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ار١غٟ اٍزوار١غ١خ ِمزوؽخ فٟ ٙٛء اٌزؾ١ًٍ اإلٍزو

SWOT ٌزفع١ً كٚه و١ٍخ اٌزوث١خ فٟ رؾم١ك أ٘لافٙب 
 )كهاٍخ عٍٝ و١ٍخ اٌزوث١خ عبِعخ أٍٛاْ(

                                                               

 ك. عّبك ِؾّل ِؾّل عط١خ                                                                 

 عبِعخ أٍٛاْ -خ اٌزوث١خ أٍزبم َِبعل ثى١ٍ

             

 ِملِخ اٌجؾش:

أى اٛفهاااال المالو٘ااا  التاااٖ عِاااـل عااا٠  زياااؼ التنااامٌ٘ال ّفٗااااػ  المْلوااا   

ّالتٌااا ل اليااؼٗؼ زلاأ التلااْؿ ّالزااْػ  ّعاٍاا  فناااؿي الااؼّ   ااٖ فٌو٘اا   اااؼؿال   

لأ هؤمنافِا الماه  ػ مت الكخ٘ـ هي الوٌظوال إلٔ فبٌٖ أ ْل الوواؿمال للٍْْ  إ

 فضي٘ق أُؼا ِا ،

ا  ّاصتارت إػاؿ  الوؤمنال التمل٘و٘  أهام التضؼٗال الوماٍـ  إلأ النا٘ـ  اؼه 

ماام٘ ا للتو٘٘ااق ّالوٌا ناا  ، ّأهااام فلاا  التضااؼٗال الوضوْهاا  أّااضت اٝػاؿ  التيل٘ؼٗاا  

بمول٘افِااا ّّمااا لِا ق٘ااـ  اااػؿ  زلاأ هْارِاا  هتللبااال اّٟاالـاد الب٘ ااٖ الااؾٕ ٗمااؼ 

تلاا  التضااؼٗال لااؾل  أٍاابضت الغلاأ  اٝمااتـاف٘ز٘  ّااـّؿ  صتو٘اا  النااو  الوو٘ااق  ل

ّهلض .) 
 1

 ) 

ّلكااٖ فااتوكي الزاهمااال هااي هماٗياا  زَااـ المْلواا  ّالتماهاال هاا  ه ـػافااَ،  

ّامت٘ماد التيٌ٘ا  التاٖ  ـّات ً ناِا زلأ هغتلاا  لازاال الض٘اا  الوماٍاـ  ،  ائى 

ٔ الوْاوْى ، بض٘اج زلِ٘ا أى فغاُْ زول٘ا  في٘٘اـ ىااهل ّراؾؿٕ ٗتماؼٓ الياكل إلا

ٗضيااق الَااْؿ  الوتٌامااب  هاا  هتللبااال المَااـ ، ّفتللاار زول٘اا  التي٘٘ااـ ُااؾٍ فضي٘ااق 

 اُٛؼاف اٝمتـاف٘ز٘  ، ّالوباػا الِاػٗ  للوٌظْه  اليْه٘  للتمل٘ن  

ّفمؼ كل٘  التـب٘  هي أُان الوؤمناال التـبْٗا   اٖ التملا٘ن الزااهمٖ ًِٛاا ٗيا   

 تاـفبٔ بتكاْٗي الوملان الاؾٕ ُاْ باؼّؿٍ أمااك فكاْٗي زلِ٘ا زرء فمل٘وٖ ّارتوازٖ، 

الوزتو ، ّلؾل   ئى فضي٘ق اُٛؼاف التـبْٗ  التٖ ٗتْعاُاا الوزتوا  ٗمتواؼ زلأ  اؼؿ  

الٌظااام التـباإْ  ااٖ ُااؾٍ الوؤمناا  زلاأ فضي٘ااق أُؼا ااَ، ّإؽا كاااى الٌظااام التـباإْ 

ا زلاأ ف ماا٘ل الوماااؿف ّالبضااج الم لوااٖ ّعؼهاا  ّالتمل٘وااٖ  ااٖ ُااؾٍ الوؤمناا   اااػؿ 

الوزتواا ،  اائى فضي٘ااق ؽلاا  ٟ ٗكااْى إٟ هااي عاا٠  فْر٘ااَ ّفغلاا٘ٔ امااتـاف٘زٖ ٗضيااق 

التو٘ااق ّالتٌو٘اا  لِااا . إٔ فنااتٌؼ ُااؾٍ التلااْؿال إلاأ إمااتـاف٘ز٘  فـازااٖ ٓب٘ماا  الااؼّؿ 
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الغل٘ـ الؾٕ ٗلمبَ التمل٘ن الزاهمٖ  ٖ ًوْ اٛهن ّاليامْد .) 
2
(، ُّاؾا باؼّؿٍ ٗمتواؼ  

 اف٘زٖ الؾٕ ُْ أػا  التغل٘ٔ لتضي٘ق فل  اُٛؼاف.زلٔ التضل٘ل اٟمتـ

ّالْا   أى الِؼف اٛمامٖ هاي  ٘اام الوؤمناال بمول٘ا  التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ  

ٗتوخاال بافزاااٍ ػؿاماا  ّفضل٘اال المْاهاال الوااؤحـ  فزاااٍ هناااؿ الوؤمناا  لتمل٘و٘اا  الضااالٖ 

تلاْؿ الوؤمناٖ ص٘ج ٗتللر ال ّالونتيبلٖ، ّبوا ْٗوي اٟعت٘اؿ النل٘ن لٞمتـاف٘ز٘ 

أى ٗكْى ٌُاك امتـاف٘ز٘ال  ازل   ، ّإٗزاػ ُؾٍ اٝمتـاف٘ز٘ال  ٗتللر هزوْزا  هاي 

الوـاصل الوتنلنل  ّالوت٠صي  فِؼف إلٔ ػؿام  ّفضل٘ل المْاهل الوؤحـ   ٖ افزاُاال 

ّهنتيبل الوٌظو  لتضل٘ل ف ح٘ـال ُاؾٍ المْاهال ّاوي إٓااؿ الب٘ ا  الؼاعل٘ا  إلأ الب٘ ا  

ّػؿاماا  ٓب٘ماا  الم٠ ااال الؼاعل٘اا  ّالت ازل٘اا  باا٘ي ُااؾٍ المْاهاال بوااا ٗضااؼػ الغاؿر٘اا ، 

ٓب٘مااا  الغ٘ااااؿ اٟماااتـاف٘زٖ الو٠ ااان للوٌظوااا ، ُّاااؾا هاااا ٗللاااق زل٘اااَ    التضل٘ااال 

 اٟمتـاف٘زٖ  ،  

 يؼ بـُي ب ى فلب٘ق التضل٘ل اٟماتـاف٘زٖ  اٖ الوؤمنا  التمل٘و٘ا   اؼ فاػ هاي 

ؽلا  إلأ ػّؿٍ الض٘إْ ّالمولاٖ،  بالٌناب  للياـُ  ازل٘  اٝػاؿ ، ّٗـر  النبر  اٖ 

اّٛ   اائى التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ ٗضتاإْ زلاأ ًااْز٘ي هااي التضلاا٠٘ل ُوااا  التضل٘اال 

الؼاعلٖ ّالتضل٘ل الغااؿرٖ، ّبْامالتِوا ٗوكاي الٍْاْ  إلأ أٗا  ًيلا  فيا  ػاعال أّ 

 عاؿد ب٘   الوؤمن   ِْ فضل٘ل ىاهل.

ٖ  ئى ُؾا التضل٘ل لؼَٗ اليؼؿ  زلٔ الكيا لواْآي الياْ  ّبالٌنب  للؼّؿ الخاً            

ّالْااما للزاهماا ، باّٝااا   إلاأ ال ااـً ّالوغااآـ الوض٘لاا  بِااا. لااؾل   اائى فلاا  

الوؤمن  متكْى  اػؿ  زلٔ اعت٘اؿ البؼٗل اٟمتـاف٘زٖ الوٌامر صتأ فناتل٘  فضي٘اق 

 أُؼا ِا.

فتللر إمتـاف٘ز٘ال لت م٘ل  فمؼ هي أكخـ الب٘ ال التٖكل٘  التـب٘  ّزلٔ ؽل     

أػّاؿُاا، إؽ ُااٖ الب٘ ا  الغَااب  التااٖ فاؤحـ ّفتاا حـ بمْاهاال ػاعل٘ا  ّزْاهاال عاؿر٘اا ، 

 ٌ٘مكل ؽل  زلٔ ك اءفِا مالبا أّ إٗزاباا، اٛهاـ الاؾٕ ٗتللار البضاج زاي إماتـاف٘ز٘  

زلو٘  هٌامب  هي ى ًِا هْارِ  فل   المْاهال ، ّالاؾٕ ٗتللار باؼّؿٍ اماتغؼام ّما٘ل  

 . إى ُااؾٍ الْماا٘ل  مااتيْػ SWOT٘اا  رؼٗااؼ  هااي ّمااا ل ُااؾا التضل٘اال ّالونااوا   فيٌ

هؤمن  إمتـاف٘ز٘  ٛى فكْى أكخـ  ازل٘   ٖ   ُااٝػاؿ   ٖ الوؤمن  التـبْٗ  بازتباؿ

 أػا ِا بافزاٍ فضي٘ق أقـاِّا. 

ّبٌاااء زلاأ ؽلاا   اائى ُااؾٍ الؼؿاماا   راااءل لتنااتغؼم التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ 

 SWOTٍْاال ٝمااتـاف٘ز٘  هيتـصاا  لت م٘اال ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا   ااٖ فضي٘ااق  .  ااٖ الت

 أُؼا ِا.

