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 اإلسرتاتيجيةخطوات إعداد اخلطة 
 

:-   ٟٚ٘اطزخػٙخ ٕ٘خن هطٛحص الري ِٓ حإلٓظَحط١ـ١شإلػيحى حٌوطش 

(  swot)ركنيك سىد :- أوال

 طَِِ ٌٍّلخٍٚ حٌظٝ طّؼً أٍوخْ ٌ٘ح حألٍٓٛد فٟ طل١ًٍ swotٚحٌىٍّش حإلٔـ٠ِ١ٍش 

. ٚلَحءس حٌز١جش حٌيحه١ٍش ٚحٌوخٍؿ١ش ٌٍّئٓٔش ٚوٌٌه حٌفَص ٚحٌّوخؽَ

  sores power جىانت المىح *

 w. weakness جىانت الضؼف *

 o.opportunities الفزص *

 t. threat الوخبطز والوهذداد *

. ٌ٘ح أٍٓٛد ؿي٠ي ٌمَحءس حٌز١خٔخص حٌيحه١ٍش ٚحٌوخٍؿ١ش ٌٍّئٓٔش حٌَّحى حٌظوط١ؾ ٌٙخ

حٌظٝ طىْٛ فٟ ِـّٛػٙخ فٍٔفش حٌظوط١ؾ ,  حألٍٓٛد ٚوً حٌؼ١ٍّخص حألهَٜحفبْ ٌ٘

حالٓظَحط١ـٟ أّخ ٔشؤص ٚطَػَػض فٟ حٌٛٓؾ حٌظٕخػٟ حٌَأّٓخٌٟ ٚفٟ ر١جش اىحٍس 

.  حألػّخي فٟ حٌٛال٠خص حٌّظليس ٚأٍٚٚرخ ٚح١ٌخرخْ 

ػٍٝ حألٓٛحق ٚحٌّز١ؼخص ٚأظخؽ حٌٍٔغ ٚاٍػخء , فبْ حٌّٕخفٔش حٌلخىس ر١ٓ حٌشَوخص

, حإلِيحىحص رخٌّٛحى حٌوخَ ِٚيهالص حٌظٕخػش ٚحألػّخي حٌِرخثٓ ٚطؤ١ِٓ ِظخىٍ

ٌٖ٘ حٌؼٛحًِ وٍٙخ , ٚوٌٌه ِلخٌٚش حٌظفٛق ػٍٝ حٌشَوخص حٌّٕخفٔش فٟ حٌّـخي ٔفٔٗ 

 ِٚفخ١ُ٘ حٌظوط١ؾ حإلٓظَحط١ـ١شٟ٘ حٌظٟ ىفؼض حٌشَوخص اٌٝ طط٠َٛ ِفخ١ُ٘ حإلىحٍس 

حالٓظَحط١ـٟ رغَع حِظالن ١ِِحص طٕخف١ٔش ٚح١ٌٔطَس رٌٌه ػٍٝ حألٓٛحق ٚحٌِرخثٓ 

, ٚحٌؼّالء ٚال شه أْ ٌٖ٘ حٌظى١ٕه لي ٠َ٘ٓ ػٍٝ فؼخ١ٌش ػخ١ٌش فٟ ِـخي اىحٍس حألػّخي

. ٚح١ٌّٕٙش ػٍٝ حألٓٛحق ٚطلم١ك ِؼيالص ِٓ حألٍرخف ألٍرخد حٌؼًّ

: الزمىين الذاخلً للوؤسسخ

 فبْ ٌٗ رؼغ حٌّليىحص وّٕٙؾ ٚآ١ٌش ٌظل١ًٍ طٗاْ أٍٓٛد طى١ٕه ٓٛص ػٍٝ أّٟ٘

