Information and Communication Technologies for Education 

and Training, khartoum, Sudan, March 12-14, 2016, p 445. 
2
 Didier Müller, l’intelligence artificiel, 2020. p 13, Disponible sur le site : 

IA.pdf-https://www.gisnt.org/pdf/602a8eaa3510b 
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آلي ، حيث مت إعااد برامج خاص  مبوك الافاتر مثل  إذ قسوقع أن تصبح معظم الافاتر :ماسكي كتب الدفاتر -
(QuickBooks )و(FreshBooks) ،اهأمر الذي قوادم يف خفض السكاليف الناجت  عن أجور املوسخامني ،

 . 5114حبلول  %6وقسوقع أن تنخفض دذه الوظيف  بنوب  
ميكن للهاتف والشركات االفرتاضي  اسسباال دور موظف االسسيبال السيلياي، خاص  يف الشركات : االستقبال -

 .اهأنرتنت السكنولوجي  احلاقث  وتطور ع لي  البيع واليت أصبحت تسم عرب
الذي سيهي ن متاما على دذه الوظيف ، و ليا حل حمل الوعاة وتوليم الناس طائرات باون طيار  :السعاة -

 . 5154حبلول  %2قع أن تن و بنوب  حيث قسو 
حيث أصبح دناك العاقا من الربامج اليت قعس ا عليها يف الساقي  اللغوي، واليت جتعل من  :المدقق اللغوي -

 %64، وقسوقع أن تن و بنوب  (Microsoft Word Grammarly)الوهل السحي  من الكسابات مثل 
 .5154حبلول عام 

سسطالعات صبح من الوهل يمع البيانات بفضل الذكاء االصطناعي واالحيث أ :محللو أبحاث السوق -
 .5154حبلول عام  %21اآللي  وقحليلها، وحيس ل أن تزول دذه الوظيف  بنوب  

 :وحيي  االسسث ار يف الروبوتات جم وع  من املزاقا والفوائا، واليت نعرضها يف الشكل املوايل  
 بوتاتو ي الر مزايا االستثمار ف: ( 2.14) شكل رقم

 
  

     
  

                                                                             
 .11/11/5151 بسارقخ: من املوقع ،مت قح يلهاورق  حبثي  : المصدر

STAUBLI%20ROBOTICS/Whitepaper.pdf-/doc/1https://plastoyo.com 

يل، وقارته على يف السعلم اآل أن السيام اهلائل للذكاء االصطناعي الذي أحرزه إىل ويف اهأخي ميكن أن خنلص  
أمام إمكاني   اجملالالسعر  على الوجوه واهأغراض، وقحوقل الكالم إىل نصوص أو قحوقل النصوص إىل كالم، فسح 

بوتات للييام باملهام البيعي  و اسسخاام الر على املؤسوات  شجعأكثر واقعي  بني الزبائن واآلل ، ما  حاوث تفاعل
 .وللييام مبهام اخرى

 أفضل خدمة للزبون

 تحسين الصورة زيادة االنتاجية

 

 نخفاض التكاليفا

سسث اراال انخفاض اليد العاملة   

يف الروبوتات   
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روبوتات الاردش  السفاعلي  اليت تعس ا يف ع لها على الذكاء من خالل  قحوني موسوى السفاعل مع الع الء -
 االصطناعي يف إجراء احملادثات مع الع الء؛

تعزقز أداء اإلعالنات وذلك من خالل الفرص  اليت حيييها الذكاء االصطناعي يف احلصول على البيانات  -
من الشبك  العنكبوتي  حول الرتكيب  الوكاني ، وسلوك الشراء، واهأداا ، واالدس امات وع ليات  املسولاة

 البحث، مما قوادم يف توفي قحليالت خاص  حول الووق املوسهاف ؛
ن املؤسوات قادرة على السنبؤ باحسياجات وميكن اإلشارة إىل أنه بفضل تينيات السووق  الرق ي أصبحت اآل   

 احلصولمن  متك ن املويوناالصطناعي والسخطيط لرفع مبيعاهتا، فبوجود البيانات الضخ   وظهور الذكاء زبائنها 
 .1معلومات أكثر عن الزبائن احلاليني واملوسهافني، وسهل من إمكاني  الوصول إليهم على

 :اعي كأداة لتسهيل عمل قوى البيعالذكاء االصطن. أ
أدوات مبسكرة توادم يف تفعيل ع لي  البيع، خاص  يف و  البحث عن أساليبؤسوات دو لل سوجه احلايل الإن    

اذ السكنولوجي ، حيث أصبح اسسخاام السكنولوجيات احلاقث  سال  نف   ظل املغرقات اليت شهاهتا السطورات
اقا قا أصبحت العللسخلص من املنافو ، كامج الذكاء االصطناعي لسعزقز أداء قوى البيع وقحيي  قي   مضاف ، 

من املؤسوات بالفعل تسبىن حلول الذكاء االصطناعي يف قحوني خام  الع الء، وإدارة املخزون واإلماادات، 
بوتات من أجل توهيل ع ل و فاعس اد إدارة املبيعات للر وإدارة احل الت السووقيي ، وتطوقر خامات ما بعا البيع، 

إال أن اسسخاام الروبوتات ميكن أن قكون    دذا من جه ،خيل  هلا قي   مضافو  قوى البيع قعسرب ميزة تنافوي  هلا
إىل أن السشغيل اآليل قا  (Mackinzy) قشي تيرقر مركز ماكينزيهتاقاا لليوى البيعي  من جه  أخرى، حيث 

إىل دراس  مت إعااددا يف  البيع، واسسنادا داخل فرق  5151مليون وظيف  حبلول عام  611إىل  411قيلل من 
اليت حيس ل أن قسم  ي السووقيي  والبيعمت جت يع بعض اهأدوار ، و "دل تأخذ الروبوتات وظيفيت؟"ن بعنوا 5115

 :2املس ثل  يفو  اسسبااهلا بالروبوتات يف الونوات اليليل  امليبل 
حبلول  %8من املسوقع أن قرتاجع الن و الوظيفي يف مواح  السووق  عرب اهلاتف بنوب  : التسويق عبر الهاتف -
 . 5154 عام

                                                           
قحاي : امللسيى الاويل حول الذكاء االصطناعي  ،(دراسة تقنية وميدانية)ي بين الواقع والمأمون الذكاء االصطناعسامي  شهيب ق ورة وآخرون،  1

 .14، ص 2113نوف رب،  27-21جاقا لليانون؟، اجلزائر، قومي 
  2:باالعس اد على 

- Carl Benedikt Frey, Michael Osborne, the future of Employment: How susceptible arejobs to 

computerization?, Oxford Martin Programme on Technology and Employment, University of Oxford, 2013, p 3. 

