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أ.د.سوار الدهب أحمد عيسى

التقاعد عن العمل عند العجز الكلى أو إيتاء اليقين

التقاعد عن العمل
عند العجز الكلى أو إيتاء اليقين
األستاذ الدكتور سوار الدهب أحمد عيسى*

1

كثر الحديث عن تحديد سن التقاعد عن العمل عالمياً  ،وأجريت الدراسات

حول الموضوع مرتبطة بالجوانب االقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية .وفي

السودان أثار قرار مجلس الوزراء رقم أ.ع/.م .و/.ه/4/و /بتاريخ 6002/8/3

الخاص بإنهاء خدمات أساتذة الجامعات الذين زادت أعمارهم عن الستين سنة،

أثار الكثير من الجدل والنقاش.

في هذه المقالة القصيرة أقول راياً في الموضوع الذي راجعته الكثير من الدول ،
وعدلته بتشريعاتها العمالية  ،منطلقة من مفهومها للعمل مرتبطاً بحياتها

االقتصادية واالجتماعية والصحية .لكلمة العمل المحورية في الموضوع ،مدلوالت

عرفه
فلسفية واقتصادية ارتبطت بالمجهود البدنى والعقلي الذي يبذله اإلنسان ،وقد َّ
االقتصاديون بأنه(:الجهدالبدني والعقلي الذي يبذله االنسان في مجال سعيه

الدنيوي من أجل االرتزاق واالكتساب ،وعرفوه بأنه كل جهد عقلي وبدني يبذله

اإلنسان في مجال النشاط االقتصادي في سبيل إنتاج الخدمات والسلع االقتصادية

لغرض الكسب والعيش) .1وعرفه الدكتور القرضاوي بأنه (المجهود الواعي الذي

* استاذ االدارة بكلية العلوم اإلدارية -جامعة إفريقيا العالمية .
1
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يقوم به اإلنسان بمفرده ،أو مع غيره إلنتاج سلعة أو خدمة) 1وامتد قوله إلى أن
العمل بذاك التعريف هو المطلوب من اإلنسان والمأمور به وبالسعي إليه ألنه
وسيلته وطريقه لكسب العيش والتملك ،ولتنمية الثروة والسالح األول لمحاربة

الفقر،والتقرب به إلى اهلل سبحانه وتعالى﴾٧٩﴿ .

وأمااا الاادكتور حياادر أحمااد دفااع اهلل  ،فيقااول فااي تعريااف العماال بأنااه (نشاااط إرادي
يحقق من خالله الفرد ذاته ويعبر عن حريتاه وشخصايته ،بوصافه كاًنااً عااقالً فاي

األرض ومسًوالً عن أعماله ويذهب إلى القول بأن العمل يمثل تفاعالً مع الطبيعة
من جهة ومع اإلنسان اآلخر من جهة أخرى ،بهدف المحاولاة المساتمرة لالساتفادة

مان ماوارد الطبيعاة وتسااخيرها لخدمتاه .ويضاايف باأن العماال كجهاد عضاالي وفكااري
ينتج عالقات اجتماعية تعارف بعالقاات اإلنتااج ،التاي علاى ضاوًها تحادد الاروابط

االجتماعية في جانبها المادي مكونة أهم عنصار مان عناصار اإلنتااج) .2وياذهب
الاادكتور حياادر فااي تعريفااه الشااامل للعماال ،إلااى القااول( :بااأن جهااد اإلنسااان النبياال
وسااعيه لالسااتفادة ماان م اوارد الطبيعااة ياادخل فااي مضاامون نتريااة االسااتحقاق التااى

بموجبهااا كلااف اإلنسااان بعمااارة األرض بالعماال الصااال النااافع فااي حاادود مااا يملااك

من وساًل مادية وقدرات ذهنية).3

العماال بهااذا المفهااوم الواسااع ناتجااه وحصاايلته ملااك وحااق فااردي اليتصاارف فيااه إال

الفارد بنفساه وبذاتاه .وكلماة العمال التااى وردت فاي القاررن الكاريم فاي  398ريااة، 4

