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 أٗالً ـ ٍفًٖ٘ جإلعطشجضٞؿٞس 

ضؼذدش جىطؼشٝفحش جىطٚ ضرِٞ ٍؼْٚ جإلعطشجضٞؿٞس ، ٍْٖٗح ػيٚ عرٞو  

 : جىَػحه ال جىكظش ، ٍحٝيٚ 

خطؾ ٗأّشطس جىَْظَس جىطٚ ٝطٌ ٗػؼٖح " ُػشفص جإلعطشجضٞؿٞس ذأّٖح  

ذطشٝقس ضؼَِ خيق دسؾس ٍِ جىططحذق ذِٞ سعحىس جىَْظَس ٗإٔذجفٖح ، ٗذِٞ 

 .  ٕزٓ جىشعحىس ٗجىرٞثس جىطٚ ضؼَو ذٖح ذظ٘سز فؼحىس ٗرجش مفحءز ػحىٞس 
  

خطس ػحٍس شحٍيس ، ضكذد مٞف " ٗمزىل ُػشفص جإلعطشجضٞؿٞس ذأّٖح       

عطكقق جىَْظَس سعحىطٖح ٗإٔذجفٖح ، ٗضَػو ٍْٖؿٞس أٗ أعي٘خ جىؼَو 

ذحىَْظَس ، فٖٜ جإلؽحس جىزٛ ضطري٘س فٞٔ جىشؤٝس ٗجىشعحىس ٗجألٕذجف 

جإلعطشجضٞؿٞس ، ٕٗٚ جألدجز جىطٚ ضكذد خط٘ؽ جىغٞش ٗقشمس جىَْظَس فٚ 

ؾَٞغ ٍؿحالش جىؼَو ، ٗرىل فٚ ط٘سز ٍششٗػحش ٍٖٗحً ٍكذدز ٗفق 

 ".  ىطشضٞرحش ٗؾذجٗه صٍْٞس ٍكغ٘ذس ذذقس 



 : غحّٞحً ـ ٍفًٖ٘ جىطخطٞؾ جإلعطشجضٞؿٜ 
 

ذحىْغبببببببرس ىيطخطبببببببٞؾ جإلعبببببببطشجضٞؿٜ ، فٖببببببب٘ ؾبببببببٕ٘ش جإلدجسز 

جإلعطشجضٞؿٞس ٗٝشٞش ئىٚ ػَيٞس طٞحغس ٗسعٌ سعحىس جىَْظَبس فبٚ 

ػبب٘ء سؤٝطٖببح جىؿٕ٘شٝببس ، ٗذْببحء غحٝطٖببح ٗإٔببذجفٖح جىَغببطقريٞس ، 

ٗئػذجدٕح ىؼَيٞحش جىطكيٞو جىرٞثٜ جىخبحسؾٜ ٗجىبذجخيٚ ، ذَبح َٝنْٖبح 

ٍِ جى٘ق٘ف ػيٚ جىفشص ٗجىطٖذٝذجش جىَكٞطس ، ٗمزىل ّقحؽ جىقب٘ز 

ٗجىؼببؼف جىطببٚ ضطَٞببض ذٖببح جىَْظَببس ، ٗٝغببحػذٕح رىببل فببٚ ػَيٞببس 

 . جإلخطٞحس جإلعطشجضٞؿٜ 

ٗػيبببٚ جىبببشغٌ ٍبببِ ػبببذً ئضفبببحط جىُنطبببحخ ػيبببٚ خطببب٘جش ٍكبببذدز 

ىيطخطٞؾ جإلعطشجضٞؿٜ ، ئال أّٔ َٝنِ طٞحغس جإلؽحس جىطحىٜ ىَشجقبو 
 :جىطخطٞؾ جإلعطشجضٞؿٚ
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 .  ـ تحديد رسالة المنظمة 2
 . غايات وأهداف المنظمة تحديد . 3
عداد التنبؤات بشأن البيئة  4 ـ تحميل البيئة الخارجية الحالية وا 

 . المستقبمية 
ـ القيام بمراجعة العوامل الداخمية والتركيز عمى جوانب الضعف  5

 . والقوة لممنظمة 

 .  ـ تنمية اإلستراتيجيات البديمة والتكتيكات والتصرفات األخرى  6

ختيار اإلستراتيجيات  7  . ـ  تقييم وا 

 .ـ إختبار مدي اإلتساق  8
 . ـ إعداد الخطة الموقفية أو البديمة  9

 



 :  غحىػحً ـ ٍفًٖ٘ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس 

 

جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ٕٜ ػَيٞس ضقً٘ جإلدجسز جىؼيٞح ٍِ خالىٖح 

ذطكذٝذ جىط٘ؾٖحش ؽ٘ٝيس جألؾو ، ٗمزىل جألدجء ٍِ خاله جىطظٌَٞ 

جىذقٞق فٚ جىطْفٞز جىَْحعد ٗجىطقٌٞٞ جىَغطَش ىإلعطشجضٞؿٞس 

 .  جىَ٘ػ٘ػس

ٍؿَ٘ػس " جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ذأّٖح ص ٗقذ ػشف 

جىطظشفحش ٗجىقشجسجش جىطٚ ضؼَو ػيٚ ئٝؿحد ئعطشجضٞؿٞحش فؼحىس 

 ".  ىطكقٞق إٔذجف جىَْشـأز

سعٌ ئضؿحٓ جىَْظَس جىَغطقريٚ ٗذٞحُ : مَح ػشفص ذأّٖح  

غحٝحضٖح ػيٚ جىَذٙ جىط٘ٝو ، ٗئخطرحس جىَْؾ جإلعطشجضٞؿٜ جىَالتٌ 

ىطكقٞق رىل فٚ ػ٘ء جىؼ٘جٍو ٗجىَطغٞشجش جىرٞثٞس دجخيٞحً ٗخحسؾٞحً 

 ".غٌ ضْفٞز جإلعطشجضٞؿٞس ٗضقَٖ٘ٝح 

 



 : سجذؼحً ـ ٍغط٘ٝحش جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس 

  

َٝنِ جىْظش ئىٚ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ٍِ خاله ػذز ٍغط٘ٝحش ،      

ٗرىل فٚ ػ٘ء ؽرٞؼس ٗقؿٌ جىَْظَس ، قٞبع دػبٚ ئىبٚ ٕبزج ٗؾب٘د 

ذؼبببغ جىَْظَبببحش ػَالقبببس جىكؿبببٌ ٗجىطبببٚ ضطؼحٍبببو فبببٚ جىؼذٝبببذ ٍبببِ 

جألّشببطس ، ٗمببزىل فببٚ جىؼذٝببذ ٍببِ جألعبب٘جط جىؼحىَٞببس ، ٗػيببٚ ٕببزج 

 : فْٖحك غالغس ٍغط٘ٝحش ىإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ، ٕٗٚ مَح ٝيٚ 