 - Sophia Bernazzani, 10 jobs artificiel intelligence will replace (and 10 that are safe), 2019, Disponible sur le 

site : https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace, Consulté le /11 01/ 2020.  
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جت يع بيانات دقيي  ومه   ليوى البيع، حيث قوفر إمكاني  إدخال البيانات واسسخاام قحليالت مسيام   -
  ؛للحصول على املعلومات يف الوقت املناسب عن مبيعات املنسج واجتادات الووق واملنافو  وتفضيالت الزبائن

 الووق بشكل أفضل؛مراقب  تطورات  -
اسسخاام أنظ   كومبيوتر وبرجميات مرن  وقابل  للسكيف مع اسسخاام خمسلف اهأجهزة اليت توفر الاعم املعلومايت  -

وسرع  انسيال املعلوم ، ودذا ما قو ح لوظائف البيع والسووق  أن تسحرك بورع  إلحراز ميزة تنافوي  واحملافظ  
 .1عليها

وه إىل أمهي  اسسث ار املؤسوات يف جتهيز قوة بيعها باهأدوات الالزم  والربامج، اليت ويف اهأخي ميكن أن نن  
ائل ال غىن عنها يف زقادة املبيعات وقحيي  ربح أكثر، باإلضاف  إىل اخسصار الوقت واجلها سأصبحت تعسرب و 

 . واملكان، وكذا قحوني إدارة املبيعات
 ي في البيعي تكنولوجيا الذكاء االصطناعتبنّ . 1.5.2.1

الذي كان حياول من خالهلا  ن تورينجآاللذكاء االصطناعي من خالل أع ال اميكن اعسبار نيط  انطالق   
ميكن  اهأجهزةباخسبار تورقنج لسحاقا ما إذا  ناآلوؤال دل اآلل  تفكر؟، حيث اقرت  منوذج قعر  الجاب  عن اإل

يف اهأنظ   أو اهأجهزة اليت  طلح الذكاء االصطناعيمص قس ثل، و 2جون مكارثيأن توسوعب، مث قام بسطوقردا 
حيث ، 3قحاكي الذكاء البشري هأداء املهام واليت ميكنها أن قحون من نفوها اسسنادا إىل املعلومات اليت جت عها

أصبحت العاقا من املؤسوات العاملي  تسبين الذكاء االصطناعي وتينيات السعلم اآليل والسطبييات املعرفي  لسيامي 
هود السووقيي  وخل  الس يز وسيل  ضرورق  ملواعاة قوى البيع يف تبويط اجل ، كونه أصبحءلع اللرب  جتأفضل 

 :تبين الذكاء االصطناعي إىلميارن  باملنافوني، وهتا  املؤسوات من وراء 
، وتيامي خام  يمع ك يات دائل  من البيانات حول الع الء والسنبؤ بأمناط سلوكاهتم واحسياجاهتم وتفضيالهتم -

 ع الء مكيف  وخمصص ؛
 تيامي أفضل جترب  للع يل واحلفاظ عليه من اهلروب إىل املؤسوات املنافو ؛ -
 زقادة إنساجي  قوى البيع من خالل جذب الع الء وإمتام الصفي  معهم؛ -
 ء احملس لني؛االسسفادة  من الذكاء االصطناعي يف قحليل بيانات الع الء وسلوكاهتم والوصول إىل الع ال -

                                                           
 .842ص  الرقاض، الوعودق ، سسوقل، مكسب  العبيكان،. ، دانييل مالمبيعات والتسويق والتحسين المتواصلأسعا كامل الياس،  1

, Consulté retail.pdf (avanade.com)-ia-note-extrait:  Avenade, L’intelligence artificiel, Téléchargé depuis le site 2

le : 01/02/2019.  
 .41، ص 5116، العريب للنشر والسوزقع، ابو ظيب، تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي: مجتمع ما بعد المعلوماتإقهاب خليف ،  3



اإلطار النظري ملفهوم قوى البيع.............. ..................:............................الفصل الثاين  
 

 
116 

هنـائي مـن اهألبومـات، ورفـع مئـات الصـور،  ال عـاد إنشـاء لل وـسخامني اخلامـ  دـذه تسـيح :الصاور ألبوماات .د
 أقضا؛ وقح يلها قحوقلها أو عليها لالطالع وإتاح  املشاركات هلذه الصور

قـوفر و  هبـا  معـني أو هأدـاا  معينـ ، جم وعـات تكـوقن فـرص االجس اعيـ  الشـبكات تسـيح :المجموعاات. ه
ملؤســس اجمل وعــ  أو املنسوــبني واملهس ــني هبــا موــاح  مــن احلرقــ  أشــبه مبنســاى السواصــل االجس ــاعي  موقــع شــبكات
 هأحــااث ا ن خــالل مــا قعــر  باســممــ جس اعــاتاال يف اهأعضــاء بــني  السنوــي فرصــ  تســيح ك ــا ،حــوار مصــغر

(Events) ودعوة اهأعضاء لسلك اجمل وعات، ومعرف  عاد احلاضرقن وعاد غي احلاضرقن؛ 
ابســاع دــذه الفكــرة موقــع الفيوــبوك ومت اســسخاامها علــى املوــسوى السجــاري بشــكل فعــال، حيــث : الصاافحات .و

عـــرض الوـــلع، أو توــ ح دـــذه اخلامـــ  بإنشـــاء محـــالت إعالنيـــ  موجهـــ  تســـيح هأصـــحاب املنسجـــات السجارقـــ  فرصـــ  
ـــيت حيـــادوهنا، وقيـــوم موقـــع الفيوـــبوك باســـسيطاع مبلـــغ مـــع كـــ مـــن قبـــل  الييـــام هبـــانيـــرة قـــسم ل املنسجـــات للفئـــات ال

 .املوسخام
، (Twitter)، تـوقرت (Facebook)الفيوـبوك  ومن أشهر شبكات السواصـل االجس ـاعي املسواجـاة حاليـا جنـا    

إخل، ك ــــا جنــــا (...Viber)قرب ا، فــــ(Skype)كاقب ، ســــ(+Google+ )، قوقــــل(Myspace)مــــاي ســــباقس 
ـــاقو ـــو  بعـــض املواقـــع متكـــن مـــن نشـــر ميـــاطع في ـــار والسعلييـــات، مثـــل مـــا قـــوفره موقـــع اليوتي  بو املوســـييى واهأخب

(Youtube). 51511 لون  وفي ا قلي ترتيب اسسخاام الشبكات السواصل االجس اعي يف العامل: 
 ؛مليار مشرتك 5.652 (Facebook)فيوبوك -
 مليار مشرتك؛ 5.551 (Youtube)قوتيوب  -
 مليار مشرتك؛ 5أكثر من ( WhatsApp) واتواب -
 مليار مشرتك؛ 1.562( Instagram) رامإنوساغ -
 مليار مشرتك؛ 1.5أكثر من ( Facebook Messenger)  فيوبوك ميونجر -

 مليار مشرتك؛1.545 (WeChat / Weixin)وي شات  -
 مليون مشرتك؛ 655( TikTok) تيكسوك  -
- (QQ )212 مليون مشرتك؛ 
 مليون مشرتك؛ 211( Douyin)دوقن  -

                                                           
1 BDM, Chiffre réseaux sociaux 2021, Disponible sur le site : Chiffres réseaux sociaux - 2021 - BDM 

(blogdumoderateur.com), consulté le 23/08/2021. 
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مليار منهم قوسخام  5.522ومليار قوسخامون مواقع السواصل االجس اعي  5.464ونرتنت، اإلقوسخامون 
الذكي  أصبحت جزء كبي يف  أن اهلواتف على ، ما قال1االجس اعي السواصلاهلواتف الذكي  للولوج إىل مواقع 