ارتبط اات ب ااالمعنى االقتص ااادي ،وبالعاً ااد الم ااادي ال ااذي يعتم ااد علي ااه اإلنس ااان ف ااي

 .1الدكتور يوسف القرضاوي -مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم ،الطبعةالخامسة ،مكتبة وهبة ،القاهرة،

1402ه ا1882م ،ص 39

 . 2الدكتور حيدر أحمد دفع اهلل قاضى المحكمة العليا -عقد العمل والتأمينات االجتماعية في السودان  -دراسة
فقهية قانونية تطبيقية مقارنةالطبعة االولى رقم اإليداع  6006/266عام  .6006/1468ص .6
 - 3الدكتور حيدر المصدر السابق  -ص3
.WWW.d1g.com/qna/show/4861940 - 31/8/2015- 4
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معيشااته ،وارتبطاات بالعبااادات جميعهااا .وجاااء األماار ص اريحاً ل نسااان بااأن يعماال
لقوله سبحانه وتعالى﴿ وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون وساتردون

إلى عالم الغيب والشهادة فينبًكم بما كنتم تعملون﴾ ﴿التوبة  ﴾ 109وبأن يسعي
في األرض ،وأن ينتشر فيها ،طلبااً للارزق ،لقولاه عاز وجالُ ﴿ :هاو الَّاذي جعال ل ُك ُام
ام ُش اوا فااي مناكبهااا و ُكلُاوا ما أان رأزقااه وال أيااه﴾ ﴿الملااك  ، ﴾٥١وبااأن
أاأل أرض ذلُاوًال ف أ
يأكاال ويعاايش بجهااده وعماال يااده لقولااه عا َّاز وجا َّال ﴿ :لي اأ ُكلُوا ماان ثمااره ومااا عملتأااهُ

أ أيديه أم ۖ أفال ي أشا ُك ُرون﴾ ﴿ياس .﴾39العمال واإلجتهااد فياه ،جااء مرتبطااً بالنشااط
والحركااة وبعاادم االسااتكانة وبااالنهي عاان التعطاال بسسااب العبااادة ،لقولااه عااز وجاال:
ير
ضل اللَّه وا أذ ُك ُروا اللَّه كث ًا
﴿فإذا قُضيت الصَّالةُ ف أانتش ُروا في أاأل أرض و أابت ُغوا م أن ف أ
لعلَّ ُك أم تُأفل ُحون﴾ ﴿الجمعة .﴾٥١
كلمة العمل في القررن والسنة متكاملة المعنى االقتصادي واالجتماعي والروحي،
وال تتصف بالكمية الناتجة من الجهد العضلي والذهني وحدهما ،وانما من التعلم

والتدريب المؤدي إلى الجودة واإلتقان واإلحسان والصالح ،واإليمان بالمنفعة

الناتجة عنه .بتلك الصفات يكون العمل ،ويكون الرضاء عنه ،ويكون الجزاء

المادي والروحي غير الممنون وبغير حساب ،كما تشير ريات القررن الكريم التي
منها قول اهلل تعالى:

م أن عمل صال ًحا م أن ذك ٍر أ أو أ أُنث ٰى و ُهو ُم أؤم ٌن فلُن أحييَّنهُ
أ أجرُه أم بأ أحسن ما ك ُانوا ي أعملُون (النحل) ﴿ ﴾٧٩وقوله