 

 ِْىٍخ اٌلهاٍخ:
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ٗيِؼ المالن في٘ـال ُا ل   ٖ همظان ه اٍال الض٘اا  اٟ تَااػٗ ، ّالن٘اما٘ ،             

الخيا ٘ ، اٟرتواز٘  ّالتكٌْلْر٘ ، ّالتٖ زيؼل هي ب٘   الوؤمنال عٍَْا  الزاهم  

ؼا ، اٛهاااـ الاااؾٕ ٗتللااار اماااتغؼام ّمااا٘ل  فيٌ٘ااا  رؼٗاااؼ  ّالوناااوا  ّرملِاااا أكخاااـ فمي٘ااا

 SWOT إى ُااؾا ٗيااْػ اٝػاؿ  الزاهم٘اا  بازتباااؿ الزاهماا  هؤمناا  إمااتـاف٘ز٘  ٛى . 

 فكْى أكخـ  ازل٘   ٖ أػا ِا بافزاٍ فضي٘ق أقـاِّا.

ّكل٘  التـب٘  راهم  أمْاى هي الوؤمنال التمل٘و٘  التٖ فتْلٔ هن ْل٘  إزؼاػ    

الوملن الؾٕ ُْ هضْؿ بٌاء الوزتو ، ّبالـقن هي رِْػُا الكخ٘اـ  التاٖ فباؾلِا  اٖ ُاؾا 

الوزا  هٌؾ فهي إٟ أى ٌُاك ىمْؿ ٗكاػ ٗكْى ٗيٌ٘ا لؼٓ هٌنْبٖ ُؾٍ الوؤمن  ببمِ 

الوتازر  ٖ زولِن باّٝا   إلٔ  زؼم  ؼؿ  الكل٘  زلٔ فضي٘ق الزْػ  اٟزتوااػ ،  ّ اؼ 

هي ًْاصٖ اليَْؿ التاٖ فاؤحـ  اٖ  اؼؿفِا زلأ فضي٘اق أُاؼا ِا ٗـرمِا الباصج المؼٗؼ 

اٛماماا٘   هخاال المواال التؼؿٗنااٖ، ّالبضااج الملوااٖ، ّعؼهاا  الوزتواا ، ّلِااؾا راااءل 

ّـّؿ  البضج زي مبل فيغٌ٘ ُؾٍ الويك٠ل  ٖ فل  الٌْاصٖ ّالبضج زي ًْاصٖ 

 الم٠د.

اًٖ  َاْؿا  كب٘اـا  افْش للباصج هي ع٠  اٟمتل٠ي اّٛلٖ أى الكل٘  فم كوا 

ّكااؾا  ااٖ فضؼٗااؼ ًيااآ  ْفِااا ّّاام ِا، ّكااؾا  ااٖ فضؼٗااؼ ال ااـً   ااٖ فضل٘اال ب٘ تِااا،

أهاهِا هوا كاى لَ اٛحـ الكب٘ـ  ٖ ّما  ؼؿفِا  ٖ فكْٗي زؼػ هي  ّالتِؼٗؼال الواحل 

 .اٝمتـاف٘ز٘  ّفي٘٘وِا ّاعت٘اؿ أ ْلِا لتضي٘ق أُؼا ِا البؼا ل

 SWOTؿ  اللزااْء للتضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ ًّت٘زاا  لااؾل  ٗااـٓ الباصااج ّااـّ 

الؾٕ هي ى ًَ البضج  ٖ المْاهل الؼاعل٘  هي ص٘ج    ًْاصٖ الْما التاٖ فاؤحـ مالبا 

زلاأ أػاء الكل٘اا   ااٖ فضي٘ااق أُااؼا ِا، أّ ًااْاصٖ  ااْ  ٗوكااي أى ف ٘ااؼ  ااٖ فضي٘ااق فلاا  

َ فلا  اُٛؼاف. ّكؾل   المْاهل الغاؿر٘  هي ص٘ج   الوغآـ أّ التِؼٗؼال التٖ فْار

الوؤمن  ّفمْق فضي٘ق ػّؿُا ، أّ  ـً ٗوكي أى فنتيلِا لتضي٘اق فلا  اُٛاؼاف،  ّ 

كؾل  الكيا زي أػاء الكل٘  ) ّا   هْ  ِا ( ًضْ فل  المْاهل،... ُّل ٗوكي التٍْال 

لتضي٘ق أُؼاف كل٘  التـب٘  بالٌنب  ٝماتـاف٘ز٘  التاؼؿٗل ّالبضاج ٝمتـاف٘ز٘  هٌامب  

 ائى الوٌظوا  التاٖ فْا  علا  ّلان ف عاؾ بما٘ي اٟزتبااؿ ...  توا  الملوٖ ّ عؼها  الوز

أُو٘  المٌاٍـ الوؾكْؿ   التٖ ٗيولِا ُؾا التضل٘ل مْف فماـُ ً ناِا للغلاـ ، كواا 

) SWOT ) التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ)أى اعت٘اؿ اٝمتـاف٘ز٘  ٗنتوؼ أماما  هي ًتا ذ ُؾا 
3
   ) 

 

 . ا٢ر١خٌٚنٌه عبءد ِْىٍخ اٌلهاٍخ فٟ اٌزَبإالد  

هاااا المْاهااال الؼاعل٘ااا  ) ًاااْاصٖ الياااْ  ّالْاااما( التاااٖ ٗكيااا ِا التضل٘ااال   -1

ّالتٖ فؤحـ  ٖ ػّؿ كل٘  التـب٘  بزاهم  أماْاى   اٖ  SWOT اٟمتـاف٘زٖ
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الوتمليااا  بئماااتـاف٘ز٘  التاااؼؿٗل ّالبضاااج الملواااٖ ّ عؼهااا   فضي٘اااق أُاااؼا ِا

 الوزتو  .

 

الؼاعل٘ا  ) الياْ  ّالْاما   اهالها ّا   اٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  فزاٍ  المْ -2

    التٖ فؤحـ  ٖ ػّؿ كل٘  التـب٘  بزاهم  أمْاى  ٖ فضي٘ق أُؼا ِا ( 

  

هااااا المْاهاااال الغاؿر٘اااا ) ال ااااـً ّالتِؼٗااااؼال( التااااٖ ٗكياااا ِا التضل٘اااال  -3

ّالتااٖ فااؤحـ  ااٖ ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا  بزاهماا  أمااْاى      SWOTاٟمااتـاف٘زٖ 

٘  التاؼؿٗل ّالبضاج الملواٖ ّ عؼهاا  الوتمليا  بئمااتـاف٘ز  اٖ فضي٘اق أُاؼا ِا

   الوزتو 

 

 ال اااـًالغاؿر٘ااا  ) هاااا ّا ااا  اٛػاء اٟماااتـاف٘زٖ للكل٘ااا  فزااااٍ المْاهااال -4

التااٖ فااؤحـ  ااٖ ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا  بزاهماا  أمااْاى  ااٖ فضي٘ااق ّالتِؼٗااؼال ( 

    أُؼا ِا

 

هااا اٝمااتـاف٘ز٘  الويتـصاا  التااٖ ٗوكااي التٍْاال إلِ٘ااا  ااٖ ّااْء فضل٘اال    -5

SWOT ق أُااؼاف كل٘اا  التـب٘اا  بالٌنااب  لوزاااٟل التااؼؿٗل ّالبضااج لتضي٘اا

 الملوٖ ّ عؼه  الوزتو  

 

 أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ:
 فتوخل أُو٘  الؼؿام   ٘وا ٗلٖ 

ف ٘ؼ الونا ْل٘ي زاي التغلا٘ٔ اٟماتـاف٘زٖ  اٖ كل٘ا  التـب٘ا ، بال ّالزاهما  ،  -1

ّأٍضاد اليـاؿ  اٖ التماـف زلأ ًياآ الْاما الواؤحـ  زلأ أػاء الكل٘ا  ، 

 المول زلٔ ف٠ ِ٘ا ّ

ف ٘ؼ الون ْل٘ي زي التغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ  ٔ  لااي التملا٘ن الماالٖ  أ هَاـ  -2

هي ع٠  ػؿام  ّا ا  اٛػاء للوؤمنا  التـبْٗا  كضالا  ٗوكاي أى فٌلباق زلأ 

 با ٔ كل٘ال التـب٘  بوغتلا الزاهمال الوَـٗ .

الماالٖ،  ٖ ف ك٘ـ الون ْل٘ي بوؤمنال التمل٘ن  SWOTف ٘ؼ  ٖ ٓـس م٘ام   -3

ّ اأ ماالْكِن اٝػاؿٕ ٝٗزاااػ أ ْاال الغلاأ اٝمااتـاف٘ز٘  لضاال هيااك٠ل 

 الوؤمنال الزاهم٘  ّفضي٘ق أُؼا ِا.
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فكوي أُو٘  الؼؿام   ٖ كًِْا إّا   رؼٗؼ  هاي ص٘اج الؼؿاماال التاٖ فبضاج  -4

هّْْي التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ لّْ  إمتـاف٘ز٘  هيتـص  لوؤمن  فـبْٗ   ٖ 

 الؾٕ فٌؼؿ  َ٘ هخل ُؾٍ الؼؿامال. راهم  بالَم٘ؼ الوَـٕ 

 ؽلٚك اٌلهاٍخ :

 ٗتضؼػ هزا  الؼؿام٘  الضال٘  بالضؼّػ التال٘   

 اٌؾلٚك اٌّٛٙٛع١خ: -

ك صؼ أػّال التغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ   SWOTفتٌاّ  الؼؿام  هّْْي فضل٘ل  

 هي ص٘ج الو ِْم ّاُٛو٘  ّ هكًْافَ ّػّؿٍ  ٖ فلْٗـ الوؤمنال. 