 

 . ـ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ ٍغط٘ٙ جىَْظَس 

 . ـ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ ٍغط٘ٙ ٗقذجش جألػَحه جإلعطشجضٞؿٞس 

 ( . جىطْفٞزٛ ) ـ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ ٍغط٘ٙ جى٘ظٞفٜ  



 :  أ ـ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ ٍغط٘ٙ جىَْظَس 

  

َٝنِ ضؼشٝف ٕزج جىَغط٘ٙ ٍِ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ذأّٔ      

ئدجسز جألّشطس جىطٚ ضكذد جىخظحتض جىََٞضز ىيَْظَس ٗجىطٚ »

ضَٞضٕح ػِ جىَْظَحش جألخشٙ ٗجىشعحىس جألعحعٞس ىٖزٓ جىَْظَس ، 

ٗجىَْطؽ ٗجىغ٘ط جىزٛ ع٘ف ضطؼحٍو ٍؼٔ ، ٗػَيٞس ضخظٞض 

جىَ٘جسد ٗئدجسز ٍفًٖ٘ جىَشحسمس ذِٞ ٗقذجش جألػَحه جإلعطشجضٞؿٞس 

 .  «جىطٚ ضطرؼٖح



خ ـ جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ ٍغط٘ٙ ٗقذجش جألػَحه 

 : جإلعطشجضٞؿٞس 
  

ٕٗٚ ػرحسز ػِ ئدجسز ٍؿٖ٘دجش ٗقذجش جألػَحه جإلعطشجضٞؿٞس            

قطٚ َٝنْٖح أُ ضْحفظ ذفؼحىٞس فٚ ٍؿحه ٍؼِٞ ٍِ ٍؿحالش جألػَحه ٗضشحسك 

فٚ ضكقٞق أغشجع جىَْظَس منو ، ٗمو ٗقذز ئعطشجضٞؿٞس ٍح ٕٚ ئال ٍؿَغ 

ىؼذد ٍِ جألقغحً جىطٚ ضط٘ىٚ ضقذٌٝ ذؼغ جىَْطؿحش أٗ جىخذٍحش جىَطشحذٖس ، 

ٗػحدز ٍحٝنُ٘ ىنو ٗقذز ٍِ ٕزٓ جى٘قذجش ع٘قحً ٍغطقالً ٍْٗحفغُ٘ 

ٍغطقيُ٘ ، ٍِٗ غٌ ئعطشجضٞؿٞس ٍغطقيس ٗقذ ضنُ٘ سعحىس مو ٗقذز أٝؼحً 

ٗىنِ ؾَٞغ سعحتو ٕزٓ جى٘قذجش . ٍخطيفس ػِ سعحتو جى٘قذجش جألخشٙ 

.ضطَحشٚ ٍغ جىشعحىس جىخحطس ذحىَْظَس منو  



 :   (جىطْفٞزٙ)ؼ ـ  جإلدجسز جإلعطشجضٞؿٞس ػيٚ جىَغط٘ٙ جى٘ظٞفٜ 

الضٖطٌ ٕزٓ جإلدجسز ذحىؼَيٞحش جىٍٞ٘ٞس جىطٚ ضكذظ دجخو       

جىَْظَس ، ٗىنْٖح ضؼغ ئؽحسجً ػحٍحً ىط٘ؾٞٔ ٕزٓ جىؼَيٞحش ، مَح 

ضكذد أفنحسجً ستٞغس أعحعٞس ٝيطضً ذٖح ٍِ ٝششف ػيٚ ٕزٓ 

جىؼَيٞحش ٗرىل خاله ٗػغ ٗئىطضجً جإلدجسٙ ذَؿَ٘ػس ٍِ 

ٗضؼَو جإلعطشجضٞؿٞحش جى٘ظٞفٞس دجتَحً فٚ ظو . جىغٞحعحش جىؼحٍس 

جإلعطشجضٞؿٞحش جىخحطس ذحى٘قذجش جإلعطشجضٞؿٞس ٗجىطٚ ذذٗسٕح 

 .  ضؼَو ػيٚ ضكقٞق جإلعطشجضٞؿٞحش جىخحطس ذحىَْظَس منو 



      خحٍغحً ـ ٍفًٖ٘ ضكيٞو ّقحؽ جىق٘ز ٗجىؼؼف ٗجىفشص ٗجىطٖذٝذجش 

SWOT Analysis                                              

ئُ ئخطٞحس جإلعطشجضٞؿٞس جىَْحعرس ٍحٕ٘ ئال ّطحؼ جىطكيٞو جىَطنحٍو     

ىنو ٍِ جىؼ٘جٍو جىذجخيٞس ٗجىخحسؾٞس ،  ٕٗ٘ ٍح ٝغَٚ ذطكيٞو ّقحؽ 

،  Analysis (SWOT)جىق٘ز ٗجىؼؼف ٗجىفشص ٗجىطٖذٝذجش 

 Wّقحؽ جىق٘ز، ٗجىكشف  Strengthsئىٚ  Sقٞع ٝشٍض جىكشف 

ئىٚ  Oّقحؽ جىؼؼف، ٗجىكشف  Weaknessesئىٚ 

Opportunities  جىفشص ، ٗجىكشفT  ٚئىThreats 

ٝ٘ػف جىشنو جىطحىٚ خشٝطس ضذفق إلخطٞحس جىرذجتو ٗ . جىطٖذٝذجش

 .جإلعطشجضٞؿٞس ٗئضخحر جىقشجسجش 

  



تخاذ القرارات   خريطة تدفق إلختيار البدائل اإلستراتيجية وا 

 



وتبدو أهمية تحميل العوامل الداخمية فى بيانها لنقاط القوة والضعف ، والتى تمتزج دراستها 
مع الفرص والتهديدات البيئية الناتجة عن دراسة وتقييم العوامل الخارجية ، ولزيادة اإليضاح 

 .  يمكن تحميل المربع الثالث فى الشكل السابق
                             

 درجة الرقابة والتحكم من قبل المنظمة 

 