ًٌه حٌظل١ًٍ ٚحٌظم٠ُٛ حٌٌٜ ٠ّؼً شَؽ , ٚطم٠ُٛ حألٚػخع حٌيحه١ٍش ٚحٌوخٍؿ١ش ٌٍّئٓٔش

. ػٍَٚٞ ٌٛػغ هطش حٓظَحط١ـ١ش ٌظط٠َٛ ٚط١ّٕش حٌّئٓٔش ل١ي حٌٕظَ

رّؼٕٝ حإلػظّخى فمؾ ػٍٝ أهٌ , حٓظويحِٗ رظٍٛس ٓطل١شد swotفبْ ٓٛص :- أٚال

رً ٠ىْٛ ِؼٍال ألْ , وخف ٚغ١َ ِف١ي ر١خٔخص رؤٍحء حٌّي٠َ٠ٓ حٌؼخ١ٍِٓ لي ٠ىْٛ غ١َ

حٌّي٠َ٠ٓ لي ٠ظْٕٛ أُٔٙ ٠ؼَفْٛ وً شت ػٓ ِئٓٔظُٙ رلىُ ِٕخطزُٙ حٌم١خى٠ش ٘ئالء 

ٌٚىٓ ػٕي طل١ًٍ طٍه حألٍحء ٚىٍحٓظٙخ فمي طظؼق أٔٙخ ر١ٕض ػٍٝ حٔطزخع .  غ١َ فمؾ ال

أٚ أٔٙخ ٔظ١ـش طمخ٠ٍَ ّٓخػ١ش ِٓ رؼغ حٌؼخ١ٍِٓ فٟ حٌّئٓٔش ِٓ ىْٚ أٞ , أوؼَ  ال

كمخثك أٚ ر١خٔخص حكظخث١ش ٌظخ٠ٍن ٚأـخُحص حٌّئٓٔش فٟ  آظٕخى ػٍٝ أٍلخَ أٚ

. حٌّخػٟ ٚحٌلخػَ

 وآ١ٌش حٌظل١ًٍ ٚطم٠ُٛ swotٌٚىٟ ٔظفخىٜ طٍه حٌٍٔز١خص حٌظٟ طلي ِٓ ليٍس :- ػخ١ٔخ

ٌىً , فبْ ػ١ٍٕخ اؿَحء ىٍحٓخص ٔمي٠ش ٚطل١ٍ١ٍش أوؼَ شّٛال ٚػّمخ, أٚػخع حٌّئٓٔش

.  حٌؼٛحًِ ٚحٌؼٕخطَ حٌظٟ طؼًّ طشى١ً حألٚػخع حٌيحه١ٍش ٚحٌوخٍؿ١ش 
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 ػٍٝ حٌظم٠ُٛ حٌيحهٍٟ ٌىً ٚكيس ِٓ ٚكيحص حٌظوط١ؾ ِٓ ك١غ ٠ٚswotَوِ أٍٓٛد 

ٔمخؽ حٌمٛس ٚحٌؼؼف ٚحٌّوخؽَ حٌظٟ طٙيى٘خ ٚحٌفَص حٌّظخكش أِخِٙخ ٌإلٓظؼّخٍ 

. ٚحٌظٛٓغ ٚحٌّٕٛ ٚحٌظط٠َٛ

٠ٕٚمُٔ , ٚحٌظم٠ُٛ ١ٍٓٚش ٌّؼَفش ٚػغ حٌّئٓٔش ِٓ ك١غ ٔمخؽ لٛطٙخ ِٚظخىٍ ػؼفٙخ

حٌظم٠ُٛ حٌيحهٍٟ ٌٍّئٓٔش اٌٝ حٌّٔظٜٛ حٌىز١َ حٌٌٜ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّئٓٔش ِٓ ك١غ 

ٚوً حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػَ فٟ ٔـخف حٌّئٓٔش وىً أٚ , ر١ٕظٙخ حٌظٕظ١ّ١ش ٚأىحثٙخ حٌٛظ١فٟ