حياةً طيِّبةً ۖ ولن أجزيَّنهُ أم
﴿إ َّن الَّذين رمُنوا وعملُوا

الصَّالحات إَّنا ال ُنضيعُ أ أجر م أن أ أحسن عم ًال ﴾ ﴿ الكهف  ،﴾٠١وقوله عز
يم﴾ ﴿الحج ، ﴾9١
وجل﴿:فالَّذين رمُنوا وعملُوا الصَّالحات لهُم َّم أغفرةٌ ورأز ٌ
ق كر ٌ
ويقول جل﴿إ َّن الَّذين رمُنوا وعملُوا الصَّالحات لهُ أم أ أجٌر غ أي ُر م أمُن ٍ
ون﴾ ﴿ فصلت
 ، ﴾ 8ويقول تعالى﴿ م أن عمل سيًِّةً فال ُي أجز ٰى إ َّال م أثلها ۖ وم أن عمل صال ًحا
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ِّمن ذك ٍر أو أُنث ٰى وهو مؤمن فأ ٰ
ُولًك ي أد ُخلُون األجنَّة ُيرزقُون فيها بغ أير حس ٍ
اب﴾
ُ ُأ ٌ
أ
أ
﴿غافر ﴾30
تلك اآليات وصفت العمل الذي فرضه اهلل سبحانه وتعالى على اإلنسان ،وأمره

بأن يقوم به ،وبالسعي للوصول إليه ،إعما اًر لألرض ،وكسباً للرزق ،وشك اًر هلل
سبحانه وتعالى على نعماًه وفضله ،حث الرسول عليه الصالة والسالم عليه

بقوله (إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه)

1

كما جاء صلى اهلل عليه

وسلم ناهياً عن التبطل عن العمل ،وعن االعتماد على كسب القادرين عليه،

بحجة االنقطاع للعبادة.

وفي هذا خاطب عليه الصالة السالم أصحابه وأتباعه بأن ال رهبانية فى اإلسالم
بمعنى عدم قبول التعطل عن العمل بسبب العبادة ،ووض  ،أن العمل سالح

المؤمن لكسب العيش ،وأنه عبادة لها مكانة عتيمة بين العبادات ،وفى هذا يقول

عليه الصالة والسالم(:ليس منا من ترك دنياه آلخرته ورخرته لدنياه) . 1ويقول

(إن من الذنوب ذنوباً التمحوها الصالة وال الحج وال الزكاة ويمحوها الهم في
طلب الرزق) ، 2ويقول من (بات كاالً من عمل يده بات مغفو أر له وان اهلل يحب
المؤمن المحترف)

3

علااى درب رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم ،سااار أصااحابه وهااذا أمياار المااؤمنين
عماار باان الخطاااب يقااول حاثااً علااى العماال ومااذك اًر بمكانتااه فااى اإلسااالم " (:اليقعااد

أحاادكم عاان طلااب الاارزق ويقااول اللهاام ارزقنااى وقااد علاام إن السااماء التمطاار ذهب ااً

 - 1حديث شريف رواه السيوطى باسناد حسن.

- 2حديث شريف رواه الطبراني. .
 .3حديث شريف رواه السيوطي
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والفضة) ويقول (مامن حال يأتيني عليهاا الماوت ،بعاد الجهااد فاى سابيل اهلل،أحاب
إلاي مان ان يأتينيوأناا ألااتمس الارزق مان فضال اهلل) .ثاام تاال قاول اهلل ع َّاز وجا َّال﴿ :

َّ
صافهُ وثُلُثاهُ وطاًفاةٌ مان الَّاذين معاك
وم أ أدن ٰاى م أان ثُلُثاي اللأيال ون أ
إ َّن ربَّك ي أعل ُم أَّنك تقُ ُ
ۖ واللَّهُ ُيق ِّد ُر اللَّأيل و َّ
صوهُ فتااب عل أاي ُك أم ۖ فاا أقرُءوا ماا تيسَّار
النهار ۖ علم أ أن ل أن تُ أح ُ
ض اارُبون ف ااي أاأل أرض
ون م ا أان ُك أم م أرض ا ٰاى ۖ ورخ ا ُارون ي أ
م اان األقُ ا أاررن ۖ عل اام أ أن س ااي ُك ُ
ضل اللَّه ۖ ورخ ُرون ُيقاتلُون في سبيل اللَّه ۖ فا أقرُءوا ما تيسَّر م أنهُ ۖ
ي أبت ُغون م أن ف أ
َّ
الصااالة ورتُاوا َّ
ضااا حسا ًانا ۖ ومااا تُقا ِّاد ُموا أل أنفُسا ُك أم ما أان
يماوا َّ
ضاوا اللااه ق أر ً
الزكاااة وأ أقر ُ
وأق ُ
َّ
َّ
َّ
ايم
خ أي ٍر تج ُدوهُ ع أند الله ُهو خ أي ًار وأ أعتم أ أج ًار ۖ و أ
است أغف ُروا الله ۖ إ َّن الله غفُ ٌ
ور رح ٌ
﴾ ﴿ المزمل ﴾ 60
العمل الذي أوجبه اهلل سبحانه وتعالى على عباده لم يحدد له عم اًر ينتهي فيه قبل
نهاية عمر اإلنسان ،وهو كغيره من العبادات القولية والفعلية ،مفروض على