،  Strengthsٗٝطؼف ٍِ جىشنو جىغحذق أُ ضكيٞو ّقحؽ جىق٘ز 

، مزىل ٍؿحالش جىفشص  Weaknessesّٗقحؽ جىؼؼف 

Opportunities  ٍٗؿحالش جىطٖذٝذجش ،Threats  جىطٚ ٝشحس

، ٝؼذ ػَيٞس ٕحٍس ألّٖح جىَكذد جألعحعٚ  SWOTئىٖٞح ذطكيٞو 

ألٙ ئعطشجضٞؿٞس َٝنِ ىيَْظَحش ئضرحػٖح، ٗٝشَو ٕزج جىطكيٞو 

جىركع جىَْظٌ ٗجىَشضد ىيرٞحّحش ، ٗدسجعس جإلضؿحٕحش فٚ جىظْحػس، 

ٍٗشجؾؼس جىَؼيٍ٘حش جىذجخيٞس ٗجىخحسؾٞس ، ٕزج ئىٚ ؾحّد ئٍنحّٞس 

ئعطخذجً جىَذٝشُٗ ىكنٌَٖ ٗسأٌٖٝ ٗخرشجضٌٖ جىغحذقـس ، ٗٝ٘ػف 

جىشنو جىغحذق أُ جىطٖذٝذجش ٗجىفشص ضقغ فٚ ظو جىؼ٘جٍو جىرٞثٞس 

جىخحسؾٞس ىيَْظَس ٗجىطٚ الضخؼغ ىغٞطشز ٗسقحذس جىَْظَس ، ذَْٞح 

ضقغ ٍ٘جؽِ جىق٘ز ٗجىؼؼف فٚ ظو جىؼ٘جٍو جىرٞثٞس جىذجخيٞس جىطٚ 

 .  ضخؼغ ئىٚ قذ مرٞش ىشقحذس ٗعٞطشز جىَْظَس 

 



 عحدعحً : طٞحغس جإلعطشجضٞؿٞس

 

ضؼْٚ ٗػغ خطس ػحٍس شحٍيس ؽ٘ٝيس جألؾو ىيطؼحٍو ٍغ ٍح ضٌ 

فٚ جىطكيٞو جىرٞثٚ ٍِ ّقحؽ ق٘ز ٗػؼف أٗ فشص ٗضٖذٝذجش، 

ٗضطؼَِ ٕزٓ جىَشقيس ضكذٝذ جىشؤٝس جىَغطقريٞس ىيَْظَس  

.ٗسعحىطٖح أٗ ٍَٖطٖح ٗإٔذجفٖح ٗعٞحعحضٖح  



:                                               جىشؤٝس -1

VISION                        

  

ضؼْٚ ضظ٘سجش ٗآٍحه ىَح ٝؿد أُ ضنبُ٘ ػيٞبٔ جىَْظَبس       

فبببٚ جىَغبببطقرو ، أٙ سعبببٌ طببب٘سز ىيَْظَبببس خببباله جىخَبببظ 

عبببببْ٘جش أٗ جىؼشبببببش عبببببْ٘جش جىقحدٍبببببس ، ٗضكذٝبببببذ جإلضؿبببببحٓ 

جإلعطشجضٞؿٜ جىزٙ ٝؿد أُ ضغٞش فٞبٔ ٗضكذٝبذ ّٗشبش جىػقحفبس 

جىطْظَٞٞببببس جىطببببٚ ضغببببؼٚ ئىببببٚ ئػطْحقٖببببح ، ٗقشببببذ جىطحقببببحش 

 . ٗجىؿٖ٘د ٗجىَ٘جسد ىطكقٞق ٕزٓ جٍٟحه 



ٗىنببٚ ضكقببق جىشؤٝببس جألٕببذجف جىَشؾبب٘ز ٍْٖببح ، فاّببٔ ٝؿببد 

 : ٍشجػحز جىؼْحطش جٟضٞس 
 

ـ أُ ٝنُ٘ ٍؼَّٖ٘ح ٍفٍٖ٘حً ٍٗشؿؼحً ىؿَٞغ فثبحش جىؼبحٍيِٞ 

 . ذحىَْظَس 

ـ أُ ضكط٘ٙ ػيٚ ٕذف أٗ ٍؿَ٘ػس ٍبِ جألٕبذجف جىطبٚ ٝؿبد 

 .ضكقٞقٖح فٚ ئؽحس صٍْٚ ٍكذد

ـبب أُ ٝشجػببٚ فببٚ طببٞحغطٖح جإلخطظببحس ٗجى٘ػبب٘ـ ٗجىشببَ٘ه 

 . ٗجىَْطق 

ـببب أُ ٝبببطٌ ّشبببشٕح ٗضبببذجٗىٖح ذبببِٞ ٍخطيبببف فثبببحش جىؼبببحٍيِٞ 

 .ذحىَْظَس 



 سؤٝطْــــــــــــح

ٗجىطَٞض فٜ جىؼَو جىؿَشمٜ  ٗجىشٝحدزجىؼحىَٞـــس 

 "جألدّٚ فٜ جألدجء  قذّح"



MISSION                                 2- جىشعحىس:  

ؾئ أّؼْٚ ذٖح جىغشع جألعحعٜ جىزٙ ٗؾذش ٍِ  

جىَْظَس أٗ جىََٖس جىؿٕ٘شٝس ىٖح ، ٍرشس ٗؾ٘دٕح 

ٗئعطَشجسٕح ، ٕٗٚ أٝؼحً ضؼرٞش ػِ جىشؤٝس جىؼحٍس ٍِ 

ؾٖس ، ٗض٘طٞف أمػش ضفظٞالً ألّشطس ، ٍْٗطؿحش ، 

.ٍٗظحىف جىَْظَس ٗقَٖٞح جألعحعٞس   



ٗضخطيف جىشعحىس ػِ جىشؤٝس ، فحىشؤٝس ٕٚ ؽَ٘قحش 

جىَْظَس ٗآٍحىٖح فٚ جىَغطقرو ، ٗجىشؤٝس ٕٚ جألعحط جىؼحً 

جىزٙ ضرْٚ ػيٞٔ جىشعحىس ، فٚ قِٞ أُ جىشعحىس ضكذد 

جىغرد فٚ ٗؾ٘د جىَْظَس ، فحىَْظَس ضكذد فٚ سؤٝطٖح أّٖح 

ضطَف ألُ ضنُ٘ جىَْظَس جىشجتذز فٚ ٍؿحىٖح ىخذٍس 

قطحػحش ٍخطيفس ٍِ جىؼَالء ٗجألع٘جط ، فٚ قِٞ ضكذد 

جىكيٌ ضكقٞق ٕزج جىشعحىس مٞف ضغؼٚ جىَْظَس ئىٚ 

.ٍؼْٞسذَْٖؿٞس   



 إَٔٞس جىظٞحغس جىغيَٞس ىشعحىس جىَْظَس :