يث جنا أن نصف سكان العامل حياة اهأفراد، ما جيعلها أفضل وسيل  للوصول إىل شرحي  كبية من الزبائن، ح
 .دواتفهم الذكي  نرتنت يفاإلميلكون 
 التوجه نحو استخدام شبكات التواصل االجتماعي . 2.2.1

  االفرتاضي  والو ع  االفرتاضي  نظ وق  اإللكرتوين واملإن ظهور مصطلحات جاقاة يف عامل السووق  كالسو    
، كونه خيل  جوا من السفاعل املباشر مع أصبح حاقث املسخصصني يف السووق  عرب شبكات السواصل االجس اعي،

 الزبائن، وانسيال الكل   املنطوق  اإلجيابي  من الزبائن ذوي الرضا العايل، ما قوادم يف جذب زبائن جاد بسكاليف
تكاد تكون معاوم ، وبالسايل ميكن اليول أن شبكات السواصل االجس اعي أصبحت متثل أداة تووقيي  فعال  

 .بطرقي  عل ي و للوصول إىل املوسهلكني وتوجيه أفكاردم بورع  
 تعريف شبكات التواصل االجتماعي. 2.2.2.1

 حلااث  وقرجع ذلك رمبا االجس اعي  السواصل للشبكات حماد تعرقف على واهأكادمييون الباحثون مل قسف   
 املواقع تلك إىل قشي الواسع نطاقه على االجس اعي السواصل شبكات ف فهوم املوس ر، لسطوره وكذلك املصطلح

 ملفك مشارك  يف ترغب اهأفراد من جم وع  مع االتصاالت من شبك  صياغ ب لل وسخامني تو ح اليت
ميكن ترجيح مرحل  االنطالق الفعلي و  وغيدا، الصور يات،السعلي السحاقثات، آخر أخبارك، الشخصي،

وغيدا من املواقع ( Facebook)، مث موقع 5115عام ( Myspace)للشبكات االجس اعي ، بانطالق موقع 
 :احلاقث ، وميكن تعرقفها على أهنا

 .2نواع من العالقاتعبارة عن جم وع  من اهأعضاء أو الفاعلني االجس اعيني الذقن قرتبطون بنوع أو عاة أ -
عبارة عن خامات ميام  على شبكات اهأنرتنت واليت تش ل احملسوى الذي قنسجه املوسهلك، أي جم وع   -

 .3الناجت  عن خرباهتم وجتارهبمو  االنطباعات اليت قصاروهنا

                                                           
1
 Simon Kemp, The global state of digital in october 2019, Disponible sur le site : 

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019 , Consulté le : 31/ 12/ 2019. 
، جملـ  االسـرتاتيجي  -دراساة إحصاائية تحليلياة -جتمااعي فاي تساويق المنتجاات الساياحيةشابكات التواصال اال دورعاال  العجال، جالم كرمي ،  2

 .5، ص 5112 اجلزائر، ، جامع  موسغامن،6والسن ي ، العاد 
3
 Xiang.Z & Gretzel.U, Role of social media in online travel information search, Tourism management, N 3, 

2010, p 6. 
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وكذا  ،ق هبا اهأفراد قا تغيت، ودذا قعين أن ع لي  البيع تغيتفإن الطرقي  اليت قسوو  ، وبالسايل1ترقليون دوالر
سنشط يف الووق لمل تعا فعال  ك ا عهات يف الواب ، اهأمر الذي قافع قوة البيع  اهأساليب السووقيي  السيلياق 

لسفاوض معهم االفرتاضي  مكان السياء عاد كبي من املوسخامني عرب العامل، واهأمر اهأدم دو إمكاني  السفاعل وا
 .مه ا بعات املوافات

أربع  مالقي مشرتك، ودذا العاد   5116تزاقاا موس را حيث جتاوز سن   نرتنتاإلوقا عر  عاد موسخامي     
اقسناص الفرص برز قحاي أمام املؤسوات لسجنيا قوهتا البيعي  حنو يف  العامل، فرغب    نصف سكان حوايل كبي ميثل

 .البيع أصبح ضرورة حس ي  ملواكب  السغيات احلاصل  يف ع ليات السجارة اإللكرتوني  ىقو السووق  الرق ي، فرق ن  
أجهزة الك بيوتر احمل ول  واهلواتف  ،بأجهزة رق ي  تزوقا قوى البيععلى أهنا  البيع ىقو وميكن تعرقف رق ن    

سسخاام دذه اهأدوات وفهم قحوني ا هبا البيع  ى ل على عنصر تارقب قو س، وقش2الذكي  واهأجهزة اللوحي 
 : 3وادم رق ن  قوى البيع يفتأفضل للبيئ  الرق ي  اجلاقاة وإتياهنا بشكل أفضل، و 

 االسسفادة بشكل أفضل من معرف  الع الء؛ -
 ؛احلاج  إليها عناتوفر املعلومات  -
 بيع أفضل مبواعاة أدوات املبيعات؛ -
 تارقب الفرق  بشكل أفضل؛ -
 .اليومي  حول النشاطات البيعي  سجارق قحوني السيارقر ال -
أصبح الع الء مسفطنون قبحثون عن معلومات حول املنسجات قبل  ؛بفضل الرق ن  وتطور وسائل االتصال   

سادم اهلاتف الذكي بشكل كبي يف قحيي  شرائها، ما زاد من دورة الشراء وأصبحت تسم عرب اهأنرتنت، وقا 
لسوجه السسخاام السطبييات وتكثيف االتصاالت اهلاتفي  إلبال  الع يل بورع ، ذلك، والذي دفع قوة البيع حنو ا

وتوفي املعلومات اليت قبحث عنها باق  وقحوني فعالي  محالهتم السووقيي ، وتورقع دورة املبيعات، باإلضاف  إىل 
سكان  عاد إحصاءمت حيث تيامي منسجات أو خامات مص    خصيصا تليب احسياجات الع الء احملس لني، 

مليار منهم  4.566مليار منهم ميلكون داتف، و 2.115حيث  ،مليار 6.262 ب 5115عامل سن  ال

                                                           
1

: ، على املوقع اإللكرتوين2113ائيات العامل الرق ي، مهنا احلبيب الو اوي، آخر إحص 

https://elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html 82/18/8112 مت االطالع عليه يف.. 

2 B. Bathelot, Digitalisation de la force de vente, 2019, Disponible sur le site : https://www.definitions-

marketing.com/definition/digitalisation-de-la-force-de-vente/, Consulté le : 18/12/2019. 
3

 .نفس املرجع 
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 . نيع الء املاقنازع عليها من طر  القحصيل الاقون املسن -
 %61، أن ختصص 1على سبيل املثالف  أداا  قوهتا البيعي  بعناق ، قحاقا املنظ  أمهي  إىل( Kotler)قشي و    

 %11ويف الووق  الي  املوجودةلل نسجات احل %62، للع الء احملس لني %51وني احلالي من وقسها للع الء
 :قلييوم هبا رجال البيع ك ا مت قحاقا املهام اليت ق قاو  .املنسجات اجلاقاة

 قوى البيع مهام:  (2.1)شكل رقم 

 
Source : Isabelle de Sutter. Ressources Humaines et Force de vente. Université de 

technologie de Compiegne. 2009. p  21.Consulté le 26/10/2019. Disponible sur le site : 

ntent/docs/cours_ge15_rh__force_de_vente_2009_version_2.pdfhttps://www.utc.fr/i 

 ، نظ قاركون أن لكل زبون دورة حياة شرائي  ملنسجات املأن رجال البيع   (2.1) شكل رقمالمن خالل  قسبني    
من خالل كوب ثيسهم وحون  اهأوىل بالزبائن احلاليني والوهر على عام فيااهنم بالارج قهس ون فإهنم  لذا