اعُب أد ربَّك حتَّ ٰى
اإلنسان أن يقوم به طوال العمر ،وحتى الموت لقوله تعالى﴿ ﱡو أ
ين﴾ ﴿الحجر . ﴾88ولقولرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(:إذا قامت
يأأتيك األيق ُ

الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها)

تحديد سن التقاعد عن العمل ،المرتبط بالعمر ،حددته معتم تشريعات العمل في
وقتنا هذا بين ( 20سنة إلى 29سنة) ،وتناولته الدراسات العلمية ،في ارتباط

بصحة العامل النفسية والجسمانية .وفي دراسة أمريكية نشرتها الدورية األمريكية
للصحة المهنية وجد أن األشخاص الذين يعملون بعد سن التقاعد يتمتعون بصحة

أفضل مقارنة مع غيرهم من الذين وقفوا عن العمل عند السن المحددة للتقاعد.
وتأتى دراسة ثانية صدرت عن الرابطة النفسية األمريكية ،بالقول إن األفراد الذين

يعملون عمالً جزًياً ،يعانون من األمراض المعروفة بأمراض الكبر ،بصورة أزيد
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مجلة كلية العلوم اإلدارية

العدد( )1رمضان 1138هـ يونيو 7112م

التقاعد عن العمل عند العجز الكلى أو إيتاء اليقين

أ.د.سوار الدهب أحمد عيسى

من الذين يعملون عمالً كامالً بعد سن التقاعد ،وبصورة أقل من الذين اليعملون
بعد سن التقاعد.

وفي دراسة أخرى ببريطانيا ،قادها فريق بحث من معهد الطب النفسي بكلية الملك

بجامعة لندن ،ونشرت حصيلتها المجلة الدولية لطب الشيخوخة النفسي،أوجدت

ريباطاً بين الخرف (الزهايمر) وسن التعاقد ،وتهر أن انتشار الخرف يكثر عند
الذين اليعملون بعد سن التقاعد،كما وجد أن األفراد الذين تأخروا في التقاعد قد

حافتوا على قدراتهم العقلية فترة أطول قبل اإلصابة بمرض الخرف .ووض لهم
أن تحديد سن التقاعد بستين سنة ،سبب الخرف المبكر ،وأحدث الكثير من
أ
األمراض النفسية واالجتماعية.
وفاي السااودان وعنااد مراجعااة قارار مجلااس الااوزراء المشااار إلياه ساابقاً ،ومطابقتااه مااع
نص المادة (()1( )90د) من قانون العمل السودانى لعام 1886م ،المطباق علاى
القطاع الخاص ،والتي تقول (ينتهي عقد العمل بإنذار عند بلوغ الستين من العمر
إال إذا اتف ااق الطرف ااان عل ااى عم اار أكب اار م اان ذل ااك ،علا اى أن تعتب اار فتا ارة الخدم ااة
مستمرة) ،تقرر أن تكون سن التقاعد بالجامعاات وبالقطااع الحكاومي قاطباة خمسااً
وستين سنة.
مما سبق فإن األمر إذاً صري وواض في أن رفع سن التقاعد من  20سنة إلى
 29سنة ،أو ألكثر من ذلك ليس له مانع قانوني ،كما ليس مانع شرعي ،بل له