 

ضكذد سعحىس جىَْظَس عرد ٗؾ٘دٕح ٗذحىطحىٚ ضغحػذ جإلدجسز  -1

.جىؼيٞح ػيٚ ضكذٝذ عٞحعحش جىَْظَس ٗجعطشجضٞؿٞحضٖح   

 

ضكذد ٍؿحه جىؼَو جىزٙ َٝنِ ىيَْظَس أُ ضْحفظ فٞٔ  -2

.جىَْظَحش جألخشٙ   

 

ضؼطرشٍششذ ىؼَيٞس ئضخحر جىقشجسجش ٗضكذٝذ جألّشطس جىطٚ  -3

.َٝنِ ٍِ خالىٖح ضكقٞق سعحىس جىَْظَس   



ضغطخذً سعحىس جىَْظَس مَؼحٝٞش ٝطٌ ٍِ خالىٖح  -4

.ضقٌٞٞ جألدجء جىنيٚ ىيَْظَس   

 

ٕٚ ٍششذ ٗقحفض ىيؼحٍيِٞ فَٞح ٝطؼيق ذَخشؾحش  -5

.جىَْظَس منو   



 :ويجب أن تتحمى الرسالة الفعالة بالخصائص التالية 
 
 .ـ قابميتها لمتحويل إلى خطط وسياسات وبرامج عمل 1
  
ـ إمكان التطبيق العممي واإلستفادة القصوى من الموارد 2

 .  المتاحة لممنظمة 
 
ـ التوافق مع الظروف المجتمعية والبيئية الحالية 3

 .  والمتوقعة 

 

 

 



ـ تحقيق أقصى إشباع ممكن إلحتياجات العاممين 4
 .بالمنظمة والمتعاممين معها أو المستفيدين بخدماتها 

  
ـ الوضوح والدقة فى التعبير وسهولة الفهم واإليجاز 5

 . فى الصياغة 



 : ػْحطش سعحىس جىَْظَس 
بعد إجراء العديد من البحوث لدراسة العناصر التى  

يجب أن تشممها رسالة المنظمة ، تم التوصل إلى تسعة 
 :عناصر أساسية وهى 

العمالء ـ المنتجات ـ الموقع ـ التكنولوجيا ـ اإلهتمام ) 
البحوث ـ الفمسفة الفكرية ـ المفهوم الذاتي ـ اإلهتمام ب

 ( .بالصورة العامة ـ اإلهتمام بالعاممين 
  

نما تتم   ولم يتم وضع ترتيبًا محددًا لتمك العناصر وا 
، دراستها من خالل اإلجابة عن التساؤالت المقرونة بكل منها

:ويوضح الجدول التالى هذه العناصر   
 

 



 التساؤالت العنصر

   ؟ المنظمة عمالء هم من   العمالء ـ 1
 ؟ المنظمة تقدمها التى األساسية والخدمات السمع هى ما   الخدمات ـ 2

   ؟ خدماتها أو منتجاتها عمى الشركة تتنافس أين   األسواق ـ 3

  ؟ الشركة عميها تعتمد التى التكنولوجيا أسس هى ما التكنولوجيا ـ 4

  ؟ اإلقتصادية األهداف تحقيق نحو الشركة إلتزامات هى ما   الربحية / النمو/ البقاء ـ 5

 فكرها وأولويات ومناخها الشركة ومعتقدات قيم هى ما   الفكرية الفمسفة ـ 6
هتماماتها؟    وا 

  ؟ التنافسية ومزاياها الشركة قوة نواحى أهم هى ما   الذاتي المفهوم ـ 7

  ؟ الشركة عن الجمهور لدى العامة اإلنطباعات هى ما   العامة الصورة ـ 8

  ؟ بها العاممين نحو الشركة إتجاهات هى ما   العاممين ـ 9

 عناصر رسالة المنظمة 

 



 سعحىطْــــــــــــــح

ّكِ جىؿَحسك جىَظشٝس ّؼَو ػيٜ ضقذٌٝ خذٍس ؾَشمٞس     

أقذظ     ٍطَٞضز  فٜ ٍؿحه جىطؿحسز جىَششٗػس ٗفق

جىََحسعحش جىذٗىٞس ضطغٌ ذحىؿ٘دز ٗجىشٝحدز ٗضكقٞق 

جىؼذجىس ٗسػحء جىَطؼــحٍيِٞ ٗجىؼحٍيِٞ ٗجىؼَو ػيٜ ئؾشجء 

جىطؼذٝالش جىطششٝؼٞٔ جىالصٍس  ىطكقٞق جألٍحُ ٗجىشفحٕٞس 

 ..ىيَؿطَغ جىَظشٛ 

  



جألخطحء جىطٚ َٝنِ أُ ضقغ فٖٞح جإلدجسز جىؼيٞح ػْذ ٗػغ 

 جىشعحىس :

 

.ػذً جى٘ػ٘ـ ٗػذً جىطكذٝذ  -1  

 

أُ ضنُ٘ جىشعحىس غٞش قحذيس ىيقٞحط جىنَٚ ٗغٞش  -2

.ٍكذدز صٍْٞحً   

 

ٗؾ٘د أمػش ٍِ سعحىس ىيَْظَس، ٍغ ػذً ضكذٝذ  -3

.جألٗى٘ٝحش ٗمٞفٞس ضشضٞرٖح   



   Objectives                                        :جألٕـــذجف  -3

  

ضؼرش جألٕذجف ػِ ٍح ع٘ف ٝطٌ ئّؿحصٓ فٚ فطشز صٍْٞس ٍكذدز ،      

ٍِٗ إٌٔ جىششٗؽ جىالصٍس ى٘ػغ . ٗٗفقحً ىؿذٗه صٍْٜ ٍكذد 

 :جألٕذجف ذشنو فؼحه ٍحٝيٚ 

 

 . ـ ٗػغ إٔذجف ٍكذدز 

 . ـ جىطشمٞض ػيٚ جإلّؿحصجش ٗجىْطحتؽ ، ٗىٞظ جألّشطس أٗ جىغي٘مٞحش 

 .  ـ ٗػغ إٔذجف قحذيس ىيقٞحط 

 . ـ ضكذٝذ ؾذٗه صٍْٜ ىإلّؿحص 

 .  ـ ئدخحه قذس ٍِ جىطكذٛ ذٖح ، ٍغ قحذيٞطٖح ىإلّؿحص 

 

 