حٌّٔظٜٛ حٌظغ١َ حٌٌٞ ٠َوِ ػٍٝ فلض حأللٔخَ ٚحٌٛكيحص حٌظشغ١ٍ١ش ٚحٌوطؾ 

. حٌظفظ١ٍ١ش حٌّؼيس ٌظلم١ك ٔـخف أىحء ٌٖ٘ حٌٛكيحص

:  للوؤسسخالخبرجيالزمىين 

ٌىٟ ٠مَٛ حٌَّء رظم٠ُٛ ِخ ػٕيٖ ِٚخ ٠ٍّىٗ رظٍٛس ِٛػٛػ١ش فبٔٗ ٠ظؼ١ٓ ػ١ٍٗ أْ 

٠ٕظَ كٌٛٗ اٌٝ حٌز١جش حٌوخٍؿ١ش فال ٠ّىٕٕخ أْ ٔميٍ ؿٛحٔذ حٌؼؼف ٚحٌمٛس اال 

.  رّمخٍٔظٙخ رّخ كٌٛٙخ ِٓ حٌّئٓٔخص ِل١ٍخ أٚ ال١ّ١ٍخ أٚ ػخ١ٌّخ

.  ِٓ ػ١ٍّش حٌظم٠ُٛ حٌّٛػٛػش أٌٖٚ٘ حٌٕظَس حٌّٛػٛػ١ش ٌٍز١جش ٟ٘ ؿِء ال ٠ظـِ

:- ِٚٓ ؿخٔذ آهَ فال ري ِٓ ىٍحٓش حٌؼٛحًِ حٌظٝ طشىً حٌز١جش حٌوخٍؿ١ش ِؼال 

الىضغ اإللزصبدي * 

الىضغ السيبسً * 

األوضبع اإلجزوبػيخ * 

 الوزبحخ الزمنيبد* 

األوضبع الجيئيخ * 

الجنً الزحزيخ * 

األوضبع الذسزىريخ والمبنىنيخ * 

األوضبع السكبنيخ * 

: (الجوبػخ اإلسويخ )أسلىة الفزيك اإلسوً:- ثبنيب

أٍٓٛد حٌّـّٛػش حإل١ّٓش ٘ٛ ػ١ٍّش ط١ٌٛي حألفىخٍ رل١غ ٠مَٛ وً ػؼٛ فٟ 

 ٟٚ٘ ِٓ حٌطَق ,حٌّـّٛػش رخٌّشخٍوش ىْٚ حٌّٔخف ٌزؼغ رخ١ٌٔطَس ػٍٝ حٌؼ١ٍّش

. حٌظٟ طّٔٝ أ٠ؼخ حٌىظخرش ح١ٌٌٕ٘ش 

٠ش رً ٘ٛ حٌؼّٛى حٌفمَٞ ؽؽؾ حالٓظَحطٟم٠ٚؼظزَ ٚحكيح ِٓ أُ٘ ػ١ٍّخص ط١خغش حي

ّٟٚٓ رٌٙح , ألٔٗ ٠ّؼً حٌّطزن حٌٌٞ طؼي ف١ٗ حٌوطش حالٓظَحط١ـ١ش رظفش أٓخ١ٓش , ف١ٙخ

حإلُٓ ألْ حٌّشخٍو١ٓ فٟ ٚػغ حٌوطش حالٓظَحط١ـ١ش ٠ؤهٌْٚ رؤٍٓٛد حٌف٠َك فٟ 

ٌٌٌٚه فبٔٗ ِٓ حٌؼٍَٚٞ حٌيػٛس اٌٝ ٍٚشش ػًّ , حٌؼًّ ٚفٟ حٌظفى١َ ٚحإلػيحى

٠يػٝ ٌٙخ ِـّٛػش ِٓ حٌوزَحء ٚحٌؼٍّخء ٚحٌّيٍحء ٟٚ٘ فٟ حٌٛحلغ ػٍٝ حأللً ػالع 

: ِـّٛػخص 

  .(فٟ فٓ حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ) ِـّٛػش حٌوزَحء ٚأً٘ حإلهظظخص- 