منافع جمة صحية واجتماعية وغيرها .للعامل وللمجتمع  ،والسؤال الذي يطرح هل
لزيادة سن التقاعد منفعة إقتصادية على صاحب العمل؟
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المنا اافع المادي ااة  ،للمجتم ااع كثيا ارة وتتمث اال فيم ااا يدفع ااه ص اااحب العم اال م اان فواً ااد

معنوي ا ااة واجتماعي ا ااة ،ومادي ا ااة ماا اان ضا ا اراًب وعواً ا ااد وما ا اان مش ا اااركة ف ا ااي البن ا اااء
االجتماعي ،وفي البنااء االقتصاادي ،واعماار األرض .ومنفعاة العااملين تتمثال فاي
االستمرار في العمل  ،وفاي إساتمرار األجار ،وفاي الحقاوق المرتبطاة بالعمال ،وفاي
مشاركة المجتمع في منفعته باعتباره جازءاً مناه .وأماا بالنسابه لصااحب العمال فاإن

االتف اااق مجم ااع عل ااى أن تأجي اال دف ااع حق ااوق مابع ااد الخدم ااة ُيمك اان م اان اس ااتثمارها
لمصاالحة صاااحب العماال ،إضااافة إلااى أن الخب ارة ،المتراكمااة ،والمرك ازة عنااد كبااار
الس ا اان ،ت ا اانعكس عل ا ااى أداء المؤسس ا ااات ،إذا اس ا ااتفادة منه ا ااا اإلس ا ااتفادة القص ا ااوى،
ووجهتها نحو وضاع الخطاط المشابعة بالتجرباة ومراقبتهاا ومراجعاة إجاراءات العمال

والتاادريب عليااه ،ووجهتهااا نحااو وضااع مؤشارات األداء المهمااة كمؤشاار العاًااد علااى
المجسد لروى األرباح العاًدة من األموال المستثمرة.
االستثمار المادي والمعنوي ُ
والسؤال الذي يطرح هنا  ،هل هناك ارتباط مباشر بين سن التقاعد والعاًد على

االستثمار؟ اإلجابة عن هذا السؤال تصعب بصورة مباشرة كما في حالة ارتباط
مرض الزهايمر ،واالستمرار في العمل بعد سن التقاعد ،ولكن هناك من اإلشارات

التي تؤيد أن اإلنسان كلما كبر وزاد عمره ،زادت مهارته واتقانه للعمل ،وزاد إطار

إدراكه وحرصه وتفهمه ألهدافه وغاياته التي اوردها القررن الكريم .وازداد سعيه
لنيلها واقباله وحرصه على أداًها في مسيرة تعبده .ومن اآليات الدالة على ذلك

قول اهلل َّ
عز وجل:

﴿فل َّما جاء السَّحرةُ قالُوا لف أرع أون أً َّن لنا أل أج ًار إن ُكَّنا ن أح ُن األغالبين﴾ ﴿﴿، ﴾41
قال نع أم واَّن ُك أم إ ًذا لَّمن األ ُمق َّربين﴾ ﴿ الشعراء ، ﴾ 46وقال تعالى  ﴿ :إ َّن الَّذين
رمُنوا وعملُوا الصَّالحات إَّنا ال ُنضيعُ أ أجر م أن أ أحسن عم ًال ﴾ ﴿﴿ ، ﴾٠١أُولًك
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هار ُيحلَّ أون فيها م أن أساور م أن ذه ٍب
لهُ أم جَّن ُ
ات ع أد ٍن ت أجري م أن ت أحته ُم أاأل أن ُ
س وا أست أبر ٍ
ض ًار م أن ُس أن ُد ٍ
اب
يابا ُخ أ
ق ُمتَّكًين فيها على أاألراًك ن أعم الثَّو ُ
ويألب ُسون ث ً
ث سكنتُم ِّمن ُو أجد ُك أم وال
وه َّن م أن ح أي ُ
وح ُسن أ
ت ُم أرتفقًا﴾ ﴿الكهف ﴿ ،﴾31أ أسكنُ ُ
وه َّن لتُضيِّقُوا عل أيه َّن ۖ وان ُك َّن أُوالت ح أم ٍل فأنفقُوا عل أيه َّن حتَّ ٰى يض أعن
تُض ﱡار ُ
حمله َّن ۖ فإن أرضعن ل ُكم فآتُوه َّن أُجوره َّن ۖ وأأتمروا ب أين ُكم بمعر ٍ
وف ۖ وان
ُ ُ ُ
أ أ أ
أُ
ُ
أ
أ ُ
ُخر ٰى﴾ ﴿الطالق  ، ﴾6صاحب العمل المدرك أن أجر
تعاس أرتُ أم فستُأرضعُ لهُ أ أ
العامل العاجل واآلجل وحقوقه نتير عمله الذي يقوم به ،واجب عليه أن يؤديها