 جىؼ٘جٍو جى٘جؾد ض٘جفشٕح فٜ جألٕذجف:ـ

 

ـ:دسؾس جى٘ػ٘ـ[ 1]  

ـ:ٗٗػ٘ـ جىٖذف ٝكقق ٍؿَ٘ػس ٍِ جىَضجٝح  

.ـ جىَغحػذز ػيٚ ض٘قٞذ ؾٖ٘د جىؿَحػس ىطْفٞز جألٕذجف  

.ـ ٍغحػذز ئدجسز جىَْظَس فٜ جىقٞحً ذ٘ظحتفٖح جألخشٙ  

ـ جىَغحػذز ػيٚ ضْغٞق جىؼَو ذِٞ جألفشجد ٗجألقغحً ذشنو 

.ٗجػف ٍٗكذد  

 



 ـ:ذحىٖذف جالقطْحع[ 2]

ميَح صجدش قْحػس جىؼحٍيِٞ ذحىٖذف ميَح محّص دسؾس قَحط جىؼحٍيِٞ 

 .ّك٘ ضكقٞق ػحىٞس

 

 ـ:جى٘جقؼٞس فٜ جىٖذف[ 3]

 ـ:ٗجى٘جقؼٞس فٜ جىٖذف ضقً٘ ػيٚ جألعظ جىطحىٞس

 .ـ أُ ٝنُ٘ جىٖذف جىََنِ جى٘ط٘ه ئىٞٔ ٗىٞظ شٞثًح ٍغطكٞالً 

ـ أُ ضط٘جفش جإلٍنحّحش جىَحدٝس ٗجىرششٝس ذذسؾس ضغحػذ ػيٚ ضكقٞق 

 .جىٖذف

ـ أُ ٝنُ٘ جىٖذف ٍؼرًشج ػِ قحؾحش جىؼَو ٍٗ٘ؾٖحً ئىٚ ضكقٞقٖح 

مَح ٕ٘ جىكحه ذحىْغرس ىشغرحش ٗقحؾحش جىؼحٍيِٞ، ٗٝؼَو ػيٚ 

 .ئشرحػٖح

 



 ـ:جىطْحعق ٗجالّغؿحً[ 4]

ٝؿد أُ ضنُ٘ جألٕذجف جىَ٘ػ٘ع ٍطْحعقس ٍغ ذؼؼٖح 

 .جىرؼغ ذكٞع ٝغٖو ضْفٞزٕح

 

 ـ:ٍششٗػٞس جىٖذف[ 5]

ٝقظذ ذٔ ٍذٙ ٍالءٍطٔ ىيقٌٞ ٗجىَػو ٗجىطقحىٞذ جىَشػٞس فٜ 

جىَؿطَغ، ٗمزىل ٍشجػحضٔ ىألّظَس ٗجىي٘جتف ٗجىغٞحعحش 

 .جىكنٍ٘ٞس جىَؼَ٘ه ذٖح

 



 ـ:جىقحذيٞس ىيقٞحط[ 6]

ئُ ٗؾ٘د ٍقحٝٞظ ىألٕذجف ٝطٞف ىإلدجسز جىطأمذ ٍِ ٍذٙ ضكقٞق 

إٔذجفٖح، ٕٗو ٝطٌ جىطْفٞز ٗفقح ىَح ٕ٘ ٍخطؾ ىٔ أً أُ ْٕحك 

 .جّكشجفحش فٜ جألدجء
 

 ـ:ٗقذ ضخؼغ جألٕذجف ىيَقحٝٞظ جىطحىٞس

أٛ ضكذٝذ فطشز صٍْٞس ٍكذدز إلّٖحء جىؼَو : ٍقٞحط صٍْٜ[ أ]

 .جىَطي٘خ

أٛ ضكذٝذ جىنَٞس جىطٜ ٝشجد ضْفٞزٕح خاله فطشز : ٍقٞحط مَٜ[ خ]

 .ٍؼْٞس

ٕٗ٘ ضكذٝذ جىْ٘ػٞس جىطٜ ٝؿد أُ ٝظٖش : ٍقٞحط ّ٘ػٜ[ ؼ]

 .ػيٖٞح جألدجء خاله فطشز جىطْفٞز

 



ٍِ أٗجتو جىرحقػِٞ جىزِٝ  Peter Drukerٗٝؼطرش ذٞطش دسجمش 

ّحدٗج ذؼشٗسز ضكذٝذ جألٕذجف فٚ محفس جىَؿحالش جىطٚ ضإغش ػيٚ 

ذقحء جىَْظَس ، ٗقذ ّظش ئىٚ جألٕذجف جىطحىٞس ػيٚ أّٖح ضَػو إٔذجف 

 :ٍؼظٌ جىَْظَحش 

  

 .  ٍِ قٞع جألسذحـ جىالصٍس ىطذػٌٞ ذقحء َّٗ٘ جىَْظَس : ـ جىشذكٞس 

 

ٍِ قٞع جىكظس جىغ٘قٞس ٗخذٍس جىؼَالء : ـ جىَشمض جىغ٘قٜ 

 . ٗضط٘ٝش جىَْطؽ ٗجىغ٘ط 

 

ٍِ قٞع جىَْطؿحش ٗجىخذٍحش ٗجىَٖحسجش ٗجألّشطس : ـ جإلذطنحس 

 .  جىَطقذٍس 

 

 



 .ٍِ قٞع جإلعطخذجً جىنفء ىؿَٞغ ٍ٘جسد جىَْظَس : ـ جإلّطحؾٞس 

  

ٍِ قٞع ٍظحدس جىط٘سٝذ ٗجإلعطخذجً جىنفء : ـ جىَ٘جسد جىَحدٝس 

 .ىيرْٞس جألعحعٞس 

  

ٍِ قٞع ض٘فٞش ٍظحدس جىطَ٘ٝو ٗجإلعطخذجً : ـ جىَ٘جسد جىَحىٞس 

 .  جىنفء ىيَ٘جسد جىَحىٞس جىَطحقس 

 

ذَح فٚ رىل ئدجسز ضط٘ٝش جألدجء ٍٖٗحسجش : ـ جىَ٘جسد جىرششٝس 

 .  ٗئضؿحٕحش جىؼحٍيِٞ 

 

ٍِ قٞع ٍغث٘ىٞحش جىَْظَس ضؿحٓ : ـ جىَغث٘ىٞس جإلؾطَحػٞس 

 . جىَؿطَغ جىَكيٚ ٗجىقٍٜ٘



 :جألٕذجف 

  