لسنييب والبحث عن زبائن تيويم وقسهم لعلى املبيعات فهم قوهرون  سن ي لو ، وتلبي  حاجاهتم ورغباهتم معاملسهم
بيع تس ثل يف املفاوض  واملواوم  حول مهام رجال الترتبط بشكل كبي بالسفاوض فأغلب البيع  فع لي  جاد،

مع  مفاوضاتخوض رجل البيع دون فال ميكن أن قسم البيع بطرقي  مرحب  ، ...الوعر والك ي  واجلودة والسوليم
مه   السنييب على الزبائن واحلفاظ عليهم   عنأمهي  مبهام أخرى ال تيل ، وقيوم رجل البيع خمسلف املسعاملني

بشكل كبي يف قحيي  اهأداا  البيعي  قوادم رجل البيع  إن. ت وإدارة شكاوى الزبائنوأخذ الطلبيا كالفوترة
يف  البيع املطبي  يف معظم ميثل بااق  أي نشاط وهناق  أي نشاط، وطبيا لل فهوم املوسع لوظ فهو ، نظ لل 

                                                           
1 Philip Kotler & al, Marketing management, Pearson education, 13eme edition, Paris, France, 2009, P702. 

  مع الزبون تامسابع  العالق

   السنييب 

  السفاوض

  اهأسعارقحاقا 

 عرض السخفيضات وأخذ الطلبيات  

  املعلومات تيرقر

 إدارة الشكاوى 
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ت واليت ال تتطلب نرتناإلهو بروتوكول لتبادل القيم أو البيانات عرب : (Blockchain) تقنية بلوك شاين .د
مشفرة للمعامالت واملعلومات، حيث يتم إنشاء سلسلة مطولة من كتل و  وسيطا، فهي تقنية إنشاء بيانات مشرتكة

البيانات، وكل كتله فيها سجل مضغوط من الصفقة اليت مت التحقق من صحتها من قبل كل املشاركني يف سلسلة 
واملخاطر وتسهل من عملية التحقق من اهلويات  االحتياليةن العمليات احلد م على الكتل، تساعد هذه التقنيات

 .1والوثائق التأمينية
عملية حماكاة الذكاء البشري عرب أنظمة  االصطناعييعترب الذكاء : التعلم اآلليالذكاء االصطناعي و  .ه

وتكون هاته األنظمة قادرة على الكمبيوتر، فهو حماولة لتقليد سلوك البشر ومنط تفكريهم وطريقة اختاذ قراراهتم، 
حيث  ،2على عملية التحليل بصورة حتاكي طريقة تفكري البشر بناءً التعلم ومجع البيانات وحتليلها واختاذ القرارات 

شركات التأمني إىل استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي لتلبية احتياجات عمالئها وحتقيق أهدافها،  اجته تفكري
إمتام اخلدمة التأمينية، حيث يلعب الذكاء االصطناعي دورا مهما  وسرعة ودقةمن تسهيالت  ملا يوفره هذا األخري

  :3على العديد من مستويات سلسلة قيمة التأمني
يعتمد التأمني على حتليل كمية كبرية من البيانات من أجل استنباط اجتاه  :التنبؤ والسيطرة على المخاطر -

بنجراء حتليل أكثر فعالية، حتديد ملفات، تعريف املخاطر  مح الروبوت الذكييسو  .وتصميم إدارة خماطر مناسبة
حتديد املخاطر اليت جيب إىل  علىاجلديدة، وإنشاء منتجات تأمني جديدة، حيث يساعد مدير إدارة املخاطر 

والتعلم  االصطناعي الناشئة متخصصة يف الذكاء (Cytora)شركة فنجد على سبيل املثال  .تركيز اجلهود عليها
املقاالت الصحفية والوثائق و  فهرسة البيانات من املواقع: اآليل طورت من عمل الروبوت الذكي وجعله قادرا على

حتديد املخاطر اجلديدة اليت مل يتم التأمني عليها  العامة؛ حتليل هذه البيانات من خالل خوارزميات التعلم اآليل؛
 .بعد
فردي  م بشكلملفاهت معاجلة بشكل متزايد للحصول علىكتتبون امليطالب  :التسعير وتخصيص العروض -

باعتماد  Fukoku Mutual Life))قامت شركة التأمني اليابانية  حيث .يتكيف مع مواصفات املخاطر لديهم
(IBM Watson Explorer) وهو الذكاء االصطناعي القادر على حتليل وتفسري مجيع البيانات اليت مت مجعها ،

                                                           
 .222.، صمرجع سبق ذكرهوهيبة عبد الرحيم،  1
 .20 ص ،7012التوزيع، ابو ظيب، و العريب للنشر تأثير الثورة الصناعية الرابعة على األمن القومي، : جتمع ما بعد المعلوماتمإيهاب خليفة،  2

3
L’intelligence Artificielle au service de l’assurance, 2018, Disponible sur le site : 

 https://www.insurancespeaker-wavestone.com/2018/04/lintelligence-artificielle-service-de-lassurance/ , 

consulte le : 8 /05/2019. 
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تسمح ملستخدميها بشراء وثائق التأمني من خالل هواتفهم  (:منصة رقمية) اإلنترنت والهواتف الذكية .أ
اختصار يف التكنولوجيا  تساهم إرسال الصور عرب اهلاتف، حيثباحلادث و  التصريح إمكانيةإىل ، باإلضافة النقالة

الوقت من طرف الزبائن ومؤسسات التأمني للقيام باإلجراءات التأمينية، وكذلك الفوارق املكانية بغرض إيصال 
القيام بدفع مبالغ  تتيح املنصة الرقمية الفرصة للعمالء كما ،النائية واألرياف املناطقاخلدمات التأمينية جلميع 

ذلك من خالل هواتفهم النقالة حيث يتم مسح رمز االستجابة التأمينية بشكل آمن وسهل وسلس، و األقساط 
 .1للتمتع بدفع غري نقدي آمن من خالل اهلواتف النقالة  QR code)( السريع

بشبكة   )Devices Connected( عة من األجهزة املتصلةوميثل شبكة واس (:IoT)إنترنيت األشياء  .ب
  )Sensor (جهاز استشعار اإلنرتنت، مبا يف ذلك اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وأي شيء تقريبًا حيمل

قياس سلوك القيادة يف الوقت احلقيقي وبالتايل منع خماطر الطريق ويتم الدفع كالسيارات حيث ميكن  داخله،
وأيضا يف التأمني على السكن بفضل األجهزة املتصلة ميكن السيطرة ، (Pay as you drive) حسب القيادة

، بالتايل ميكن القول أن 2على استهالك املاء والكهرباء، تنظيم التدفئة، حتليل نوعية اهلواء، كشف الدخان
يؤدي إىل تقليل ما هذا حتدث، و  يل املخاطر اليت ميكن أنبالتايل تقلو  ،تساهم يف الوقايةاليت األشياء  تننرت اإل