في وقتها دون مماطلة أو تأخيير ،لقول رسول اهلل عليه الصالة والسالم (أعطوا

لألجير أجره قبل أن يجف عرقه)1ولقوله صلى اهلل عليه وسلم( :ثالثة أنا خصمهم
يوم القيامة ،رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع ح اًر فأكل ثمنه ورجل استاجر

أجي اًر فاستوفى منه ولم يوفه أجره) ،2يدرك أيضاً أن تلك الحقوق ذات تكلفة عالية

ومؤثرة على عاًد اإلستثمار ،وعلى ذلك يحرص أن تكون الضوابط محكمة

والرقابة أكثر إحكاماً ،وأن تبنى الخطط على قواعد سليمة .وفي المقابل فإن على

العامل أن يدرك إدراكاً كامالً أن رفع سن التقاعد اليجب أن يفهم منه إتاحة

فرصة ل سترخاء ،وانما وقت ومجال للعطاء ولدفع الضرر.

وفي الختام فإن هذا الرأي المؤيد لرفع سن التقاعد إلى  29سنة ،بل والى أكثر
من ذلك دون تحديد سارت عليه في السودان بعض مؤسسات القطاع الخاص
بإدراك أو دون وعي أو إدراك وسارت عليه جامعة أفريقيا العالمية منذ فترة من

اعُب أد ربَّك حتَّ ٰى يأأتيك
الزمن ،وبإدراك الرعيل األول مسترشدين بقوله تعالى  :ﱡو أ
 1الفت الكبير  188 -188/1إلبن ماجه في مسنده عن أبى هريرة.
 .2الفت الكبير  188 -188/1للبيهقى عن أبى هريرة.
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ين (( ( 88الحجر) ،في حين أن الكثير من العاملين اليوم ،اليعرفون متى بدأ
األيق ُ
هذا النتام ولماذا تسير عليه بعض المؤسسات.
أختم القول بأن على كل مؤسسة تعتمد على القاعدة األصولىية لسن للتقاعد ،وأن
تضع من الضوابط ماتحفت به حقوق العامل وحقوق المؤسسة ،وأن التترك الحبل
على القارب ألهواء النتم اإلدارية .وفي استشارة ألحد المؤسسات أرادت أن تزيد

سن التقاعد عن العمل الى أكثر من ستين ،وأرادت أن تبني قرارها بأن في ذلك

منفعة للجميع والتعارضه قوانين العمل .أيدت مسعاها بما ذكرت في الصفحات
الفاًتة وعضدته باألرقام التي حصلت عليها من دفاترها وبأن:

 .1العديد من ضوابط العمل يمكن أن تربط بفترة سن التقاعد عن العمل ،وعلى

سبيل المثال يمكن ربط خطة الداخلين الجدد الى ميدان العمل ،بخطة الخارجين

منه ،وبخطة التدريب وخطة التدرج الوتيفي ،والمدى الزمني للترقي ،وتساعد
على ثبات تطور عاًد االستثمار في تل ثبوت األهداف.