 ٌزؾ١ٍ١ٍخ:اٌؾلٚك ا١ٌّلا١ٔخ ٚا -

فٌاّلت الؼؿام  الو٘ؼاً٘  صْ  الكيا زي المْاهل الؼاعل٘ا  ّالغاؿر٘ا  التاٖ فاؤحـ     

زلٔ أػاء كل٘  التـب٘   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا، كوا ىولت الؼؿام  التضل٘ل٘  الوكول  لِا صْ  

لتضل٘ل أػاء كل٘  التـب٘  ًضْ إماتـاف٘ز٘  التاؼؿٗل   SWOTامتغؼام هّْْي فضل٘ل 

لوٖ ّعؼه  الوزتو ، ّالتٍْل لّْ  إمتـاف٘ز٘  هٌامب   لت م٘ل ػّؿ ُؾٍ ّالبضج الم

الوؤمناا   ااٖ فضي٘ااق أُااؼا ِا الوتملياا  بِااؾٍ الوزاااٟل )إمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل ّالبضااج 

 الملوٖ ّ عؼه  الوزتو (.

 اٌؾل اٌجْوٜ : -

التـب٘  كل٘  زٌ٘  الؼؿام  هي أزْاء ُ٘   التؼؿٗل فيتَـ الؼؿام  زلٔ   

ٗوخلْى ؿؤماء اٛ نام اٛكاػٗو٘  ، ّأزْاء ّصؼ  الزْػ  ّزؼػُن  اىراهم  أمْ

ا 125  ْ  بكل٘  التـب٘  ب مْاى.   ّهؼٗـٕ اٝػاؿال ،  ٚاٌَّئ١ٌٛٓ اإلكاه١٠ٓ زْ

 ِٖطٍؾبد اٌلهاٍخ:

 SWOT Analysis اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ -1
هااي ُٗمااـف التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ،   ب ًااَ فضل٘اال للمْاهاال الوِواا  التااٖ فضااؼػ إٔ 

الغَااا ٌ أزاا٠ٍ أكخااـ ه٠ واا  للوؤمناا ، ّفَااٌا إلاأ  زْاهاال عاؿر٘اا  إٔ عاااؿد 

ملل  الوؤمن ، ُّٔ زْاهل عاٍ  بب٘ تِا الغاؿر٘ ، ُّْ ها ٗمٌٔ أى الِؼف هي أٓ 

فضل٘اال لِااؾٍ المْاهاال ُااْ صَااـ ال ااـً، ّالتِؼٗااؼال التاأ ٗوكااي أى فتمااـُ لِااا 

ّاما، ّ اْ  الوؤمنا ، أٓ  الوؤمن ، ّزْاهل ػاعل٘  فغْا  لناللتِا لضَاـ ًياآ

أى فضل٘ل الوْ ا، ّالتضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ)
4
  ) 

ّٗمـ اااَ الباصاااج إرـا ٘اااا ب ًاااَ   اٛمااالْد  الاااؾٕ ٗـكاااق زلااأ التضل٘ااال الاااؼاعلٖ 

للوؤمن  هي عا٠  ًياآ الياْ  ّالْاما ،ّزلأ الوتي٘اـال الغاؿر٘ا  ُّأ ال اـً 

بَاا٘اق  هزوْزاا  هااي ّالتِؼٗااؼال هوااا ٗوكااي هااي امتيااـاف الونااتيبل، ّاٝزااؼاػ لااَ 
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البااؼا ل اٝمااتـاف٘ز٘  التاأ فيااْػ الوٌظواا  لتضي٘ااق أُااؼا ِا ، ّفااْ ٘ـ ىااـّٓ ّعااـّف 

 أ ْل فناُن  ٔ فنِ٘ل فضي٘ق ُؾٍ اُٛؼاف .

 (Strategy)ِفَٙٛ اإلٍزوار١غ١خ   -2

ُّْ اٛملْد الؾٕ فغتاؿٍ اٝػاؿ  ل٠مت اػ  هي الوْاؿػ الوتاص  لِاا ّفضي٘اق  

أ ْل الٌتا ذ.) 
5
  ) 

اٛملْد اٛكخـ  (التمـٗا اٝرـا ٖ لٞمتـاف٘ز٘   ٖ الؼؿام  الضال٘  ُْ   ّ

ه٠ءهاا   باا٘ي هزوْزاا  هااي البااؼا ل اٝمااتـاف٘ز٘  التااٖ فيااْػ الوٌظواا  لتضي٘ااق أُااؼا ِا، 

   SWOT Analysisّالااؾٕ ٗااتن التٍْاال إل٘ااَ زااي ٓـٗااق التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ  

وؤمنا  ، ل٠مات اػ  هاي الواْاؿػ الوتاصا   للمْاهل الؼاعل٘ا  ّالغاؿر٘ا  الواؤحـ  زلأ ال

 ّفضي٘ق أ ْل الٌتا ذ. 

   

 اٌلهاٍبد اٌَبثمخ

 أٚال: اٌلهاٍبد اٌعوث١خ

ُٖ ػؿام  بمٌْاى   التضل٘ل  (   6) ( 2102عبءد كهاٍخ ٚف١ك ِٙلٞ) 

الب٘ ٖ ّأحـٍ  ٖ فضؼٗؼ الغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ للوٌظو  ـؼؿام  ه٘ؼاً٘   ٖ زٌ٘  هي 

، ّفؼّؿ الؼؿام  صْ    كـ  الـبٔ ب٘ي   ٖ هضا ظ  زؼى  اليـكال الٌَاز٘ 

التضل٘ل الب٘ ٖ )التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ( ّالغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ ، ّلِؾا فنمٔ الؼؿام  إلٔ 

 فضي٘ق المؼٗؼ هي اُٛؼاف اٛمام٘  هي بٌِ٘ا اٙفٖ 

هي  التمـٗا بالتضل٘ل الب٘ ٖ )التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ( ّالغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ ّؽل  -1

ص٘ج ه اُ٘وِا ّهضتْٗافِا ّق٘ـُا هي الوْاه٘ي اٛعـٓ الوتملي  بِا ّفيؼٗوِا 

لٌَاي اليـاؿ اٟمتـاف٘زٖ ّهتغؾَٗ  ٖ هٌظوال اليلاي الٌَازٖ ال٘وٌٖ بْرَ زام، 

ّكؾا الوِتو٘ي هي اٛكاػٗو٘٘ي ّالباصخ٘ي  ٖ صيل اٝػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘  بْرَ عاً 

   هٌِا. ٝفاص  ال ـٍ  أهاهِن ل٠مت اػ

فضؼٗؼ هؼٓ هنتْٓ هواؿم  الوؼٗـٗي لتلب٘يال اٝػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘   ٖ   -2

الوٌظوال الوبضْح  ّهي حن همـ    ؼؿ  ُؤٟء الوؼٗـٗي زلٔ  ِن ٓب٘م  الم٠   ب٘ي 

التضل٘ل الب٘ ٖ )التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ( ّالغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ ّامت٘مابَ هي ع٠  

 .اٝراب  زي  يـال اٟمتباً 
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همـ   هؼٓ  ؼؿ  الوؼٗـٗي  ٖ كيا ًيآ اليْ  ّالْما ّال ـً ّالتِؼٗؼال  -3

ّالتماهل همِا  ٖ الٌيآال الوغتل   لوٌظوافِن، ّهي حن  ٖ  ؼؿفِن زلٔ فبٌٖ الغ٘اؿ 

 اٟمتـاف٘زٖ الو٠ ن الؾٕ م٘وكي هٌظوافِن هي فضي٘ق الٌزاس اٟمتـاف٘زٖ لِا.

تضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ(  ٖ فضؼٗؼ الغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ اعتباؿ أحـ التضل٘ل الب٘ ٖ )ال -4

 الوٌامر للوٌظو  الٌَاز٘ .

 ّ ؼ فٍْلت الؼؿام  إلٔ بمِ الٌتا ذ هٌِا   

 أى ٌُااااك ز٠ ااا  فااا ح٘ـ همٌْٗااا  بااا٘ي التضل٘ااال الب٘ اااٖ الغااااؿرٖ ّإماااتـاف٘ز٘  الٌواااْ -

ب٘ اٖ الغااؿرٖ زؼم ز٠ ا  التا ح٘ـ الومٌْٗا  با٘ي التضل٘ال ال ، ّ ّإمتـاف٘ز٘  اٟمتيـاؿ

 ّإمتـاف٘ز٘  التـار .

 للتضل٘ال الب٘ اٖ بيايَ٘)الؼاعلٖ،الغاؿرٖ( أحاـ ّاّاش  اٖ كال هاي إماتـاف٘ز٘  كاى  -

 الٌوْ ّالتْم  ّإمتـاف٘ز٘  اٟمتيـاؿ ّلن ٗؤحـ  ٖ إمتـاف٘ز٘  التـار .