 .جىَششٗػسضٞغٞش قشمس جىطؿحسز : أٗال   

  

قَحٝس جىَؿطَغ ٗ جىظْحػس جى٘ؽْٞس ٍِ جىََحسعحش : غحّٞح

 .جىؼحسز

  

جىطكذٝع جىذجتٌ  ىَْظٍ٘س ضقذٌٝ جىخذٍس جىؿَشمٞس : غحىػح

 .جىذٗىٞسذططرٞق أفؼو جىََحسعحش 

  

  .جىْضجٕسضكقٞق جىشفحفٞس ٗجىَظذجقٞس ٗ : سجذؼح

  



 :  ٍغط٘ٝحش جألٕذجف  

تصاغ األهداف عند إعداد إستزاتيجيح انمنظمح عهً ثالثح  

 : مستىياخ هي
  جألٕذجف جإلعطشجضٞؿٞس:                                       

Strategic Goals                                                          

وتعزف األهداف اإلستزاتيجيح أحياناً تاألهداف انعامح أو  

انزسميح ، وتمثم هذه األهداف اننتائج اننهائيح انتً تزغة اإلدارج 

انعهيا فً تحقيقها ، فهً تصاغ تشكم عاو وشامم حىل اننتائج انكهيح 

انمطهىب تحقيقها ، وتضعها اإلدارج انعهيا عهً مستىي انمنظمح 

ككم ، وهً أهداف طىيهح األجم وغيز محددج اننهايح ، وغانثاً ما 

يكىن تزكيز هذه األهداف عهً تقاء انمنظمح ونمىها وتحقيق منافع 

 .  إقتصاديح نها 



  جألٕذجف جىطنطٞنٞس                                          :

Tactical Goals                                                          

ٕٗٚ جألٕذجف جىطٚ ٝشحسك فٚ طٞحغطٖح مو ٍِ جإلدجسز  

جىؼيٞح ٗجإلدجسز جى٘عطٜ، ٗضظحؽ ػيٚ ٍغط٘ٙ جىقطحػحش أٗ 

جإلدجسجش أٗ جىذٗجتش ، ٕٗٚ إٔذجف ٍط٘عطس جألؾو ، ٗىٖح ّٖحٝحش 

ٍكذدز ، ٗضنُ٘ أمػش ضكذٝذجً ٍِ جألٕذجف جإلعطشجضٞؿٞس ٗضشطق 

ٍْٖح ، ٗضَػو جى٘عحتو جىطٚ ٍِ خالىٖح ضطكقق جألٕذجف 

 . جإلعطشجضٞؿٞس 



  جألٕذجف جىطشغٞيٞس :Operational Goals                    

                            

ٕٜ جألٕذجف جىطٚ ضشحسك فٚ طٞحغطٖح جإلدجسز جى٘عبطٜ ٍبغ  

جإلدجسز جإلشببببشجفٞس ، ٗضظببببحؽ ػيببببٚ ٍغببببط٘ٙ جإلدجسجش ٗجألقغببببحً 

ٗجى٘قببذجش ٗجألفببشجد ، ٗضنببُ٘ أمػببش ضفظببٞالً ٗضكذٝببذجً ٍببِ جألٕببذجف 

جىطنطٞنٞس ٗضشطق ٍْٖح ، ٕٗٚ إٔذجف قظٞشز جألؾو ، ٗضَػو ٗعحتو 

 . ٗأعحىٞد ضكقٞق جألٕذجف جىطنطٞنٞس 



 : خط٘جش ٗػغ جألٕذجف   •
  

 . ـ ضكذٝذ جألٕذجف جألٗىٞس أٗ جىَٖحً جىَطي٘خ جىقٞحً ذٖح  1
  

ٗٝطٌ ٗػغ ٕزٓ جألٕذجف ذَؼشفس جإلدجسز جىؼيٞح ىيَْظَبس ٗىٖبح أُ    

ضغطؼِٞ فٚ رىبل ذحىَبذٝشِٝ جٟخبشِٝ ٍَبِ ضطب٘جفش ىبذٌٖٝ جىَٖبحسجش 

ٗػحدز ٝطٌ ضكذٝبذ ٕبزٓ جألٕبذجف أٗ جىَٖبحً ػيبٚ . ٗجىخرشجش جىنحفٞس 

ػ٘ء ّطحتؽ ضشخٞض ٗضقٞبٌٞ جألٗػبحع جىخحطبس ذحىَْظَبس ٍٗقحذيبس 

ّقبببحؽ جىقببب٘ز ٗجىفبببشص ذْقبببحؽ جىؼبببؼف ٗجىطكبببذٝحش جىطبببٚ ض٘جؾبببٔ 

ٗفٚ ضكذٝذ جألٕذجف جألٗىٞس ضطٌ جإلؾحذس ػِ عبإجه ستبٞظ . جىَْظَس

ٍببح جىبزٙ ّشغببد فبٚ جى٘طبب٘ه ئىٞبٔ ل أٗ ٍببح جىبزٙ ٝؿببد ػَيببٔ : ٕب٘ 

 خاله جىفطشز جىقحدٍس ل



 :  ـ ضكذٝذ مٞف عٞطٌ قٞحط جألدجء  2

مٞبف أػبشف ٍبح ئرج مبحُ جىٖبذف قبذ : جىطغحؤه جىشتٞظ فٚ ٕزٓ جىخطب٘ز ٕب٘     

 ضكقق أً ال ل 

ْٕٗبببح ٝؿبببد جىطفشقبببس ذبببِٞ جألٕبببذجف جىنَٞبببس ٗجألٕبببذجف جى٘طبببفٞس ، فبببارج محّبببص 

جألٕببذجف مَٞببس فبباُ ٍؼٞببحس قٞببحط جألدجء عببٞنُ٘ ٍكببذدجً ػببَِ جىٖببذف ّفغببٔ ، 

 :  ْٕٗحك غالغس أّ٘جع ٍِ جىَؼحٝٞش َٝنِ قٞحط جألٕذجف جىنَٞس ذٖح ٕٚ 

 .  أ ـ جىنَٞس أٗ جىكؿٌ 

 .  خ ـ جى٘قص 

   .(ٍػو جألسذحـ ـ جىؼحتذ ػيٚ سأط جىَحه ٕٗنزج) ؼ ـ جألٍ٘جه أٗ جىَؼحٝٞش جىَحىٞس 
  

أٍببح ئرج محّببص جألٕببذجف ٗطببفٞس فْؿببذ طببؼ٘ذس فببٚ قٞببحط جألدجء ، سذَببح ألُ   