 .اخلسائر اليت ميكن أن تتكبدها شركات التأمني وبالتايل حتقيق عوائد أكرب

على مراقبة نشاط املستخدم  فقد انتشرت تقنيات عديدة متصلة باإلنرتنت قادرة مثال؛ ففي اجملال الصحي   
، بشكٍل يسمح للمستخدم مبراقبة وحالته الصحية من خالل دمج مستشعرات خاصة يف الساعات واألساور

 .نشاطه ونبض قلبه ومعدل السعرات احلرارية املستهلكة، وتلقِّي النصائح من اهلاتف الذكي يف بعض األحيان
الستغالهلا يف  إضافةتزويد املشايف واملراكز الصحية مبعلومات مستمرة عن أحوال مرضاهم، هو اهلدف منها ر 

 .شاط موظفيها، أو لشركات التأمني مبراقبة مكتتبيهان تطبيقات تسمح للشركات مبراقبة
 جيعلهمما ( املكتتب) له لذا فنن إنرتنت األشياء توفر عروض تأمينية أكثر فردية ومناسبة لسلوك كل مؤمن    

يتحصلون على قيمة مضافة، كما تعمل على إنشاء عالقة وطيدة معهم من خالل احلصول على معلومات جد 
 .يضمن التزام أقوى من املؤمن هلم، ما مشخصية حوهل

                                                           
1 Disponible sur le site : https://alay.am/p/ln3 , Consulté le: 08/ 02/2019. 
2
 Synox par tenaire Sada, Sada et les objets connectes: la vision de L’IOT par Synox, groupe DEVK, 2018. 

Disponible sur le site : 

https://www.synox.io/documentation/SYNOX_SADA_interview.pdf 



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
55 

لزيادة معدالت التميز والتفرد والنجاح،  استيفائهااخلدمات املالية تلزم شركات التأمني بشروط وتصورات البد من 
املباشر بالزبون وصقل مواهبها البيعية والتفاوضية  تصالبالقوى العاملة سيما ذات اال االهتماموهي ضرورة 

صداقية والوضوح وحتسني قدراهتا وكفاءهتا لبناء عالقة شراكة بامل وااللتزامقناعية، مع حتري الصراحة والشفافية واال
 .1(مزيد من الزبائن اجلدد واستقطاببالزبون احلايل، جذب  االحتفاظ)ووالء طويل األجل 

تسويق خدمة التأمني، ولتحقيق  بعمليةأكفاء على دراية كافية  فنن شركات التأمني حباجة ملنتجني ،ومما سبق    
ر شركات التأمني األفراد املؤهلني وتتوىل تدريبهم على فن اإلقناع والتفاوض وبيع الوثائق التأمينية هذا اهلدف ختتا

 .للبيع املعروضةتوفرها الوثائق  اليت به إىل فهم كامل لطبيعة التغطياتاملختلفة والوصول 
بدأ تفكري شركات  طناعياالصالتكنولوجي اهلائل يف الذكاء  التطوروعلى صعيد قطاع التأمينات خاصة مع     

على اإلنسان اآليل يف تقدمي اخلدمة للزبون،  واالعتماد االصطناعيبتكنولوجيا الذكاء  باالهتماميتنامى  التأمني
أكرب من غريها جلذب  االصطناعي على فرصٍ  الناشئة العاملة يف جمال الذكاء وخاصة مع حصول الشركات

على  واالعتمادالتأمني يف السوق زمام املبادرة إلعادة هيكلة جديدة  وقد اختذت بعض شركات والتمويل، االنتباه
 (Fukoku Mutualمثل شركة التأمني على احلياة اليابانية يف التأمني التعاوين  ،االصطناعيالروبوتات والذكاء 

وهو برنامج ، (Système Watson Explorerd’IBM)برنامج مستكشف وذلك من خالل استخدام 
حتليل وتفسري كل بياناتك، مبا يف "، ما ميكنها من "نية املعرفية اليت متكنه من التفكري مثل اإلنسانالتق"ميتلك 

التأمني ذلك النصوص والصور والتسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو غري املنظمة، حيث تعتقد شركة 
(Fukoku Mutual)  ريى العائد على هذا وس% 21للتأمني على احلياة أن هذا سوف يزيد اإلنتاجية بنسبة

 .2طانيةالربي (Guardian The) خالل أقل من عامني، حبسب صحيفة االستثمار
الصحي مثال قادرة على مجع البيانات الطبية من العمالء، وقراءة  التأمني ستكون هذه التكنولوجيا يف جمال   

الشهادات وغريها من الوثائق الطبية، كما ستأخذ يف احلسبان طول مدة اإلقامة يف املستشفى، والتاريخ الطيب، 
، يف حني أن استخدام نظام الذكاء االصطناعي 3ري النفقاتوأي عمليات جراحية سابقة وحتديد املدفوعات وفوات

 . سوف يقلل بشكل كبري من الوقت الالزم حلساب مبالغ الدفع

                                                           
 .10 ص، ذكره مرجع سبق، (ابتكاري استراتيجيمدخل )أثر التوجه التسويقي في ترقية تنافسية سوا التأمين الجزائري طارق قندوز،  1

2
 The Guarding magazing, Japanese company replaces office workers with artificial intelligence, 2017, 

Disponible sur le site : https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-

office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance , Consulté le 25/04/2019. 
3
 Anna Darcel, Comment ça marche : l'intelligence artificielle?, 2019, Disponible sur le : 

 https://www.argusdelassurance.com/tech/comment-ca-marche-l-intelligence-artificielle.153909 , consulte le : 

09/04/2020. 



بتكاري يف التأمنيالتأصيل النظري للتسويق اال ..............................................:الفصل األول  
 

 
50 

هلا أمهية كبرية يف تقدمي معلومات حول كيفية التعامل ( التعاقدات، القوى البيعية، الدعاية والنشر، التسويق املباشر
  .1مع شركات التأمني وأهم عقود التأمني لكل أنواع األخطار املؤمن عليها

واآلراء واملواقف السلبية حيال  االجتاهات علىالتأثري األدوات الرتوجيية يف مهية أشركات التأمني  جيب أن تعي        
األداء الرتوجيي  التعاقد مع شركات التأمني كضرورة ملواجهة حتديات األخطار اليت ميكن حتدث مستقبال، ويتأثر

 :2خلدمات التأمني بالعوامل التالية
الرتويج عند املنافسني، التغطيات طرق للسوق،  عابيةاالستيمثل الطاقة  :حجم وخصائص السوا المستهدفة -

املتوفرة، كيفيات تسوية اخلسائر، املزايا التنافسية للعارضني، الشبكة التجارية، األقساط املطبقة، التخفيضات 
 .إخل... والتنزيالت املعمول هبا

لصناعي والفالحي، وتأمينات فالتأمني العقاري أو اهلندسي خيتلف عن التأمني ا :طبيعة العقود المكتتبة  -
األضرار واملمتلكات ليست هي تأمينات األشخاص واألرواح أو تأمينات املسؤولية املدنية، والتأمينات النقدية 

كما أن التأمينات التجارية ال تشبه التأمينات احلكومية وهكذا دواليك، وكل تقسيم . تتباين عن التأمينات العينية
 .إىل تطوير برامج تروجيية تراعي الظروف واألحوال اليت متيز كل نوع جحيتا من تقسيمات التأمني 