المل٘اا للياـكال الَاٌاز٘   أى ٌُاك اُتواها  كب٘ـا  هاي راًار الواؼٗـٗي  اٖ اٝػاؿال -

ّاُتواهااا  ًنااب٘ا  باابمِ هتي٘ااـال  ٌ٘اا  الؼؿاماا  بوتي٘ااـال إمااتـاف٘ز٘  اٟمااتيـاؿز

 إمتـاف٘ز٘  التـار . إمتـاف٘ز٘  الٌوْ.ّّما اُٟتوام بوتي٘ـال

ص٘اج أُو٘تِاا الٌناب٘  ّؽلا   أى ٌُاك ف اّفا  ًنب٘ا  ب٘ي الوتي٘ـال الب٘ ٘  الؼاعل٘  هي  -

أّلْٗاال اُٟتواام  اٖ ّّا  الغ٘ااؿ  هاي ص٘اجٗت٘ش بتـف٘ر الوتي٘ـال الب٘ ٘  الؼاعل٘ا  

 .اٝمتـاف٘زٖ الو٠ ن للوٌظو 

الغاؿر٘  هي ص٘ج أُو٘تِا الٌنب٘  ّؽل   أى ٌُاك ف اّفا  ًنب٘ا  ب٘ي الوتي٘ـال الب٘ ٘   -

الغاؿر٘  هي ص٘ج أّلْٗال اُٟتواام  اٖ ّّا  الغ٘ااؿ  ٗت٘ش بتـف٘ر الوتي٘ـال الب٘ ٘ 

 .للوٌظو  اٟمتـاف٘زٖ الو٠ ن

( )  2100ٚرأأؤرٟ كهاٍأأخ عٍأأٟ ثْأأبه ثىأأو ا أأٛاْ ) 
7
بمٌااْاى    (   

ُّاؼ ت التماـُ ، التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ للب٘   ّالمْاهل الوؤحـ  زلٔ ٌٍاي اليـاؿ   

لتضل٘ل ب٘   الغلا  اٝماتـاف٘ز٘   زاي ٓـٗاق زاـُ لو ِاْم الب٘ ا  الؼاعل٘ا  ّ ه ِاْم 

للب٘ ااا  الؼاعل٘ااا  ، ّزول٘ااا  التضل٘ااال ّزول٘ااا  التضل٘ااال اٟماااتـاف٘زٖ  -الب٘ ااا  الغاؿر٘ااا  

اٟمااتـاف٘زٖ للب٘ اا  الغاؿر٘اا  ّأُو٘تِااا ، ّ بتضل٘اال الوتي٘ااـال الؼاعل٘اا  ّالغاؿر٘اا  ،    

المْاهاال الوااؤحـ  زلاأ ٍاااً  اليااـاؿ  ااٖ زول٘اا  التضلاال اٟمااتـاف٘زٖ ، ّهااي أُاان هااا 

ؿ  ااٖ فٍْاالت إل٘ااَ الؼؿاماا  هااي ًتااا ذ رؼٗااؼ  فلاا  المْاهاال الوااؤحـ  زلاأ ٍاااً  اليااـا

 زول٘  التضلل اٟمتـاف٘زٖ ّهي أُوِا 

 هْ٘لَ ّافزاُافَ اليغَ٘ . -     

 ؿؤٗتَ لوَالش ػّلتَ ّٓب٘م  في٘٘وَ لِا. -    

 إػؿاكَ للوْ ا الغاؿرٖ، ّكؾل  إػؿاكَ لوؼٓ ها ٗتْوٌَ هي علْؿ  أّ فِؼٗؼ. -    
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 حيا   ٍاً  اليـاؿ ّٓب٘م  إػؿاكَ للوض٘ٔ الؾٕ ّلَ . -    

 ًتواءافَ الوؾُب٘  أّ هْ٘لَ الميا ؼٗ .ا -    

التـك٘باا  ال كـٗاا  التااٖ فااؤحـ زلاأ ٍاااً  اليااـاؿ  ااٖ زول٘اا  فضل٘لااَ لب٘ اا  الغلاا   -    

 اٝمتـاف٘ز٘ .

 في٘٘وَ للٌتا ذ التٖ ٗضتول أى فيْػ إلِ٘ا هياؿٗ  اليـاؿال البؼٗل . -

 الظـّف الغاٍ  بالب٘   الؼاعل٘ .  -    

 هي في٘ؼٍ باؿفبآال ّفمِؼال مابي . الْيْٓ الٌابم   -    

 التيال٘ؼ ّاٛزـاف.  -    

 اٟفزاُال اليمب٘   ٖ ػّلتَ.  -    

فْ مافَ زي النلْك الؾٕ ٗضتول أى َٗؼؿ زي اٛٓـاف أّ اليآْ ؽّٓ الم٠ ا    -    

 بالوْ ا.

 اٟزتباؿال اٟ تَاػٗ  ّالتكٌْلْر٘ .  -    

(2100عج١أل )  أؽّأل ِؾّأل ٚفأٝ كهاٍأخ أفأوٜ لأبَ ثٙأب
(8)
، امااتِؼ ت  

فمااـف ك٘ ٘اا  فلااْٗـ ز٠ اا  الزاهماا  بااالوزتو   اأ ّااْء اٟماات اػ  هااي إزاااػ  

ٌُؼماا  بمااِ المول٘ااال الزاهم٘اا  الـ ٘ناا  زبااـ إػعااا  في٘ااـال رؾؿٗاا  بتلاا  

المول٘ال، ّامتغؼهت الؼؿام  الوٌِذ الٍْ ٔ التضل٘لٔ الؾٓ ٗت٠ءم ّٓب٘م  ُؾٍ 

زلاأ زٌ٘اا  هااي أزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل بوغتلااا  الؼؿاماا ، ّفاان فلب٘ااق امااتباً 

الزاهماااال الوَاااـٗ ، ّ اااؼهت الؼؿامااا   َااا٠  فضل٘ل٘اااا  زاااي ّا ااا  الم٠ ااا  بااا٘ي 

،  (Swot )ٍأأٛاد الزاهمااال الوَااـٗ  ّهزتومِااا هااي عاا٠  امااتغؼام أماالْد 

ّفمـف أّرَ اليَْؿ  ٖ فلا  الم٠ ا ، ّفضل٘ال ب٘ ا  التملا٘ن الزااهمٖ الوَاـٕ 

ْ  ، ّالْما، ّال ـً، ّالوغآـ التٖ فض٘ٔ بب٘   التملا٘ن بي٘  فمـف ًيآ الي

الزااهمٖ الوَااـٕ، ّ اؼ أماا ـل الؼؿاماا  زاي هزوْزاا  هاي الٌتااا ذ ، أُوِااا أى 

الم٠ ااا  بااا٘ي الزاهماااال الوَاااـٗ  ّالوزتوااا  ٟ فاااقا  ٗياااْبِا ًاااْي هاااي زاااؼم 

الّْااْس، ّّااما اليااؼؿ  زلاأ إ اهاا  ز٠ اا  ف ازل٘اا  بٌِ٘وااا ، ّ ااؼهت الؼؿاماا  

هيتـصا  لتلْٗـ ز٠   الزاهم  بالوزتو   ٖ ّْء إزاػ  ٌُؼما  زول٘اال  فَْؿا  

 التمل٘ن الزاهمٖ.

()  2101ٚلبَ  عجل اٌغفبه عجل اٌعي٠ي لوّأٟ )  
9
ُاؼ ت التماـف ( ثلهاٍأخ  

زلٔ ّا   التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ  ٖ راهم  اللا ا ، ّهؼٓ ّّْس ه ِْهَ لاؼٓ إػاؿ  

٘ي هواؿما  إػاؿ  الزاهما  لمول٘اال التغلا٘ٔ الزاهم ، ّالتماـف زلأ أىاكا  ّهْااه

ًّواافد زالو٘ا  أعاـٓ، ّالتماـف زلأ  SWOTاٟمتـاف٘زٖ ، ّإلياء الْاْء زلأ 

 رْاًاار اليااْ  ّالْااما  ااٖ الغلاا  اٝمااتـاف٘ز٘  لزاهماا  اللااا ا  ااٖ ّااْء فضل٘اال

SWOT  ،ّا تـاس هزوْز  هي الَ٘غ ّالتٍْ٘ال الوٌامب  لم٠د رْاًر الْما ،



 11 

ؼؿاماا  امااتباً  ّفزاات زلاأ زٌ٘اا  هااي أزْاااء هزلاال إػاؿ  الزاهماا ، ّامااتغؼهت ال

ّزوؼاء ّّك٠ء الكل٘ال، ّؿؤماء اٛ نام اٛكاػٗو٘ ، ّأزْااء ّصاؼ  الزاْػ  ّزوااػ  

  ـػا. 65التلْٗـ الزاهمٖ، ّ ـٗق التغل٘ٔ  ٖ الزاهم  ، ّهخلت المٌ٘  

اما  إلأ ، ّ اؼ فٍْالت الؼؿ SPSSّامتغؼهت الؼؿام  البـًاهذ اٝصَا ٖ  

 هزوْز  هي الٌتا ذ هي أُوِا 

  ٔ٘أى أ ـاػ المٌ٘  لؼِٗن ه٘ل بؼؿرا  هـف ما  ًضاْ الو ِاْم الاؾٕ ٗاـبٔ التغلا

  SWOTاٟمتـاف٘زٖ بتضل٘ل 

  هي هزتو  الؼؿام  ْٗا يْى زلٔ أى الون ْل٘ي زي إػاؿ  الزاهم   37.95أى

 ٗواؿمْى زول٘  التغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ بؼؿر  هـف م .

 أٍّت بَ الؼؿام    ّهي أُن ها

هياؿك  أكبـ  لاي هي الماهل٘ي  ٖ إزؼاػ الغل  اٝمتـاف٘ز٘   ٖ ّْء  -

 .SWOTفضل٘ل 

فمقٗق افزاُال الماهل٘ي ًضْ هواؿم  التغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ  ٖ ّْء فضل٘ل  -

SWOT. 