ػَيٞس قٞحط جألدجء رجضٖبح عبطنُ٘ ٍنيفبس ، أٗ ألُ ّب٘جضؽ جألدجء ضطبأغش ذؼبذد ٍبِ 

ٗفبٚ ٕبزٓ جىكحىبس ٝنبُ٘ . جىَطغٞشجش خحسؼ ّطحط ضكنٌ جألفشجد جىَنيفِٞ ذحىؼَبو 

 . ٍِ جىَالتٌ قٞحط جألّشطس ٗجىغي٘مٞحش ٗىٞظ جىْحضؽ 



 .ـ ضكذٝذ ٍغط٘ٙ جىْحضؽ أٗ جىَؼٞحس جى٘جؾد قٞحعٔ  3

  

ٗضؼطَذ ٕزٓ جىخط٘ز ػيٚ جىَقحٝٞظ جىطٚ ضٌ ٗػؼٖح فبٚ جىخطب٘ز     

 . جىغحذقس ىطكذٝذ ٍغط٘ٙ جألدجء جىَطي٘خ ضكقٞقٔ 

 

 

 .ـ ضكذٝذ جى٘قص أٗ جىَذٙ جىضٍْٚ ىطكقٞق جىٖذف  4

    

ىنٚ ٝطٌ ضكقٞبق ّطبحتؽ ئٝؿحذٞبس ، ٝؿبد أُ ٝقطبشُ جىٖبذف ذَبذٙ      

 ٍطٚ ٝطكقق جىٖذف ل : صٍْٜ ٍكذد إلّؿحصٓ ٗجىطغحؤه ْٕح ٝنُ٘ 

ٗقذ َٝطذ جىَذٙ جىضٍْٚ ىيٖبذف ٍبِ دقبحتق ٍؼبذٗدز ئىبٚ عبْ٘جش     

 . ؽ٘ٝيس قغد ؽرٞؼس جىٖذف أٗ جىْشحؽ أٗ جألّشطس جىطٚ ٝشَيٖح 



 .  ـ ضكذٝذ أٗى٘ٝحش جألٕذجف  5

  

ػْذٍح ضطؼذد جألٕذجف جىَطي٘خ ضكقٞقٖح ، فأّ ٝؿد ضكذٝذ       

أٗى٘ٝحضٖح قطٚ َٝنِ ض٘ؾٞٔ جىَ٘جسد ٗجإلٍنحّحش جىَطحقس قغد 

ٗذذُٗ ضكذٝذ أٗى٘ٝحش جألٕذجف قذ . جألَٕٞس جىْغرٞس ىٖزٓ جألٕذجف 

ٝطٌ ض٘ؾٞٔ جىؿٖ٘د ٗجىَ٘جسد ذشنو غٞش ٍْحعد ، مَح ٝفٞذ ضكذٝذ 

أٗى٘ٝحش جألٕذجف فٚ ئمطشحف قحالش جىطؼحسع جىَكطَو ذْٖٞح ، 

 .  ٗجىزٙ ْٝشأ غحىرحً ّطٞؿس جىطْحفظ ػيٚ جىَ٘جسد جىَطحقس 



 : ـ ضكذٝذ ٍططيرحش جىطْغٞق  6

  

ٍِ جىؼشٗسٛ قربو جىظبٞحغس جىْٖحتٞبس ىألٕبذجف جىطكبشٙ ػَبح ئرج    

محُ ضكقٞق جىٖذف ٝططيد ٍشحسمس ٗضؼحُٗ ػذز ؾٖحش أٗ أفشجد ٍِ 

مٞحّحش ضْظَٞٞس ٍخطيفس أٗ ضطرغ ستحعحش ٍطؼذدز ٗرىل ىطكذٝذ آىٞحش 

ٗأدٗجش جىطْغبببٞق ٗجىطنحٍبببو ذٞبببٌْٖ ، ىطؿْبببد جإلقطنبببحك أٗ جىْبببضجع، 

ٗىطغببٖٞو ضكذٝببذ ٍشجمببض جىَغببث٘ىٞس ٗأؽببشجف جىَغببحءىس ٍببِ ّحقٞببس 

 .أخشٙ 

  



 ـ:جىغٞحعحش -4

ٕٜ ٍؿَ٘ػس جىَرحدب ٗجىق٘جػذ جىطٜ ضكنٌ عٞش جىؼَو، 

ٗجىَكذدز، عيفح، ذَؼشفس جإلدجسز، ٗجىطٜ ٝغطششذ ذٖح 

جىؼحٍيُ٘ فٜ جىَغط٘ٝحش جىَخطيفس ػْذ جضخحر جىقشجسجش 

ْٕٗحك فشط ذِٞ . ٗجىطظشفحش جىَطؼيقس ذطكقٞق جألٕذجف

جىغٞحعس ٗجىٖذف، فحىٖذف ٕ٘ ٍح ّشٝذ ضكقٞقٔ، أٍح 

 .جىغٞحعٞس فٖٜ جىَششذ الخطٞحس جىطشٝق جىزٛ ٝ٘طو ىيٖذف

  ٌضظشفحضٖٗضؼطرش جىغٞحعٞحش ذَػحذس ٍششذ ىألفشجد فٜ 

ٗقشجسجضٌٖ دجخو جىَْظَس، فٖٜ ضؼرش ػِ جضؿحٕحش جإلدجسز 

فٜ ضكذٝذ ّ٘ع جىغي٘ك جىَطي٘خ ٍِ ؾحّد جألفشجد أغْحء 

 .أدجتٌٖ ألػَحىٌٖ

 



 :جإلؾشجءجش -5

ذَػحذس جىخط٘جش جىَنطرٞس ٗجىَشجقو جىطفظٞيٞس جىطٜ ٕٜ     

ض٘ػف أعي٘خ ئضَحً جألػَحه ٗمٞفٞس ضْفٞزٕح، ٗجىَغإٗىٞس 

ػِ ٕزج جىطْفٞز ٗجىفطشز جىضٍْٞس جىالصٍس الضَحً ٕزٓ 

 .جألػَحه

ئرُ خؾ عٞش ىؿَٞغ جألػَحه جىطٜ ضطٌ دجخو فٖٜ     

جىَْظَس الضَحً ٕزٓ جألػَحه، فَػال ئؾشجءجش جىطؼِٞٞ فٜ 

جى٘ظٞفس ضططيد ٍؿَ٘ػس ٍِ جىخط٘جش ٗجىَشجقو جىطٜ 

ٝؿد ػيٚ ؽحىد جى٘ظٞفس أُ َٝش ذٖح ذذًءج ٍِ ضؼرثس َّ٘رؼ 

جى٘ظٞفس ٗئؾشجءجش جالٍطكحّحش ٗجىَقحذالش ئىٚ طذٗس قشجس 

 .جىطؼِٞٞ ٍِ جىؿٖس جىَؼْٞس

 