من خالل دراسة أحاسيسه وفهم مشاعره وحاجته امللحة للحماية ودرء األخطار أو  :سلوك المستهل   -
لخدمات التأمينية عدم اكرتاث من املشكالت العويصة اليت تواجهها عملية الرتويج ل فمثال. جربها حال حدوثها

ت، والنتيجة قصور يف حتقيق التأثري املطلوب والوصول إىل اهلدف اتصاالمباالة املستهلك مبا يقدم له من وال
 .املنشود يف احلملة الرتوجيية

تتدخل النصوص التشريعية والتنظيمية يف الرتويج للخدمات التأمينية إىل حد كبري،  :المحددات القانونية -
والتضامنية للتأمينات جيب أن تطغى على االجتماعية ، وألن الغايات باالكتتا حلساسية وتداعيات نشاط

 .الرحبية األهداف
شركات التأمني من مشكلة إملام الزبون بالقيمة احلقيقية للخدمات اليت تقدمها هلم حيث تبدو مجيعها تعاين    

م اليومية أثر بشكل كبري على ، كما أن الوازع الديين وعدم وعييهم وإدراكهم بأمهية التأمني يف حياهتمتشاهبة
على  اً كبري   اً شركات التأمني من تصريف منتجاهتا من جهة، ومن جهة أخرى فنن لسمعة شركات التأمني أثر 

                                                           
 :متوفرة على املوقع.ارة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنينجدطارق قندوز،  1

post_67.html-http://www.insurance4arab.com/2016/12/blog، 0101/ 00/19: مت االطالع بتاريخ. 

 .، مرجع سبق ذكرهجدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنينطارق قندوز،  2
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كة التأمني املرتبطة هبا وهبذا يكون اإلعالن حيث أهنا ال تعلن عن نفسها فقط إمنا تتفق مع شر  ،اإلعالن العام - 
 .شامالو  مركزا

 آنذاكاستخدمت شركات التأمني هذا النظام يف بداية صناعة التأمني، إذ مل يكن لديها : البيع المباشر. ج
وسطاء تأمني، حيث تقوم بتسويق منتجاهتا عن طريق إعالن عن إنتاجها من وثائق التأمني إىل الراغبني يف شراء 

لك الوثائق وعلى الراغبني يف الشراء التقدم إىل مكاتب الشركة، أما اليوم فيتم التسويق املباشر عن طريق ت
املوجود خاصة يف أماكن نقل املسافرين كالطائرات )وعن طريق الربيد والبيع اآليل ( املنتجني)مستخدمي الشركة 

 (.واحملالت التجارية الكربى
التوزيع اجلديدة تعترب قنوات   بد منه لشركات التأمني، كون أنوات جديدة أمر الأصبح التفكري بتطوير قنوقد   

تقدمي  متايز فعالة لشركات التأمني، وبالتايل جتزئة أفضل للمنتجات والعمالء، أياسرتاتيجية مبثابة وسيلة لوضع 
 :عرض مناسب لكل عميل، ومن بني هاته القنوات

بال شك، من بني أهم القنوات املعتمدة من طرف شركات التأمني اليت توفرها تعترب اإلنرتنت اليوم  :تنترناإل .أ
ويب تتيح لعمالئها االكتتاب يف منتجات التأمني عرب اإلنرتنت، واحلصول على  لعمالئها، من خالل إنشاء مواقع

كات التأمني ت من أهم القنوات اليت متكن لشر نرتناإلوتعترب شبكة . خدمات كاحلصول على املشورة يف أي وقت
  .تاإلنرتناملستمر لعدد مستخدمي  احلصول على أكرب فئة من املتعاملني للتزايد

مسحت شبكة اهلاتف النقال وتطبيقاهتا املختلفة للعديد من الشركات التأمينية  :تطبيقاتهو  الهاتف النقال. ب
ت نرتناإلاهلاتف النقال بشبكات  اتصالأكرب عدد من العمالء مقارنة بالسابق، خاصة مع إمكانية بالوصول إىل 

مستجدات التغطية التأمينية أو ب   إمكانية إرسال رسائل القصرية إلخطار العمالء  هذ من جهة، باإلضافة إىل
هاته القناة على مهية أما يضفي ، و 1من جهة أخرى األقساطتذكريهم بقرب مدة انتهاء صالحية العقد أو دفع 

مليارات مستخدم للهواتف احملمولة يف  4تخدام اهلاتف النقال كون هناك أكثر من يف توزيع اخلدمة التأمينية باس
0101يف عام ( من سكان العامل %92)مجيع أحناء العامل 

 .مليون خالل عام واحد 011، بزيادة قدرها 2

                                                           
جامع  ة متنراس  ت،  ،األول ، الع  ددواالقتص  اديةللدراس  ات القانوني  ة  االجته  ادتكنولوجي  ا الت  أمني كمس  تقبل لص  ناعة الت  أمني، جمل  ة ، وهيب  ة عب  د ال  رحيم 1

 . 228، ص 7018 اجلزائر،
2
Digital Report: Les chiffres du Web en 2019, Disponible sur le site : https://comarketing-news.fr/digital-

report-les-chiffres-du-web-en-2019/, consulte le : 21 /03/2019. 
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املؤشر احملدد مسبًقا أو جتاوزه، بغض النظر  أوالتعويضات تكون متفق عليها مسبًقا إذا حتقق اخلطر عند املستوى 
 :الفرق بني التأمني البارامرتي والتأمني التقليدي، واجلدول املوايل يبني عن اخلسارة املادية الفعلية املتكبدة
 الفرا بين التأمين البارامتري والتأمين التقليدي: (1.1) جدول رقم

 التأمين التقليدي التأمين البارامتري 
السداد الناتج عن حدوث احلدث الذي يتجاوز  التعويضات سداد

 مستوى 
السداد الناتج عن اخلسارة الفعلية أو 

 .تلف األصول املادية
درجة معينة  تزيد عن اليتاخلسائر  سداديتم  التغطية

عليها مسبًقا بناًء على درجة احلدث أو  متفق
 قيمة املؤشرات

وعة مع زيادة ، زيادة املبالغ املدفعلى سبيل املثال
 .حجم الزلزال

سداد اخلسائر الفعلية املتكبدة الناجتة 
     عن حتقق اخلطر املؤمن منه

 

عملية تسوية 
 التعويضات

يعتمد التعويض فقط على تباين املؤشر ودون 
 .اإلشارة إىل الضرر

 .معقدة وبناء على تقييم اخلسارة

 
 عادة تكون سنوية  .اتسنة واحدة وميكن أن تصل إىل مخس سنو  مدة الوثيقة 

 :على املوقع ،7012، حلول مبتكرة لتغطية المخاطر، املصري للتأمني االحتاد نشرة: المصدر
https://www.ifegypt.org ، 7/8/7070: عليه االطالع مت. 