  

ٚعأأأأبءد كهاٍأأأأخ أٔعأأأأبَ ؽَأأأأٓ ى٠ٍٚأأأأ ) 
01
بمٌااااْاى    ػّؿ التضل٘اااال (  

الوؤمنااٖ  اٖ اماتوـاؿٗ  الوٌظواا  ّفزٌار اٛفهااال اٟماتـاف٘زٖ ٛبمااػ ب٘ اا  الاتضكن 

الوال٘اا   ، ُّااؼ ت   فيااغٌ٘ رْاًاار اليااْ  ّالْااما، ّ الب٘ اا  الغاؿر٘اا  ٟكتياااف 

ال ااـً ّالتِؼٗااؼال، للااتضكن الوؤمنااٖ ّب٘اااى هناااُوتِا  ااٖ امااتوـاؿٗ  الوٌظواا  ّ 

 ف اػٕ اٛفهال الوال٘ ،  

زٖ بازتبااؿٍ هزوْزا  هاي ّلتيغٌ٘ ُاؾٍ اٛبمااػ أماتغؼم التضل٘ال اٟماتـاف٘  

اٛػّال التٖ ٗتن هي ع٠لِا هـا ب  الب٘   الؼاعل٘  لتيغٌ٘ رْاًر اليْ  ّالْما، ّ 

الب٘ اا  الغاؿر٘اا  ٟكتياااف ال ااـً ّالتِؼٗااؼال، لتضؼٗااؼ أحااـ التي٘ااـ  ِ٘ااا زلاأ افغاااؽ 

اليـاؿال الغاٍ  بَ٘اق  ّفمؼٗل اُٛاؼاف ّالوـكاق اٟماتـاف٘زٖ، ّ ؽلا  باماتغؼام 

 لتضل٘ل الٍْ ٖ.هٌِذ ا

ّعلَاات الؼؿاماا  إلاأ أى رو٘اا  اٛبماااػ التااٖ فاان فضؼٗااؼُا فناااُن  ااٖ  ازل٘اا    

الااتضكن الوؤمنااٖ ّامااتوـاؿٗ  الوٌظواا  ّ فزٌبِااا الْ ااْي  ااٖ اٛفهااال الوال٘اا ، ّ أى 

أبماااػ الب٘ اا  الؼاعل٘اا  أكخااـ هناااُو  هااي أبماااػ الب٘ اا  الغاؿر٘اا  ، كوااا أى ًظاان الـ اباا  

ل الب٘   الؼاعل٘  هناُو ، ّاى الوتي٘ـال الياًًْ٘ا  ّالن٘اما٘  أكخاـ الؼاعل٘  أكخـ زْاه

 زْاهل الب٘   الغاؿر٘  هناُو .

() 2112ٚكهاٍخ عجل اٌَالَ اثوا١ُ٘ عج١ل)
00
بمٌاْاى   (  

 التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ ّاٛػاء التٌا نٖ ػؿام  فضل٘ل٘   ٖ ٌٍاز  الغؼهال الوَـ ٘   
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ـاف٘زٖ ّف ح٘ـافااَ الوضتولاا   ااٖ اٛػاء التٌا نااٖ ّاُتواات   بيْاا٘  التضل٘ااـل اٟماات، 

للَااٌاز  الوَااـ ٘  ّ ااٖ  ااؼؿفِا زلاأ فضي٘ااق الو٘ااـق  التٌا ناا٘  الونااتؼاه   ااٖ ب٘ اا  

ّلؾل  ُؼ ت الؼؿام  اعتباؿ ّفضل٘ل هضؼػال كخا   التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ  ٖ ، اٛزوا 

كخا اا  التضل٘اال  ٍااٌاز  الغااؼهال الوَااـ ٘ ، ّاعتباااؿ ّفضل٘اال الم٠ ااال الناابب٘  باا٘ي

 ًاٟماااتـاف٘زٖ ّاٛػاء التٌا ناااٖ للَاااٌاز ، ّ فااان  فلاااْٗـ ّاعتبااااؿ أًوْؽراااا فكاهل٘اااا
للم٠ ال النبب٘  ب٘ي المْاهـل الب٘ ٘  ّالتٌظ٘و٘  ّاٝػاؿٗ  ّكخا   التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ 

 ّاٛػاء التٌا نٖ بامتموا  ب٘اًال لمٌ٘ـ  هـي أؿبم  هَاؿف عاٍ .
ّهاؼٗـ  اـي هاي  ًه ّْاا ًهاؼٗـا 42ي٘اك زلٔ زٌ٘  ّوت ّفن فْفٗ  أػا  ال 

 ًأؿبم  هَاؿف  ّ ؼ أعْمت الب٘اًال اّٛل٘ا  إلأ زاؼ  اعتبااؿال إصَاا ٘  ٍّاْٟ
إلٔ اعتباؿ الم٠ ال النبب٘  ب٘ي هتي٘ـال أًوْؽد البضاـج زباـ زاؼ  بـهز٘اال رااُق  

 SPSS، LISREL   Model هٌِا  

غؼام الوَاااااؿف لمول٘ااااال التضل٘اااال ّأكااااؼل ًتااااا ذ البضااااج أى كخا اااا  اماااات  

اٟمااـتـاف٘زٖ لِااا أحااـ إٗزااابٖ زلاأ اٛػاء التٌا نااٖ للوَاااؿف، كااؾل  أىاااؿل ًتااا ذ 

التضل٘ل اٝصَا ٖ أى الم٠ ا  باـ٘ي اٛػاء التٌا ناٖ ّالتضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ ُاٖ ز٠ ا  

ٖ اٛػاء ّبالويابال أى الت اْق  ا،  فباػل٘ ،  التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ ٗـنبر اٛػاء اٛ اـْل

 ٗتللر الوقٗؼ هي التضل٘ـل اٟمـتـاف٘زٖ للب٘ ـ  التٌا ـن٘  ّاليـؼؿال اٝمتـاف٘ز٘ .

 

( )  2116ٚ٘لفذ كهاٍخ عبكي ِؾّأٛك عجأل ح ؽج١ْأٟ) 
02
( اٌىْأ  عأٓ  

الزْاًر التٖ فمـ ل ف م٘ل الزاهم   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا زي ٓـٗق التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ 

 ـّق ؽال ػٟل  همٌْٗ  ب٘ي آؿاء اٝػاؿٗا٘ي اٛكااػٗو٘٘ي  ، ّالكيا زوا إؽا كاى ٌُال 

ّالتؼؿٗناا٘٘ي  ٘وااا ٗتملااق بْااما ّ ااْ  ًيااآال راهماا  زااؼى  ااٖ فضي٘يِااا للِااؼ ٘ي 

التؼؿٗنٖ ّالبضخٖ، ّالتٍْل إلٔ اٟمتـاف٘ز٘ال التاٖ ٌٗبياٖ أى فتغاؾُا إػاؿ  راهما  

 زؼى لت م٘ل ػّؿُا  ٖ فضي٘ق اُٛؼاف اٛمام٘  للزاهم   

ضي٘ااق اُٛااؼاف النااابي   يااؼ امااتغؼهت الوٌِز٘اا  الناابب٘  الوٌلي٘اا  ّبتَااو٘ن لت 

 ًْز٘ي هي البضْث ُوا 

 أّٟ   فَو٘ن البضج اٟمتكيا ٖ ّالؾٕ ٗت٠ءم ه  ٓب٘م  التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ.

حاً٘ا   فَو٘ن البضج الت ن٘ـٕ للكيا زي ًْاصٖ اليْ  ّالْما لٞػاؿ  الزاهم٘   اٖ 

تـبْٗا  ًّضاْ اًزااف أُاؼا ِا الوللْبا ، باّٝاا   إلأ ؽلا   ياؼ مامت  ٘اػفِا للمول٘  ال

الؼؿام  للكيا زي التِؼٗؼال التٖ فْارَ الزاهم   ٖ ب٘ تِا الغاؿر٘ا ، باّٝاا   إلأ 

 ال ـً الوتاص  ّالتٖ متناُن  ٖ فلْٗـ الزاهم  صٌ٘وا فنتخوـ بلـٗي  هباىـ .



 12 

( زْااْا  فؼؿٗناا٘ا  169ًااْابِن، )( زوااؼاء 24ّفكًْاات زٌ٘اا  البضااج هااي )            

( هاي اٝػاؿال 18اعت٘ـل بلـٗي  زيْا ٘  بازتباؿُا زٌ٘ال اصتوال٘  للبضج، بٌ٘واا )

( عب٘ـا  هي 22( هوخ٠  للوؤمنال اٟرتواز٘  اعت٘ـّا كمٌ٘  قـّ٘ ، ّ)18الماه  ّ)

 هَـ ّال٘وي فوت هيابلتِن هي أرل  ٘اك ٍؼق امتـاف٘ز٘ال البضج.

 ذ التٖ فٍْلت إلِ٘ا الؼؿام  ها ٗلٖ    ّهي أُن الٌتا 

 ااٖ اعت٘اااؿ  SWOTليااؼ أُولاات راهماا  زااؼى فلب٘ااق التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ  -

 البؼٗل اٟمتـاف٘زٖ.

ْٗرااؼ ق٘اااد  ااٖ امااتغؼام التغلاا٘ٔ اٟمااتـاف٘زٖ هااي  باال الزاهماا  هااي أراال  -

 فضي٘ق أُؼا ِا ّوي النيا القهٌٖ الوضؼػ.

تٌظ٘و٘اا  لتَاابش ه٠ واا  هاا  هتللبااال إى الزاهماا  لاان فياان بئزاااػ  ُ٘كلتِااا ال -

 الزاهم  الضؼٗخ .