 ـ:جى٘عحتو ٗجإلٍنحّحشضذذٞش  -6

ئُ جألٕذجف جىَ٘ػ٘ػس ٗجىغٞحعحش ٗجإلؾشجءجش جىَكذدز ىطْفٞز ٕزٓ 

جألٕذجف ال َٝنِ أُ ضؼَو دُٗ ٗؾ٘د ٍؿَ٘ػس ٍِ جى٘عحتو 

ٗجإلٍنحّحش جىؼشٗسٝس ىطشؾَس ٕزٓ جألٕذجف ئىٚ شة ٍيَ٘ط ، فٖٜ 

 .ػشٗسٝس إلمَحه ٗضكقٞق جألٕذجف

 ـ:جىَؼحٝٞش جىطٜ ٝؿد ٍشجػحضٖح ػْذ ضكذٝذ ٗعحتو جىخطس ٗئٍنحّحضٖح

 .ـ جىذقس فٜ ضكذٝذ جالقطٞحؾحش1

ٝؿد أُ ضشجػٜ جىخطس جإلٍنحّحش جىفؼيٞس ٗجىَط٘جفشز فٜ : ـ جى٘جقؼٞس2

 .قْٖٞح

ٝفؼو أُ ٝقً٘ جىَخطؾ ذطكذٝذ جىَظذس جىزٛ : ـ ضكذٝذ جىَظذس3

ع٘ف ُٝغطؼحُ ذٔ فٜ ض٘فٞش جقطٞحؾحش جىخطس ع٘جء محّص جقطٞحؾحش 

 .ٍحدٝس أٗ ذششٝس

 .ـ جىفطشز جىضٍْٞس4

 .ـ جىطنيفس جىَحىٞس جىطقذٝشٝس5



 ـ:ئػذجد جىخطس

ئُ ئػذجد جىخطؾ ىٞظ ػَالً عٖالً َٝنِ جىقٞحً ذٔ فٜ أٛ ٗقص ٗضكص 

أٛ ظشٗف، ذو ٕ٘ ػَو رْٕٜ شحط ٝططيد ذزه ؾٖ٘د مرٞشز ٍِ 

جىؿٖس جىَغإٗىس ػِ ٗػغ جىخطؾ، ٗجإلىَحً ذؿ٘جّد ػذٝذز ػِ 

جىَشنيس جىطٜ ٝشجد جىط٘طو ئىٖٞح، ٗض٘فٞش جإلٍنحّحش جىَحدٝس 

ٗجىرششٝس جىالصٍس ى٘ػغ جىخطس ، ئُ ٍشجػحز ضكشٛ جىذقس فٜ ضكذٝذ 

ؾ٘جّد جىخطس ٍغأىس قٞ٘ٝس ٝؿد أخزٕح فٜ جالػطرحس ػْذ جىؼضً ػيٚ 

ئػذجد أٛ خطس، ٗجىيؿ٘ء ئىٚ جألعحىٞد جىؼيَٞس فٜ ئػذجد جىخطس 

ٗجالعطفحدز قذس جإلٍنحُ ٍَح ٕ٘ ٍط٘جفش ىذٙ جىَخطؾ ٍِ جىَؼيٍ٘حش 

ٗذٞحّحش ٗٗعحتو ٗئٍنحّحش ٍحدٝس ٗذششٝس، ٗرىل ىي٘ط٘ه ئىٚ دسؾس 

ػحىٞس ٍِ جىنفحءز ٗجىفحػيٞس فٜ جىَشجقو جىطٜ ضَش ذٖح جىخطس، ذذًءج 

 .ٍِ جإلػذجد ٗجإلقشجس ئىٚ جىطْفٞز ٗجىَطحذؼس

 



 ـ:جىؼ٘جٍو ٗجالػطرحسجش جىطٜ ٝؿد ٍشجػحضٖح ػْذ ٗػغ جىخطس

 .جى٘ػ٘ـ[ 1]

 .جىَشّٗس[ 2]

 ـ:جىَشحسمس فٜ ٗػغ جىخطس[ 3]

ٍشحسمس جىؼحٍيِٞ فٜ جىَْظَس شة ػشٗسٛ ٗأعحعٜ 

 .ىؼَحُ دسؾس ػحىٞس ٍِ جىْؿحـ ػْذ جىطْفٞز

 ـ:ٍشجػحز جىؿحّد جإلّغحّٜ[ 4]

ح أّٔ  ًَ ٝؿد ػيٚ جىَخطؾ ٕٗ٘ ٝؼغ جىخطس أُ ٝطزمش دجت

ٝطؼحٍو ٍغ ػْظش ذششٛ، رىل أُ جىطْفٞز ٝطٌ ذ٘جعطس أفشجد 

ىٌٖ ٍؿَ٘ػس ٍِ جىؼ٘جؽف ٗجىَشحػش، ٗجالعطؼذجدجش ٗىٌٖ 

 .دٗس ذحسص فٜ ئضَحً جىؼَو

 



 ـ:دقس جىَؼيٍ٘حش ٗجىرٞحّحش[ 5]

ئُ جىرٞحّحش جىظكٞكس ٗجىَؼيٍ٘حش جىذقٞقس ٕٜ جألعحط جىزٛ 

ضرْٜ ػيٞٔ جىخطس، ٗػيٚ أعحعٖح ٝطٌ ضكذٝذ جإلٍنحّحش 

جىَحدٝس ٗجىرششٝس جىالصٍس، ىيخطس ٗجى٘قص جىَْحعد ىطْفٞزٕح 

ٗجىظ٘سز جىطٜ عٞنُ٘ ػيٖٞح جى٘ػغ ػْذ جىطْفٞز ٍِ 

 .جىْ٘جقٜ جالقطظحدٝس جالؾطَحػٞس ٗجىغٞحعٞس محفس

 

 ـ:جإلػالُ ػِ جىخطس[ 6]

ٗجىٖذف ٍِ ئػالُ جىخطس ٕ٘ ٗػغ جىؼحٍيِٞ أٗ جىَ٘جؽِْٞ 

فٜ جىظ٘سز جىكقٞقٞس ىألعظ جىطٜ قحٍص ػيٖٞح جىخطس 

 .ٗجألٕذجف جىطٜ ضط٘خٚ ضكقٞقٖح

 