  .( حٌّيٍحء -حٌَإٓخء) ِـّٛػش حٌّٕف٠ٌٓ- 

  .ِـّٛػش أً٘ حٌّظٍلش- 

حإلهظظخص ػٍَٚٞ ًٚٞ ٚاٌٝ حٌوزَحء ٚ, اْ حإلٌظـخء اٌٝ أً٘ حٌَأٞ ٚحٌيٍح٠ش

. ٚ٘ٛ فٟ حٌٛلض ٔفٔٗ ِخ ١ٍّ٠ٗ كٔٓ حٌؼمً ٚحٌظير١َ 



 3صفحة   2015 - 12 - 26- منشورات صفحة مصلحة أمالك الدولة على الفيسبوك - خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجية 
 

ح, فبْ أٍٓٛد حٌف٠َك حإلّٟٓ ِٓ هظخثظٗ أٔٗ ٠ؼظّي ػٍٝ ؿّغ حٌوزَحء ٚحٌؼٍّخء  ًً ا

ٔٛح ؿ١ّؼخ فٝ ٚػغ ٚٚأً٘ حٌؼٍُ ٚحٌيٍح٠ش ٚأً٘ حإلهظظخص ػٍٝ طؼ١ي ٚحكي ١ٌظؼخ

. ٚوً ُِٕٙ ٠شخٍن ػٓ ىٍح٠ش ٠ٚؼطٟ ػٓ ػٍُ ٚهزَس, ٠ش ؽحٌوطؾ حالٓظَحطٟ

ؽزمخ ٌٌٙح حألٍٓٛد ٠ظُ اىهخي ِيهالص أفَحى حٌّـّٛػش اٌٝ ػ١ٍّش اطوخً حٌمَحٍحص 

 ٚطؼظزَ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ِٕخٓزش فٟ كخٌش ػيَ حإلطفخق رظٍٛس ؿّخػ١ش أٚ ,رط٠َمش فَى٠ش

حٌـّخػش حإل١ّٓش ػٍٝ هّْ   ٚطظُ ػ١ٍّش,ػيَ حٌّؼَفش حٌظخِش رـٛحٔذ حٌّشىٍش 

  :َِحكً

إفزاس األفكبر * 

رسجيل األفكبر * 

رىضيح األفكبر * 

أخذ األصىاد ػلً األفكبر * 

الزميين * 

 حألٍٓٛد ِٓ حٌّشخٍو١ٓ ؿ١ّؼخ أْ ٠شخٍوٛح رخٌيٍٚ ٚكٔذ حٌظَط١ذ حؽٍذ ٌ٘صٌٌٚح ٞ

. أوؼَ ٚال ألً حٌظٍمخثٝ فٟ حٌـٍّٛ فخٌىً ٌٗ كك اريحء فىَس ٚحكيس ال

ٚال ٠لك ٌٗ أْ ٠ؼٍك ػٍٝ أٍحء ح٢ه٠َٓ حٚ أْ ٠ؼمذ ػ١ٍٙخ ٔخ١٘ه ِٓ ٔمي٘خ أٚ اريحء 

ٚوً حألٍحء طمزً ٚطٔـً اال ِخ وخْ هخٍؽ حٌّٛػٛع . حٌٔو٠َش ٚحإلٓظوفخف رٙخ

 اْ ٌ٘ح حألٍٓٛد ال ٠ظ١ق ألطلخد حٌميٍحص حٌفى٠َش ٚحٌز١خ١ٔش ٠ظٔخءي ٌٚؼً أكئخ 

ٌإلفظخف رّخ ٠ظ١ِّْٚ رٗ رغِحٍس حٌفىَ ٚٓيحى حٌَأٜ ٚػّك حٌظفى١َ رً ٠ٔخٜٚ ر١ُٕٙ 

فٕمٛي ٌٗ والِه ال ,  ا٘يحٍ ٌٍَأٞ حٌفٌ ٚحٌظفى١َ حٌّٛ٘ٛدحٚر١ٓ حأله٠َٓ أ١ٌْ فٟ ٌ٘

. ٍٓٛد رؤٍٓٛد حٌؼظف حٌٌٕٟ٘حال٠وٍٛ ِٓ حٌٛؿخ٘ش ٌٚىٕخ ٔؼُِ ٌ٘ح 

:- أسلىة الؼصف الذهني:- ثبلثب

حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ أٍٓٛد طؼ١ٍّٟ ٚطي٠ٍزٟ ٠مَٛ ػٍٝ ك٠َش حٌظفى١َ ٠ٚٔظويَ ِٓ أؿً 