ْٗرؼ اف اق با٘ي زٌ٘تاٖ البضاج با ى ٌُالا  رْاًار ّاما فتملاق بئماتـاف٘ز٘   -

التؼؿٗل  ، ّهي أُوِاا  ق٘ااد اماتـاف٘ز٘ال فؼؿٗنا٘  ّاّاض  زلأ هناتْٓ 

 الكل٘ال ّاٛ نام الملو٘ .

ملاااق ْٗراااؼ اف ااااق بااا٘ي آؿاء زٌ٘تاااٖ البضاااج بااا ى ٌُااااك رْاًااار ّاااما فت -

بئمتـاف٘ز٘  البضج   ّأُوِا أى أزْاء الِ٘   اٝػاؿٗ  الزاهم٘  لن فِتن بئًتاد 

 البضْث النا ؼ  للضـك  التٌوْٗ   ٖ ال٘وي.

ْٗراااؼ اف ااااق بااا٘ي أزْااااء الِ٘ ااا  اٝػاؿٗااا  الزاهم٘ااا  ّهوخلاااٖ الوؤمناااال  -

اٟرتواز٘اا  باا ى ٌُالاا  رْاًاار ّااما  هتملياا  بي٘اااد التماااّى باا٘ي الزاهماا  

 ل اٟرتواز٘ .ّالوؤمنا

ّ اؼ عتواات الؼؿاما  البضخ٘اا  بااا تـاس زاؼ  امااتـاف٘ز٘ال ازتياااػا  هاي الباصااج ب ًِااا 

متملر ػّؿا  صْ٘ٗا   ٖ رمل أزْاء الِ٘   اٝػاؿٗ  الزاهم٘  أكخـ  ازل٘   ٖ أػا ِن  ٖ 

 افزاٍ فضي٘ق أُؼاف الزاهم .

 

()  0991ٚرعأأل كهاٍأأخ أعأأبَ اٌْأأٙبثٟ )
01
ْي ػؿاماا  امتكيااا ٘  لوّْاا(  

التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ ّز٠ تااَ بتضؼٗااؼ اُٛااؼاف اٟرتواز٘اا  للْصااؼال الغؼه٘اا  ، ّ ااؼ 

صاّلت التـك٘ق زلٔ أُو٘  التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ  ٖ فضؼٗؼ اُٛؼاف هي ع٠  الوْافً  

ب٘ي هْا   اليْ  ّالْما ّال ـً ّالتِؼٗؼال ّبا٘ي فضؼٗاؼ اُٛاؼاف الغؼه٘ا  لـماال  

 الْصؼ .

ؼ ا ؿ ٘ناااا ٗتْاااوي فضؼٗاااؼ أبمااااػ هتي٘اااـال التضل٘ااال ّّّااامت الؼؿامااا  ُااا 

اٟمتـاف٘زٖ ّأحـُا  ٖ فضؼٗؼ أُؼاف الوؤمناال اٟرتواز٘ا   اٖ الماـاق ، ّؽلا  هاي 

عااا٠  فضل٘ااال هتي٘اااـال الب٘ ااا  الغاؿر٘ااا  اٟ تَااااػٗ  ، ّاٟرتواز٘ااا  ، ّالن٘امااا٘  ، 

رتواز٘ا  ، ّالتيـٗم٘  لتيغٌ٘ ال ـً ّالتِؼٗؼال التٖ فؤحـ  اٖ فضؼٗاؼ اُٛاؼاف اٟ
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ّفضل٘ل هتي٘ـال الب٘   الؼاعل٘  هي ع٠  فضل٘ل الوْاؿػ ّاٝهكاًال ّالِ٘كل التٌظ٘وٖ 

لتيغٌ٘ هْا   اليْ  ّالْما التٖ فؤحـ  ٖ فضؼٗاؼ اُٛاؼاف اٟرتواز٘ا  ، ّاماتٌؼل 

الؼؿام  إلٔ  ـّ٘  ؿ ٘ن  ه اػُاا   فتا حـ زول٘ا  فضؼٗاؼ اُٛاؼاف اٟرتواز٘ا  بلب٘ما  

ل اٟماتـاف٘زٖ لوتي٘اـال الب٘ ا  الؼاعل٘ا  ّالغاؿر٘ا  ، ّ اؼ فٍْالت إلأ ًّتا ذ التضل٘

رولاا  هااي اٟمااتٌتارال فـكااقل  ااٖ أُو٘اا  التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ للْصااؼال زوْهااا 

 ّللْصؼال الغؼه٘  بيكل عاً كوا أعِـل ًتا ذ فضل٘ل هتي٘ـال الب٘  .

 

 صب١ٔب: اٌلهاٍبد األعٕج١خ
 

() Bernard M    2117ثؤبهك )  أرـٓ
04
 بمٌْاى ( كهاٍخ  

Strategic Analysis in Banks and  Financial Service"   Managing  

 )إػاؿ  التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ  ٖ البٌْك ّالغؼهال الوال٘ (.

ّػاؿل الؼؿاماا  صااْ  الم٠ اا  باا٘ي التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ  ّاٛػاء التٌا نااٖ  

هٌظوا   15ػؿك الباصاج ، ّزاامّهٌظوـال الغؼهال الوال٘ا  بياكل  ًللوَاؿف فضؼٗؼا

ؿا ؼ   ٖ هزا  الغؼهال الوال٘   ٖ الوولك  الوتضؼ  بْوٌِا هَاؿف فزق   ّامتخواؿ 

ّهَاااؿف ىاااهل  ،أكااؼل الؼؿاماا  أى المؼٗااؼ هااي هٌظوااـال الغااـؼهال الوال٘ااـ  فْارااـَ 

فٌا ناا٘  أػل إلاأ فيلااٌ٘ ُاااهو الـبض٘اا  ّّٟءال القبااا ي ، ّأى  ًفضااؼٗال ّّاايْٓا

(  High Risk Environmentالوٌظواـال  اٖ ب٘ ا  ؽال هغاآـ  زال٘ا  )زول فلا  

رمل التضل٘ل اٟمـتـاف٘زٖ ُـْ الغ٘اؿ اًٛنار لتميار التي٘اـال الوتنااؿز   اٖ الب٘ ا  

التٌا ن٘  ، كوا أى فضي٘ق التواٗق ّاٝبؼاي ٗيا زٌؼ  اـؼؿ  فلا  الوٌظواال زلأ هـًّا  

قبا ي .فٍْلت الؼؿامـ  إلـٔ أى التضل٘ال ّمـز  امتزابتِا لتي٘ـال النْق ّٓلبال ال

 ًاٟمااتـاف٘زٖ أصااؼ أُاان الوؤىااـال ال مالاا  للتٌبااؤ باااٛػاء التٌا نااٖ للوَاااؿف فضؼٗااؼا
 ّهٌظوـال الغؼهال الوال٘  بيكل زام.

) ، ِزوعُ( Dooris,   ،2116ًٌٛ أغًٍٛ ) كٚه٠ٌ ّػؿام  كل٘  هؼٌٗ  
15
ل٘اا  التلااْٗـ ّإٍاا٠س البٌ٘ااا  ( صااْ  فلب٘ااق التغلاا٘ٔ اٟمااتـاف٘زٔ لتضنااا٘ي زو 

التٌظ٘و٘  للكل٘  ّصل الوناا ل الوال٘ا  ، ّهاي عا٠  فياك٘ل  ـٗاق هكاْى هاي الومٌ٘ا٘ي 

بالمول٘  ّأزْاء الِ٘   التؼؿٗن٘  ّالوْع ٘ي ّاٝػاؿٗ٘ي، باّٝا   إلأ اللا٠د ، فان 

ؿمن التَْؿ الونتيبلٖ للكل٘ ، ّىاولت الـؤٗا  ّالـماال  ّاُٛاؼاف، ّّّامت علا  

ٌ ٘ؾ ّالوتابم  ّالتيْٗن، ّصييت زول٘  الغل  الـ ٘ن   ٖ كل٘ا  هؼٌٗا  لاْك أًزلاْك الت

ا . ا ّاّض    ٔ النٌ  الخاً٘  ًزاص 

 بمٌْاى ػؿامـــ  Hung  (16 )   2004   ) )  ّأرـٓ ُاًذ 
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Using  Strategic  Analysis  To  Understand  The Institutional 

Environment 

 الب٘   الوؤمن٘ ( ل ِن  SWOT )امتغؼام  فضل٘ل مْال

لتضل٘ال الب٘ ا  الوؤمنا٘    SWOTممت الؼؿام  إلٔ فْع٘ا فضل٘ال ماْال ّ 

لوٌظوـال التملـ٘ن المالٖ ، بمؼ أى ىِؼل فلْؿال هتناؿز  أ ـففِا حاْؿ  الوملْهاال 

ّفيٌ٘ااال الااتملن الياابكٖ ّاٝلكتـًّااٖ ، ّأكااؼل ًتااا ذ الؼؿاماا  التااٖ ىااولت زااؼػ هااي 

تٌاه٘  أى التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ للب٘   الوؤماـن٘  لوٌظواال التملا٘ن الماالٖ الزاهمال ال ٘

هؤىااـ  مااا  للتٌبااؤ بالتْرِااال اٝمااتـاف٘ز٘  للزاهمااال ّ ااٖ فضؼٗااؼ  ااـؼؿفِا زلااـٔ 

 اٟمتزاب  للتضؼٗال اٝمتـاف٘ز٘  الوماٍـ .