عبارة عن وعد على الورق  هيى املمتلكات عملية التأمني التجاري التقليدي عل فننومن خالل ما سبق؛     
بتغطية اخلسائر يف حالة وقوع اخلطر املتفق عليه وهذا مقابل قسط، ويتم دفع التعويضات الفعلية اليت وقعت بعد 

، هبدف إعادة املؤمن عليه إىل الوضع الذي كان عليه قبل احلدث، وتعد احللول 1تقييم اخلسائر والتحقيق الفعلي
احتمال وقوع حدث حمدد مسبقا بدال من  يغطي مفهوما جديدا نسبيا يف التأمني( البارامرتية)أمني املعيارية للت

 :2تعويض اخلسارة الفعلية املتكبدة، ويتكون احلل املعياري من
احلدث احملددة  إحداثيات/حيث يتم تشغيل غطاء التأمني إذا مت استيفاء أو جتاوز معلمات :حدث مثير .أ

 ومن الناحية العملية .بواسطة معلمة موضوعية أو مؤشر مرتبط بالتعرض اخلاص للمؤمن عليهمسبقا، املقاسة 

                                                           
1
 David Mäder-Soyka, parametric solutions a gamechanger?, Swiss re 2018, p.10. 

2
 Andrie Martin,What is parametric insurance?, Swissre: corporate solutions, 2018. disponible sur le site :.  

 https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/what_is_parametric_insurance.html , consulte le: 

07/06/2020 
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 نسبة رقم األعمال للمنتجات التأمينية الجديدة في السوا لبعض الدول(:6.1)شكل رقم 

 
Source: Disponible sur le site : https://www.swissre.com/institute/research/sigma-

research/sigma-2011-04.html, visite le : 31/05/2020. 

  :باملنتجات التأمينية اجلديدة بالنسبة للشركات أو بالنسبة للسوق نالحظ أن املتعلقالسابق خالل الشكل من      
وهذا ينطبق ، %02رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق واليت بلغت  حتقق أكرب نسبة يف( NL)هوالندا    

األخرى، أما مقارنة بالدول  %00املنتجات اجلديدة يف الشركات واليت بلغت بالنسبة رقم األعمال  نسبة على
اليت ( CH)سويسرا ، مث تليها 1.0نسبة املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق فقد قدرت ب  

من رقم أعمال املنتجات  %01من نسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق، ونسبة  %00حققت 
، وتأيت 1.1ة يف السوق فقد قدرت ب  اجلديدة يف الشركات، أما نسبة املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديد

، أما %2يف املرتبة الثالثة من ناحية نسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف السوق اليت قدرت ب  (ES) إسبانيا
نسبة املنتجات  1,1 حمققة بذلك ،%9فقد قدرت ب  املؤسساتنسبة رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف 

من رقم أعمال املنتجات اجلديدة  %9بنسبة ( IT)، مث تليها إيطاليا لسوقاجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف ا
، أما نسبة املنتجات اجلديدة على ؤسساتمن رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف امل %00يف السوق، ونسبة 

من نسبة رقم أعمال  %0فقد حققت  (DE)أما أملانيا  ،1.9اخلدمات اجلديدة يف السوق فقد قدرت ب  
نسبة  1.2من رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف الشركات، و %00ت اجلديدة يف السوق، ونسبة املنتجا

رقم أعمال نسبة من  0%( FR)فرنسا املنتجات اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق، كما حققت 
نسبة املنتجات  1.0من رقم أعمال املنتجات اجلديدة يف الشركات، و %2املنتجات اجلديدة يف السوق، ونسبة 

من نسبة رقم  %0قد حققت  (UK)وأخريا جند اململكة املتحدة اجلديدة على اخلدمات اجلديدة يف السوق، 
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ممارسات جديدة، كما يعترب وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية اليت يصعب تقليدها وحماكاهتا، باإلضافة إىل ما سبق 
 :1ي يساعد شركات التأمني علىبتكار االفنن التسويق 

 .رفع وترية معدل العائد على االستثمار؛ وتدعيم املركز الرحبي صة السوقيةتنمية احل -
 .حتسني الصورة الذهنية وتعميق دالة الرضا وبناء معادلة الوفاء ؛ومنتجاهتا املنظمةترقية مسعة وشهرة  -
نة والسريعة لرغبات االستجابة املر ؛ وعالماهتا التجارية يف األسواق املستهدفة منظمةتعزيز املركز التنافسي لل -

 .توقعات الزبائن الكامنة وغري املشبعة
 يبتكار االأنواع التسويق . 1.1.1.1

 : 2تمثلة يف ما يليم ىل عدة أنواع وفقا لعدة تصنيفات،إ التسويق االبتكاري مت تقسيم   
تج حيث يتأثر ي ميكن أن يقسم على أساس املنبتكار االوهذا يعين أن التسويق  :تصنيف طبقا لنوع المنتج .أ

 .ميكن أن يكون املنتج سلعة، خدمة، فكرة وذلك طبقا للمفهوم املوسع للتسويقو  بدرجة كبرية بنوع املنتج،
 : ي إىل عدة أسس من بينهابتكار االويتم تقسيم التسويق : التصنيف طبقا لنوع المنظمة .ب
 .التسويقية يف سياستها بتكاراالتعتمد على و  تقسم على أساس املنظمة اليت تبتكر  -
 (.هادفة للربح، غري هادفة للربح) تقسم على أساس اهلدف أساسي للمنظمة   -
 (.إخل...دمية،خارية، منظمة جتمنظمة صناعية، منظمة ) للمنظمة  تقسم حسب النشاط األساسي  -
ي ميكن أن يهدف إىل حل مشكلة بتكار االطبقا هلذا التصنيف فنن التسويق  :التصنيف حسب الهدف. ج

، أو حماولة التخلص من نقاط الضعف أو التهديدات اليت تواجهها، مبعىن أن اللجوء إىل املنظمةة تعاين منها معين
 .ي يف هاته احلالة أمر حمتم أو رد فعل من أجل إجياد حلول والتخلص من املشاكلبتكار االالتسويق 

ي موجه بتكار االصنيف إىل تسويق ي وفقا إىل هذا التبتكار االقد يقسم التسويق  :التصنيف طبقا للعميل .د
 .3(مؤسسات)ي موجه للمستهلك الصناعي بتكار االللمستهلك النهائي، أو تسويق 

ي للمستهلكني النهائيني بدرجة أكرب من أجل إثارة الدوافع العاطفية، أما بتكار االالتسويق يوجه عادة ما    
 .1ستثماريواالي قتصاد واالاملستهلك الصناعي يركز على الدوافع العقالنية ببعدها الفين

                                                           
: على املوقع 21/12/0101مت اإلطالع عليه يف  ،0100، التسويق االبتكاري وتنويع محفظة صناعة التأمين طارق قندوز، 1

post_4.html-https://www.insurance4arab.com/2015/05/blog 
2

 .09، ص مرجع سبق ذكرهنعيم حافظ أبو مجعة،  
جمل  د ، جمل  ة اإلقتص  اد والتط  ور البش  ري، ؤسسااةدور االبتكااار التسااويقي فااي رفااع وتعزيااز المياازة التنافسااية فااي المعبي  دات مق  دم، موس  اوي س  ارة،  3

 . 01، ص 7012 اجلزائر، ،1امعة بليدةالسادس، العدد األول، ج
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خدمة أفضل للعميل، كما يعترب أفضل وسيلة جلذبه، إذ ميكنه احلصول على ووسطاء التأمني توفري الوقت وتقدمي 
 .اخلدمة دون عناء التنقل

عتماد على التسويق الرقمي الذي يساعد يف االوميكن لشركات التأمني النجاح يف رقمنة عملياهتا من خالل    
مني يتوافق مع التسويق الرقمي، جذب عمالء جدد بسرعة ومرونة، ما يتطلب وجود نظام إلكرتوين بشركات التأ