ط١ٌٛي أوزَ وُ ِٓ حألفىخٍ ٌّؼخٌـش ِٛػٛع ِٓ حٌّٛػٛػخص حٌّفظٛكش ِٓ حٌّٙظ١ّٓ 

. ْ رخٌّٛػٛع هالي ؿٍٔش لظ١َسٞأٚ حٌّؼٕٟ

ٌؼظف حٌٌٕٟ٘ فٟ حٌظي٠ٍذ ِٓ حٌطَق حٌلي٠ؼش حٌظٟ طشـغ حٌظفى١َ حٚطؼي ؽ٠َمش 

٠ّٔق , حإلريحػٟ ٚططٍك حٌطخلخص حٌىخِٕش ػٕي حٌّظيٍر١ٓ فٟ ؿٛ ِٓ حٌل٠َش ٚحألِخْ 

ٚطظٍق ,رظٍٙٛ وً حألٍحء ٚحألفىخٍ ك١غ ٠ىْٛ حٌّظيٍد فٟ لّش حٌظفخػً ِغ حٌّٛلف 

ٌٖ٘ حٌط٠َمش فٟ حٌمؼخ٠خ ٚ حٌّٛػٛػخص حٌّفظٛكش ٚحٌظٟ ١ٌْ ٌٙخ اؿخرش ٚحكيس 

. طل١لش

اْ ػ١ٍّش حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ ٚأٍٓٛرٗ شٟء ِف١ي ؿيح فبٔٗ ِّخ ٠ٌٛي ح٢ٍحء ح١ٌَٕس حٌٕخفؼش 

٠ٚٔظٕزؾ حٌلٍٛي حٌٕخؿؼش ٌٍّشىالص ٚحٌّٔخثً حٌظؼزش , ٠ٚلَن حٌؼمً ٠ٚشلٌ حٌم٠َلش

ٚ٘ٛ أٍٓٛد ٓمَحؽٟ لي٠ُ فمي وخْ ٓمَحؽ ٠ٍـؤ اٌٝ ط١ٌٛي حألٍحء ٚحٓظٕزخؽٙخ ًٌٚه 

. رخٓظفِحُ حٌوظُ ٌإلىالء رَأ٠ٗ ِٚٓ ػُ ٠مَٛ رظٕف١ٌٖ اْ وخْ ٍأ٠خ ٓفٔطخث١خ هخؽجخ

فبْ أٍٓٛد حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ ٠ٔظفِ حٌٕخّ ٌٍىالَ ٚحٌظفى١َ ألٔٗ ٠ؼؼُٙ ٚؿٙخ ٌٛؿٗ 

ٚوؤْ ِي٠َ حٌـٍٔش ٠مٛي , ٠ٚش١غ ؿٛح ِٓ حٌظٕخفْ ٚحٌّزخىٍس فٟ حٌىالَ ٚفٟ حٌظؼز١َ 

 ٚوٌح فّخًح طمٛي أٔض؟ ٚال ٠شظَؽ فٟ أٍٓٛد حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ أْ حٌٕخّ فالْ لخي وٌي
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٠ظىٍُ حٌٕخّ ريٍٚ ِظًٍٔٔ رً ٠فظق حٌّـخي ألً٘ حٌَأٞ فخٌّـخي ٠ؼطٝ ٠ٌٌٍٓ ٠ٔزمْٛ 

فٟ ؽٍذ حٌمٛي ٚفٟ ؽٍذ حٌلي٠غ فٟ ك٠َش ّٚٓخكش ٚطمي٠َ ألً٘ حٌَأٞ ٚأً٘ حٌّمخي  

: الوجبدئ األسبسيخ في جلسخ الؼصف الذهني

:- ٠ؼظّي ٔـخف ؿٍٔش حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ ػٍٝ ططز١ك أٍرؼش ِزخىة أٓخ١ٓش ٟٚ٘