)  ( Hopkins & Hopkins 1997 )ٚرؤرٟ كهاٍــخ 
07
  ثعٕٛاْ:  ( 

( Strategic Planning and Financial Performance ,Strategic Management) 

لتضل٘ال الم٠ اال النابب٘  با٘ي التغلاـ٘ٔ  ًه اُ٘و٘اا ًص٘ج  ؼم الباصخاى أًوْؽراا 

اٟماـتـاف٘زٖ ّالت اـْق الوااالٖ بؼٟلا  هؤىااـال ٍاا ٖ الاؼعل ًّوااْ الْػا اـ  ّهمااـؼ  

 ااـٖ الْٟٗااـال  ًاؿٗااـافز ًهااـَـ ا 351الما ااؼ زلاأ صااق الولك٘اا  ، ّىااولت الؼؿاماا  

 اؼهت الؼؿاما  اٛػلا    LISREL  Model الوتضاـؼ  اٛهـٗك٘ا  ّبتْع٘اا أًواْؽد

اٝصَا ٘  ّالتزـٗب٘  لَض  اٟ تـاّال الغاٍ  بتقاهي التغل٘ٔ اٟماتـاف٘زٖ  اٖ 

 الوَاؿف زٌ٘  البضج ه  هؤىــال الت ـْق الوالٖ  ٖ ب٘   الٌَاز  الوَـ ٘ 

 

 اٌَبثمخ:عٍٝ اٌلهاٍبد  اٌزع١ٍك

التضل٘اال الب٘ ااٖ للمْاهاال الؼاعل٘اا  ؿكااقل بمااِ الؼؿامااال النااابي  زلاأ ػّؿ  -1

ّالغاؿر٘  للوٌظو  ّؿبلَ   بتضؼٗؼ الغ٘اؿ اٟمتـاف٘زٖ اليـكال الٌَاز٘  

أّ بضااج أحااـٍ زلاأ ٍااٌاي  (. 2112ػؿاماا  ّ ٘ااق هِااؼٕ  ، هخاال ػؿاماا  )

 ( ،  2111اليـاؿ  كوا  ٖ ػؿام  )زلٖ بياؿ بكـ اقْاى  

 اااٖ التضل٘ااال اٟماااتـاف٘زٖ بماااِ الؼؿاماااال الناااابي  زلااأ ػّؿ ؿكاااقل ّ -2

كوااا راااء  ااٖ ػؿاماا  )  الم٠ اا  باا٘ي الزاهمااال ّهزتومِاااالزاهمااال  لتضؼٗااؼ 

( ،  ّالتمااـف زلاأ رْاًاار اليااْ  ّالْااما  ااٖ  2111أصوااؼ هضوااؼ زب٘ااؼ   

زباؼ كواا  اٖ ػؿاما   SWOT الغل  اٝمتـاف٘ز٘  للزاهم   ٖ ّاْء فضل٘ال

( ، ّػؿاماا  )أًمااام صنااي فّٗلااا ( ،  2111المقٗااق  ـىااٖ )  الي اااؿ زبااؼ

   2004   ) ( ّ ػؿامــاـ   ) 2116ّػؿام  زاػ  هضوْػ زباؼ   صب٘ياٖ  

Hung  )  التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ  اٖ ، كوا ؿكقل بمِ الؼؿامال زلٔ ػّؿ

كل٘ااال همٌ٘اا  بالزاهمااال  ااٖ الوااؼى الوْرااْػ  بِااا هخاال ػؿامااتٖ ) ػّؿٗاال 
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ب حـ التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ  اٖ فضؼٗاؼ ء هي الؼؿامال ها ِٗتن (، ّرا 2116،

 (1993أُؼاف الوٌظوال اٟرتواز٘  كوا راء  ٖ ػؿام  إًمام اليِابٖ )

التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ   ااٖ هغتلااا الؼؿامااال بِااؼف فضناا٘ي كاااى امااتغؼام  -3

اٛػاء الوَـ ٖ ّإحبال  أى التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ أصؼ أُن الوؤىاـال ال مالا  

( ،  2118ٌبؤ بااٛػاء التٌا ناٖ كواا  اٖ ػؿاما  زباؼ النا٠م إباـاُ٘ن زب٘اؼ للت

ّ  ( Bernard M    2117ّػؿام  أًمام صني فّٗلا ، ّػؿام  بـًاؿػ ) 

 Hopkins & Hopkins ( 1997 ػؿام  )

 ّ ؼ علَت الؼؿامال النابي  إلٔ هزوْز  هي الٌتا ذ أُوِا     -4

  بتلب٘اااق التضل٘ااال أى ٌُااااك فْرِ اااا إٗزاب٘ اااا ّ ٌازااا  ؿاماااغ . أ

 اٟمتـاف٘زٖ للٍْْ  إلٔ فلْٗـ اٛػاء. 

ّراااْػ ز٠ ااا  ٓـػٗااا  بااا٘ي هناااتْٓ التو٘اااق ّبااا٘ي النااالْك  . د

 اٝػاؿٕ اٟمتـاف٘زٖ .

هؤمنااااال التملاااا٘ن المااااالٖ ُااااٖ اٛكخااااـ صاراااا  للتغلاااا٘ٔ  . د

 اٟمتـاف٘زٖ ّاٛكخـ  ؼؿ  زلٔ هواؿمتَ زول٘ ا .

٘اا  التضل٘اال كوااا افْااش هااي ًتااا ذ الؼؿامااال النااابي  أى هٌِز . ػ

اٟمتـاف٘زٖ هنتغؼه   ٖ همظن اليلازال الوغتل ا  ، ّلكاي 

ا.  فلب٘ق فل  الوٌِز٘  ّاٟمت اػ  هٌِا ها فا  هضؼّػ 

فت ق الؼؿام  الضال٘  ه  الؼؿامال النابي   ٖ اُٟتوام بالتضل٘ل اٟماتـاف٘زٖ  -5

ك ػا  لتضل٘ل ًيآ اليْ  ّالْما ّال ـً ّالتِؼٗؼال   ٖ هؤمنا  راهم٘ا ، 

 كوا فت ق ه  همظوِا  ٖ امتغؼام الوٌِذ الوتب   ٖ الؼؿام 

فغتلااا الؼؿاماا  الضال٘اا  هاا  الؼؿامااال النااابي   ااٖ الِااؼف هااي امااتغؼام فلاا   -6

اٛػا  ص٘ااج ؿكااقل همظاان الؼؿامااال النااابي  زلاأ ب٘اااى أحااـ فلاا  اٛػا  زلاأ 

راًااار همااا٘ي هخااال اٛػاء،  اااٖ صااا٘ي اماااتغؼهت الؼؿامااا  الضال٘ااا  التضل٘ااال 

٘زٖ لتضل٘ااال المْاهااال الؼاعل٘ااا  ّالغاؿر٘ااا  لكل٘ااا  التـب٘ااا  للتٍْااال اٟماااتـاف

 ٝمتـاف٘ز٘  هٌامب  لتضي٘ق أُؼاف فل  الوؤمن . 

ٗوكاي اٟمات اػ  هاي الؼؿاماال الناابي   اٖ ػزان هّْاْي الؼؿاما  الضال٘ا  هااي  -7

ص٘ج اٝٓاؿ الٌظـٕ الويؼم زي  التضل٘ل اٟماتـاف٘زٖ،  ، ّهاا فان اماتغؼاهَ 

، هااٌِذ الؼؿاماا  ،ّأْٗااا   ااٖ بٌاااء أػّال  SWOTْد هااي أمااال٘ر  ك ماال

 الؼؿام  الضال٘ ، ّف ن٘ـ الٌتا ذ.

 

 اإلطبر الٌظزي للذراسة
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ٗتٌاّ  اٝٓاؿ الٌظـٕ ٓبيا ُٛؼاف الؼؿام  زـّا صْ  كل٘  التـب٘  هيَاؼ  

الؼؿام  هي ص٘ج الٌي   ّالـؤٗ  ّالـمال  ّاُٛؼاف ، ٍّّا اٝمتـاف٘ز٘  ّالتضل٘ل 

   SWOT)  ْا ااااؼٍ  ّ آل٘اااا  المواااال  ااااٖ  فضل٘اااال  SWOTف٘زٖ الـبااااازٖ  اٟمااااتـا

 ّالوـاصل المول٘  للٍْْ  إلٔ ٍ٘اق  اٝمتـاف٘ز٘ (، ّف َل فل  الوضاّؿ  ٘وا ٗلٖ 

 

ْٔؤرٙب  ٚكٚه٘ب ، ٚاٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ:)  -و١ٍخ اٌزوث١خ ثؤٍٛاْ  -
02
 ) 

بوْرار الياـاؿ فابما  لزاهما  أماْ٘ٓ  1973أًي ت كل٘  التـب٘  ب مْاى زاام  

، ّ فناتِؼف كل٘ا  التـب٘ا  ب ماْاى إزاؼاػ هملان كااء 1973لناٌ   34 الزوِْؿٕ ؿ ان

الوِاؿال اٛماما٘  التاٖ فوكٌاَ هاي التماهال ها  الوتي٘اـال الضال٘ا  ّ  ّ لؼَٗ الوماؿف

ا زلأ فلاْٗـ ً ناَ ؽاف٘ اا ّ الوناتيبل٘  ّ الويااؿك   اٖ اٟؿفيااء باالوزتو   فزملاَ  ااػؿ 

ّ ٗناِن ب مال٘ا   اٖ فٌيا   ر٘ال ًاا   لٌ ناَ ّ لوزتوماَ، ّ ااػؿ زلأ   ٘اَ، الؾٕ ٗما٘و

هتي٘ـال المَـ. ّ اًلليت  لن   ًظام إزؼاػ الوملن بكل٘ا  التـب٘ا  ب ماْاى  التماهل ه 

إٗواى الكل٘  بْـّؿ  فيؼٗن ًْي هي اٝزؼاػ اٛكاػٗوٖ ّ التـبْٕ ّ الخيا ٖ  هي هٌللق

كاًااال ّ هِاااؿال ٗوكااي أى فـفيااٖ بِااا الكل٘اا  الكل٘اا  الااؾٗي لااؼِٗن ٓا ااال ّ إه للاا٠د