 .1وتكامل اإلدارات املختلفة بالشركة من أجل تغيري منوذج العمل والفكر التقليدي للتسويق
 تطور التأمين العالمي في ظل تكنولوجيا التأمين .1.1.1.1

ت والىت امتدت إىل أحدثت التكنولوجيا احلديثة ىف قطاع التأمني ثورة كبرية ىف تلك الصناعة ىف كافة اجملاال   
ىف قطاع  (Insurtech) االكتتاب وتصميم املنتجات والتوظيف وخدمة العمالء، أدى ظهور تكنولوجيا التأمني

إىل ثورة ىف مناذج التشغيل بشركات التأمني وخدمة عمالء التأمني، وإىل وضع  (Insurtech) التأمني وشركات
يقصد مة له واالحتفاظ هبم على رأس أولويات الشركات، و مستوى رضا العمالء عن اخلدمات التأمينية املقد

التقنية اليت تكمن وراء إنشاء وتوزيع وإدارة أعمال  (Insurtech) بالتأمني التكنولوجى أو تكنولوجيا التأمني
والتكنولوجي ( Insurance) ويتكون هذا املصطلح من كلمتني ومها التأمني التأمني باستخدام التكنولوجيا،

(logyTechno)،  وهو مصطلح مستوحى التكنولوجيا املالية(intechF) أهنا على تكنولوجيا التأمني  ، وتعرف
حيسن من صورة ستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات املبتكرة يف التكنولوجيا واستغالهلا يف قطاع التأمني مما ا"

ظهور تكنولوجيا  أّدى وقد، 2"القطاعيساعد على حل املشاكل التقليدية اليت يعاين منها التأمني التقليدي و 
شركات عليها من شركات التأمني من فقدان حصصهم السوقية واليت سوف تستحوذ  %11التأمني إىل ختوف 

قدرة على حتويل قطاع التأمني،  ، فتكنولوجيا التأمني هي جمموعة من التقنيات املبتكرة لديها3"التأمني الناشئة
اهلاتف النقال وتطبيقاته، الذكاء : تتمثل يف ،على حتويل قطاع التأمني جديدة تعملهناك عدة تقنيات و 

أمني الرقمي، انرتنيت األشياء، ، اخلوارزميات واملشورة الربوتية، العقود الذكية سلسلة الكتل، التاالصطناعي
 0102 ، وقد بلغ حجم التمويل اخلاص مبعامالت وصفقات تكنولوجيا التأمني ذروته عام4البيانات الضخمةو 

                                                           
 :على املوقعنولوجيا الرقمية وصناعة التأمني، حتاد املصري للتأمينات، التكاال 1

http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1253 , 02/02/7070:تاريخ اإلطالع  

اجملل  ة اجلزائري  ة  واقااع سااوا التااأمين الجزائااري ودوره فااي تموياال اإلقتصاااد الااوطني فااي ظاال نجااا  تكنولوجيااا التااأمين،وهيب ة عب  د ال  رحيم وآخ رون،  2
  .02 ، ص0101الجزائر،  المجلد العاشر، العدد األول، ،للعوملة والسياسات اإلقتصادية

، جمل  ة اإلدارة والتنمي  ة للبح  وث والدراس  ات، ي فااي شااركات التااأميندور تكنولوجيااا التااأمين فااي دعاام اإلبتكااار العملياااتق  رواين م  رمي، هب  اش ف  ارس،  3
  .41 ، ص0101 اجلزائر، اجمللد الثامن، العدد األول، ،7 جامعة بليدة

4
 .02وهيبة عبد الرحيم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  
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 االبتكار في التأمين . 1.1.1
، فهو يساهم يف حتقيق يعرب االبتكار عن احلل الذي تنتهجه املؤسسات للحفاظ على مكانتها أو متيزها      

تعزيز عالقة  املنظمةأهدافها وتلبية حاجات زبائنها واحلفاظ عليهم، كما يعترب عامال مهما يف زيادة كفاءة 
تفاعل بينها وبني بيئتها الداخلية واخلارجية، باإلضافة إىل كونه يساهم يف إجياد احللول للمشاكل اليت تعرتيها،  ال

 . كما يساهم بشكل كبري يف تنمية العنصر البشري الذي ميثل جوهر العملية االبتكارية
فمع تطور إحتياجات الفرد وزيادة  ،1قطاع التأمني قطاع مبتكر كغريه من القطاعات اخلدمية األخرىويعترب       

ثروته باستمرار وختوفه من فقدان ممتلكاته املادية واجلسدية، فتح اجملال أمام شركات التأمني إلبراز أمهيتها ودورها 
الفعال يف محاية وضمان تغطيه اخلسائر احملتمل وقوعها هلم، فصناعة التأمني من القطاعات اخلدمية اليت هتتم 

واكبة التغريات والتكيف مع الظروف احمليطة من أجل توفري تغطيات مناسبة والتطوير ملبتكار بشكل كبري باال
 .ملختلف املخاطر
 تعريف االبتكار في شركات التأمين. 1.1.1.1

 وتشعب جهة من مضمونه ءراوث حيوية بسبب الصعوبة؛ يف غاية مسألة لالبتكار مفهوم وضع يعد     
 النمساوي إىل ( 1912 ) منذ االبتكار مصطلح ينسب، حيث أخرى جهة من يقيةوالتطب العلمية استخداماته

: على أنهالذي يعد املنظر األول لالبتكار ملفهوم االبتكار، حيث عرفه  (Josef Schumpeter) شومبيرتجوزيف 
نتوج أو كيفية يف اإلنتاج، وكذا التغري يف مجيع مكونات املجديٍد النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب "

 بيرت دراكر هويعرف .العمل ألداء جديدة تسهيالت أو إمكانيات خلق هو االبتكار أن اعتبار على، 2"تصميمه
(P.Drucker ) وهذا التعريف يتوافق مع ما أشار إليه شومبيرت كون أن ، 3"التخلي املنظم عن القدمي"ه أنعلى

يرى أن االبتكار هو التخلي  (P.Drucker)  عىن آخر فنن، مب(Creative destruction)االبتكار هو هدم خالق 
  .4املنظم عن القدمي واإلدخال املنظم للجديد

العملية اليت يتم عربها خلق األفكار أو األشياء أو املمارسات أو التكنولوجيات أو : "أنه أيضا ويعرف      
وهي العملية اليت تسفر أيا كان  ؛واستخدامهاوتطويرها وتبنيها ونشرها اخرتاعها العمليات اجلديدة، أو إعادة 

                                                           
1 Atlas magazine, L'innovation dans le secteur de l'assurance, 2012, Disponible sur le site : 

https://www.atlas-mag.net/article/l-innovation-dans-le-secteur-de-l-assurance , Consulté le : 30/11/2017.  
 .010 ، ص0112، مؤسسة جمد اجلامعية للدراسات والنشر، لبنان، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنبيل حواء،  2
 .400، ص 0110 مصر، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ،، ترمجة صليب بطرسالتسعينات وما بعدها: اإلدارة للمستقبلبيرت دراكر،  3
 .00، ص 0112األردن، عمان، ، 1، دار وائل للنشر، ط إدارة اإلبتكار المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثةجنم عبود جنم،  4