َِكٍش حألٌٚٝ ِٓ حٌـٍٔش حي٠ـُٛ طم١١ُ أ٠خ ِٓ حألفىخٍ حٌّظٛحٌيس فٟ  ال:- إرجبء الزميين

ألْ ٔمي أٚ طم١١ُ أٞ فىَس رخٌٕٔزش ٌٍفَى حٌّشخٍن ٓٛف ٠فمي حٌّظخرؼش ٠ٕٚظَف أظزخ٘ٗ 

ٔمي ٚحٌشؼٍٛ رظٛطَ ٠ؼ١مخْ حيػٓ ِلخٌٚش حٌٛطٛي اٌٝ فىَس أفؼً ألْ حٌوٛف ِٓ 

. حٌظفى١َحإلريحػٟ 

ػٟ ًٌٚه ٌٍٛطٛي اٌٝ حأٞ حٌظل٠ََ ِّخ لي ٠ؼ١ك حٌظفى١َ حإلري:- إطالق حزيخ الزفكيز

كخٌش ِٓ حالٓظَهخء ٚػيَ حٌظلفع رّخ ٠ِ٠ي أطالق حٌميٍحص حإلريحػ١ش ػٍٝ حٌظو١ً 

 حٌّزيأ اٌٝ أْ ح٠ٚٔظٕي ٌ٘, فٟ ؿٛ ال ٠شٛرٗ حٌلَؽ ِٓ حٌٕمي ٚحٌظم١١ُ  ٚط١ٌٛي حألفىخٍ

حألهطخء غ١َ حٌٛحلؼ١ش لي طؼ١َ أفىخٍ أفؼً ػٕي أألشوخص أ٢ه٠َٓ 

أٞ حٌظَو١ِ فٟ ؿٍٔش حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ ػٍٝ ط١ٌٛي أوزَ ليٍ ِٓ :- الكن لجل الكيف

فبْ حألفىخٍ حٌّظطَفش ٚغ١َ حٌّٕطم١ش أٚ حٌغ٠َزش ِمزٌٛش ,حألفىخٍ ِّٙخ وخٔض ؿٛىطٙخ 

 رؤْ حألفىخٍ ٚحٌلٍٛي حٌّزيػش ٌٍّشىالص طؤطٝ رؼي ػيى حفظَحع حٌّزيأ ػٍٝ ح٠ٚٔظٕي ٌ٘

.  ٚحألفىخٍ حأللً أطخٌشسِٓ حٌلٍٛي غ١َ حٌّؤٌٛف

ؿُٛ طط٠َٛ أفىخٍ ح٢ه٠َٓ ٚحٌوَٚؽ رؤفىخٍ ؿي٠يس ٞ أٞ:- الجنبء ػلً أفكبر اآلخزين

فخألفىخٍ حٌّمظَكش ١ٌٔض كىَح ػٍٝ أطلخرٙخ فٟٙ كك ِشخع ألٞ ِشخٍن طل٠َٛ٘خ 

.  ِٕٙخأهَٜٚط١ٌٛي أفىخٍ 

اْ أٍٓٛد حٌؼظف حٌٌٕٟ٘ فٟ طٕغ حٌوطؾ حالٓظَحط١ـ١ش أَِ َِغٛد ف١ٗ ِٚطٍٛد 

ألْ حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ ٘ٛ ػًّ ًٕٟ٘ ِٚـٙٛى ػمٍٟ فٟ حٌّمخَ حألٚي وٍّخ 

 ٚاػيحىٖ وٍّخ وخْ ًٌه أىػٝ ٌىٟ طٗشخٍوض ػمٛي وز١َس ٚأً٘خْ ِظؼيىس فٟ ط١خؽ

وّخ أْ اشظَحن أػيحى وز١َس ِٓ حٌوزَحء , طٕف١ٌ ٚحٌظطز١كيطؤطٝ حٌٕظخثؾ ِّظخُس ٚلخرٍش ي