 .6إعتماد تقدير العاًد على االستثمار عند وضع الخطة ،على وحدة تكلفة

العنصر البشرى ،بما فيهم كبار السن ،يضع قاعدة أقوى من تلك التي يعتمد
عليها لتقدير العاًد على رأس المال من السجل التاريخى ،كما أن التقدير بهذا

األسلوب يشجع على التكاتف ويقوي العمل الجماعي والدفع من جميع العاملين
نحو تحقيق أهداف الخطة ،ويقوي الرقابة الذاتية ويجعل تقدير عاًد االستثمار

أقرب الى الحقيقة.

 .3إل يضاح النقطتين في ( )6( ،)1السابقتين من الجدول (:)1

 تدرج العمالة الكلي الفعلي من سنة  6010إلى سنة  6019حدث والتبديل فيه
وباعتماد الرقم  1663المقابل لسنة  ،6019كأساس نصل تدرجنا بمعادلة
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هندسية ،إلى التقدير النهاًي للعمالة عام  6060ونجده يساوى 1689عامالً كما
موض بالعمود رقم (.)1

 أما إذا أخذنا بالمتوسط من سجل عدد الداخلين فعالً من سنة  6010إلى سنة

 6019نجده يساوى (86عامالً) ،وباعتبارنا اسنة  6019سنة أساس وتدرجنا
بعدد العاملين الجدد ،تدرجاً هندسيا ،نجد أن عددهم بالعمود رقم ( )3وباضافة
كل سنة إلى عدد العمالة في السنة السابقة يتكون لنا عدد العمالة للسنوات من

سنة  6012إلى سنة  6060بالعمود رقم ( ،)6قد وصل إلى ( )1646وهنا
يمكن المفاضلة بين رقمي العمودين ( )1و( )6أو أخذ متوسط الرقمين ليكون هو
عدد العمالة في سنة .6060

 .4ومن الجدول (:)6

 العاًد على رأس المال الفعلي للسنوات من 6011إلى 6014جاء متدرجاً
بالزيادة كما بالعمود ( )1إلى أن وصل ( )19.18ثم انتكس في عام  6019الى

( .)16.62واستمر تقديره من قبل اإلدارة بالعمود ( )1حتى عام  6060ليصل
إلى (.)18.18

 واذا أخذنا متوسط تقدير العاًد على رأس المال من السجل التاريخى من عام
 6011إلى  6019نجده ( )13.03ثم تدرجنا به بمعادلة هندسية لوجدناه

( )18.14في  6060كما بالعمود رقم (.)3

تقدير للعاًد على أرس المال إعتماداً على متوسط العاًد
 بالعمود رقم ( )6نجد
اً
على أرس المال من سنة  6011إلى ،6019نجده وصل إلى (.)18.86

 بالعمود ( )4نجد أن تقدير العاًد على أرس المال اعتماداً على العاًد من وحدة
تكلفة العنصر البشرى في سنة االساس  ،6019يصل إلى (.)66.39
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تقدير عدد العمالة الداخل للعمل سنوياً وعدد العمالة الكلية
جدول رقم (:)1

السنة

الداخلون للعمل

العاملون
2

1

3

4

2010

896

89

2011

905

24

2012

942

39

2013

1063

130

2014

1238

216

2015

1273

1273

92

2016

1362

1366

93

2017

1457

1459

93

2018

1559

1553

94

2019

1669

1647

94

2020

1785

1742

95

55
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تقدير العاًد على راس المال
جدول رقم (:)6
السنة

العاًد على رأس المال = األرباح النهاًية على
مجموع األستثمارات

1

2

3

تكلفة العنصر

البشري بالجنيه

4

2010

ااااااااااااا اا

50,649,229.00

2011

11.91

56,757,635.00

2012

12.76

84,791,267.00

2013

12.26

143,700,785.00

2014

15.18

203,617,492.00

2015

12.26

12.87

13.03

12.26/25294549

252,945,490.00

2016

15.94

13.90

14.07

13.38

276,008,256.35

2017

17.19

15.02

15.20

16.59

342,197,517.05

2018

18.02

16.22

16.41

18.39

379,473,095.77

2019

19.35

17.51

17.72

20.54

423,858,665.45

2020

19.18

18.92

19.14

22.35

461,117,260.09
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