ٚأً٘ حإلهظظخص ٚوٍُٙ ِٓ حٌؼمٛي حٌىز١َس حٌّظؼٍّش طؼ١ٍّخ ػخ١ٌخ ٚحٌّئٍ٘ش طؤ١٘ال 

الشه طٔظط١غ أْ طٕـِ ِٙخَ حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ ػٍٝ أوًّ ٚأكٔٓ , ١ِٕٙخ وز١َح 

. ٚؿٗ ِّىٓ

: نظبم الزصىيذ:- راثؼب

 حٌّـظّؼ١ٓ ألُ٘ حألفىخٍ حٌظٟ حلظَكٙخ حٌّشظَوْٛ فٟ حهظزخٍٚٔمظي رٕظخَ حٌظظ٠ٛض 

 ٠ٚمَٛ وً ِشظَن رٛػغ ػالِش أِخَ أُ٘ ح٢ٍحء حٌظٟ رَُص  حٌٕيٚس أٚ ٍٚشش حٌؼًّ

. فٟ ٍأ٠ٗ ٚفٟ ٔٙخ٠ش حٌظظ٠ٛض ٠ظؼق أُ٘ ح٢ٍحء حٌّطَٚكش

ك١غ أٔٙخ طش١َ اٌٝ فٍٔفش حٌشٍٜٛ ٚحٌي٠ّمَحؽ١ش حٌظٟ ٠ٍظَِ , ٌٖ٘ ٌٙخ أ١ّ٘ش ٠ٍِِش

رٙخ هزَحء حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ فٟ حٌؼخٌُ حٌّؼخطَ هخطش فٟ حٌٛال٠خص حٌّظليس 

 حألوؼَ ٚؿخ٘ش ٚ فخثيس رال ِـخٍِش ح٢ٍحءٟٚ٘ وٌٌه ِف١يس فٟ فَُ . ٚأٍٚٚرخ ٚح١ٌخرخْ

. ٚفٟ حٌٛحلغ فبْ حألشوخص ح٠ٌٌٓ حلظَكٛ٘خ ٠ظٍْٛ ِـ١ٌٛٙٓ ٚغ١َ ِؼَٚف١ٓ, ألكي
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: أسلىة الزغذيخ الوزرذح والوزاجؼخ:- خبهسب

٠ٚٔظلٔٓ , ٌٖٚ٘ هطٛس ِّٙش ؿيح ٟٚ٘ أْ طمَٛ رَّحؿؼش حٌّٔٛىس حألٌٚٝ حٌّزيث١ش 

ًٌٚه ربػخفش أػؼخء ؿيى ٚهخطش ِٓ , أْ ٠ٛٓغ ػيى حٌّشخٍو١ٓ فٟ حٌٍٛشش

. حٌوزَحء ِٕٚظّخص حٌّـظّغ حٌّئٟ

ٔطَف حٌّٔٛىس حٌّزيث١ش ٌٛػ١مش ,ٚػٕيِخ طـظّغ ٍٚشش حٌؼًّ ًحص حٌؼؼ٠ٛش حٌّٛٓؼش

٠ٚطٍذ ِٓ حألػؼخء ٍأ٠ُٙ ف١ٙخ ِٚالكظخطُٙ ػٕٙخ ِّخ ,حٌوطش حالٓظَحط١ـ١ش ٚطَحؿغ 

٠ؼَف رخٌظغ٠ٌش حٌَّطيس أٚ حٌظغ٠ٌش حٌَّطـؼش ٚػخىس ِخ طؤطٟ حٌَّحؿؼش ٚحٌظغ٠ٌش حٌَّطيس 

فبْ ٚؿٛى أػؼخء ؿيى ِٚؼٟ  , رؼي ٠َٛ أٚ ١ِٛ٠ٓ ِٓ ط١خغش حٌّٔٛىس حٌّزيث١ش

 ٍرّخ  ,رؼغ حٌٛلض ػٍٝ ٚػغ حٌّٔٛىس حٌّزيث١ش ِّخ ٠ظ١ق أفىخٍ ؿي٠يس ٍٚأٞ ؿي٠ي

٠ٕٚزغٟ ػٍٝ حٌّشخٍو١ٓ ٌٍٕمي ٚحٌّالكظخص  ,رؼغ حٌٕمي ٚحٌظل٠ََ ٚحٌظغ١١َ ٚحٌظزي٠ً

فبٔٗ ِٓ ؽز١ؼش حٌظوط١ؾ , حٌـي٠يس ٚحٌّمظَكخص حٌظٝ ططخٌذ رزؼغ حٌظؼي٠ً ٚحٌظل٠ََ

. حالٓظَحط١ـٟ فٟ كي ًحطٗ

:- صيبغخ الخطخ االسززاريجيخ:- سبدسب

ٚ٘ٝ وّخ أٍٓفٕخ فٟ حٌّزلغ حٌٔخرك ٠مظي رٙخ ٚػغ هطؾ ؽ٠ٍٛش حألِي ٌظّىٓ حإلىحٍس 

  .حٌؼ١ٍخ ِٓ اىحٍس حٌفَص ٚحٌظٙي٠يحص ٚٔمخؽ حٌمٛس ٚحٌؼؼف رؤٍٓٛد فؼخي

وً ٚلخثغ ٍٚشش حٌؼًّ ِٚخ طخكزٙخ ِٓ طيحٚي , ٠ؤهٌ هزَحء حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ 

.  حٌؼ١ٍّخص حٌّوظٍفش ِٓ حٌؼ١ٍّخص حٌٔخرمش ٚٔظخثـٙخأػٕخءِٚمظَكخص ٚأٍحء ؿي٠يس رَُص 

ػُ ٠ؼىفْٛ ػٍٝ وظخرظٙخ ٚط١خغظٙخ رؼٕخ٠ش وز١َس , ٠ؤهٌْٚ طٍه حٌّؼط١خص وٍٙخ

  . حٌظوظضحِٔظوي١ِٓ فٟ ًٌه هزَحطُٙ ح١ٌّٕٙش ٚطـخٍرُٙ فٟ ٌ٘

ٚػٕي حإلٔظٙخء ِٓ ٌٖ٘ حٌظ١خغش طؼَع َِس أهَٜ ػٍٝ اؿظّخع ٠ؼُ هزَحء ٚػٍّخء 

 حإلؿظّخع ح٠ٚمَٛ ٌ٘ , ْ ٚرؼغ حٌّفى٠َٓ ٚأٓخطٌس حٌـخِؼخصٞٚرؼغ حٌّي٠َ٠ٓ حٌظٕف١ٌٞ

فٟ حٌٕظَ فٟ حٌٛػخثك حٌظٟ طّض ؽزخػظٙخ رٛحٓطش هزَحء حٌظوط١ؾ حالٓظَحط١ـٟ 

. ٚحٌّظوظظ١ٓ ٚأطلخد حٌّّخٍٓش ح١ٌّٕٙش فٟ ٌ٘ح حٌّـخي

 حإلؿظّخع حٌظخٌٟ أٚ فٍٕمً ٍٚشش حٌؼًّ حٌؼخ١ٔش ٚح٢ٍحء ح٠ٚؤهٌ هزَحء حٌظٕخػش ٔظخثؾ ٌ٘

 حٌـي٠يس ِٚٓ ػُ ٠مِْٛٛ ح٢ٍحء ف١ٙخ ٚحٌّمظَكخص ٚحٌّالكظخص ٚوٌٌه صحٌظٟ ٍٚى

ػ١ٍّش لي َِص رىً حيرظ١خغش حٌٛػ١مش حٌٕٙخث١ش ٌٍوطؾ حالٓظَحط١ـ١ش ٕٚ٘خ طىْٛ 

ى هطش آظَحط١ـ١ش ؿ١يس ٚفؼخٌش ٚؿخِ٘س ححٌوطٛحص حٌؼ٠ٍَٚش حٌالُِش ٌظ١خغش ٚاػي

. ٌٍظٕف١ٌ ٚحٌظطز١ك

 