التوكي ّ التو٘ق، ّ ٗنتِؼف اٝزؼاػ اٛكاػٗوٖ فقّٗؼ اللالر الوملن بويـؿال  لونتْٓ

فت٠ءم ّ ٓب٘م  الوـصل  التمل٘و٘  التاٖ ما٘يْم بالتاؼؿٗل  ِ٘اا، ّ عَاا ٌ  فغََ٘ 

ا، ّ كااؾل  فٌتوااٖ إل٘ااَ، ّ ػؿاماا  أمنااِا ّ ًظـٗافِااا ّ الونااتضؼث  ِ٘اا الوزااا  الااؾٕ

الوناتيبل ّ هناتزؼافَ، باّٝاا   إلأ فٌو٘ا   اؼؿ  اللالار زلأ البضاج ّ  ػؿام  زلْم

التملن الؾافٖ  ٘وا ٗغٌ هزا  فغََاَ ّ زلاٖ ٍام٘ؼ اٝزاؼاػ التـبإْ )  ا٠ٓٝي ّ

الوملاان فيااْم كل٘اا  التـب٘اا  ب مااْاى بتيااؼٗن هزوْزاا  هااي الويااـؿال  الوٌِااٖ ( لللالاار

ملان بوزوْزا  هاي الغباـال ّالومااؿف التـبْٗا  ّ الٌ نا٘  الو التـبْٗا  فاقّػ اللالار

)  لوٌِاا  التااؼؿٗل، ُااؾا باّٝااا   إلااٖ التااؼؿٗر الو٘ااؼاًٖ ّالوِاااؿال الوٌِ٘اا  ال٠فهاا 

ٗواؿك  ِ٘ا اللالر زلٔ هؼاؿ ماٌت٘ي ػؿاما٘ت٘ي التاؼؿٗر زلاٖ  التـب٘  المول٘  ( ّالتٖ

ها َٗيل اليؼؿال الوٌِ٘  لؼٓ   ٖ هؼاؿك هؼٌٗ  أمْاى ّ ُؾا هِام التؼؿٗل ّ  مال٘افَ

 أمام٘ال هٌِ  التؼؿٗل ّ هِاؿافِا. ٠ٓد الكل٘ ، ّ ٗكنبِن

 

 هإ٠خ اٌى١ٍخ 

كل٘  التـب٘  هؤمن  فـبْٗا  أكاػٗو٘ا  فنامٔ إلأ التو٘اق لتضي٘اق الومااٗ٘ـ  

الي٘اماا٘  للزااْػ  ٝزااؼاػ الوملاان ّالبضااج التـباإْ ّالملوااٖ ّفلب٘يافااَ ، ّالـٗاااػ  

لااٖ ّاٝ ل٘وااٖ ّالااؼّلٖ  ااٖ هزاااٟل التملاا٘ن ّالااتملن ّالتٌو٘اا  زلاأ الونااتْٓ الوض

 الوٌِ٘  الونتوـ  ّعؼه  الوزتو .
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 هٍبٌخ اٌى١ٍخ

إزاااؼاػ هملااان هباااؼي هؤُااال للوٌا نااا  ّهْاكبااا  التلاااْؿال التكٌْلْر٘ااا   

ّاٟفزاُال الضؼٗخا   اٖ التملا٘ن ّالاتملن ، ّفٌو٘ا   اؼؿال أزْااء ُ٘ ا  التاؼؿٗل 

  هااي عاا٠  اٟؿفياااء ببااـاهذ الكل٘اا  ّّصااؼافِا الوغتل اا  ّالزِاااف اٝػاؿٕ بالكل٘اا

ّفياااز٘  البضاااج التـبااإْ ّالملواااٖ ، فلب٘ااا  ٟصت٘اراااال الوزتوااا  ّالوياااك٠ل 

التـبْٗاا  الوتٌْزاا  ، ّؽلاا  بتااْ ٘ـ الغااؼهال ّ اٟمتياااؿال ال ٌ٘اا  الوتغََاا  

 لوؤمنال الوزتو  الوغتل  . 

 

 أ٘لاف اٌى١ٍخ:

راهما  أماْاى ّػّؿُاا،  ياؼ  –التـب٘ا   ٖ ّْء هاا رااء  اٖ ًيا    كل٘ا   

 ) صؼػل  أُؼا ِا  ٘وا ٗلٖ
19
 )  

إزؼاػ الغـٗذ الؾٕ ٗتوت  بالوْاٍ ال الوللْبا  للياـى الضااػٕ ّالمياـٗي هاي  -

 ع٠  فٌو٘  هِاؿال التمل٘ن الؾافٖ الونتوـ ّالتكْٗي الوتكاهل زلو٘ا ّ كـٗا .

 كاػٗو٘  الوتلْؿ .فقّٗؼ الل٠د ّأزْاء ُ٘   التؼؿٗل بالبـاهذ اٛ  -

 ًيـ حيا   الزْػ  ب٘ي رو٘  الونت ٘ؼٗي.  -

إًياء  ازاؼ  ب٘اًاال صؼٗخا  لغؼها  اللا٠د ّأزْااء ُ٘ ا  التاؼؿٗل ّالكاْاػؿ   -

 اٝػاؿٗ  لـ   ك اء  التمل٘ن ّالبضج الملوٖ ّاٝػاؿ .

ؿ اا  ك اااء  أزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل ّهماااًِّ٘ن ّفااؼؿٗبِن زلاأ التكٌْلْر٘ااا    -

    ٖ هِاؿال التؼؿٗل ّالبضج الملوٖ ّاٝػاؿ .الضؼٗخ

بٌاااء البااـاهذ ّهضتاآْ الويااـؿال  ااٖ ّااْء الونااتْٗال الوم٘اؿٗاا  ّاٛٓااـ    -

 الٌظـٗ  للتلْٗـ.

 ، ّفيؼٗن اٟمتياؿال ّاٟصت٘ارال. اًٟ تاس زلٔ الوزتو  الوضلٔ   -

 فلْٗـ ًظن الي٘اك ّفيْٗن اٛػاء.   -

 

لكل٘  ّأػّاؿُا أى أُن أُؼا ِا فتضؼػ  ٖ ٠ًصظ هي ع٠  زـُ أُؼاف ا 

 زؼ  هزاٟل ؿ ٘ن  فت ق ه  ّع٘   ّؿمال  الزاهم  ُّٖ 

 هزا  التؼؿٗل ٝزؼاػ الوملن الونتٌ٘ـ. -1

 هزا  البضج الملوٖ. -2

 هزا  عؼه  الوزتو .  -3
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ّفل  اُٛؼاف ُٖ ها فيْم زلَ٘ ُؾٍ الؼؿام  ص٘ج امتغؼام التضل٘ل  

٘   ٖ فضي٘ق فل  اُٛؼاف زي ٓـٗق ّّ  اٟمتـاف٘زٖ لت م٘ل ػّؿ الكل

 إمتـاف٘ز٘  هٌامب  لِؾا اليـُ.

  

  (SWOTاٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ اٌوثبعٟ )ِفَٙٛ اإلٍزوار١غ١خ ٚ 
( ٗمتباااـ هاااي اٛػّال الوِوااا  التاااٖ فناااتغؼهِا اٝػاؿ  SWOTإى فضل٘ااال ) 

ي التمااـُ اٝمااتـاف٘ز٘  لتضؼٗااؼ افزاُافِااا ّامااتـاف٘ز٘ال الونااتيبل. ٌُّااا ٟبااؼ لٌااا هاا

( Strategyلو ِااْم اٝمااتـاف٘ز٘ . ّفـراا  بمااِ الوَاااػؿ أٍاال كلواا  إمااتـاف٘ز٘  )

( ّالتاااٖ فمٌاااٖ  اااي الي٘ااااػ  أّ  اااي الزٌاااـا  Strategosهياااتق هاااي الكلوااا  الًْ٘اً٘ااا  )

(Threat of Generalship ( ٟٗؿفبآِا بالزْاًر المنكـ )
21
 .) 

 

ِن هااي ٗااـٓ أًِااا الياٗااال ليااؼ اعتلااا الباااصخ٘ي  ااٖ فمـٗااا اٝمااتـاف٘ز٘   وااٌ 

اٛمام٘  للوؤمن  اٟ تَاػٗ  ّآعـّى ٗـّى أًِا اُٛؼاف الوضؼػ  للوؤمن  ّالبؼا ل 

الوتاص  ّفبٌٖ البؼٗل الوٌامر لتٌ َ٘ ع٠   تـ  فهٌ٘  هضؼػ .  ّ ٘وا ٗلٖ هزوْز  هاي 

 التماؿٗا لٞمتـاف٘ز٘   

 

ا الؼاعل٘ااا  ّالوِااااؿال . زول٘ااا  التْا اااق التاااٖ فياااْم بِاااا هؤمنااا  هاااا بااا٘ي هْاؿػُااا1

ّاٝهكاً٘ااال التااٖ فولكِااا، ّباا٘ي ال ااـً الغاؿر٘اا  ّالوغااآـ ّالتضااؼٗال التااٖ  ااؼ 

فؤرزِا هماه٠فِا الوغتل  ) (. ّٗوكي فٌ ٘ؾ هـصل  التْا ق ب٘ي اٝمتـاف٘ز٘  ٍّا٘اق  

 اٝٓاؿ المام، بامتغؼام بمِ اٙل٘ال ّالتيٌ٘ال مابي  لؾل .

 

ؼا ِا ّقاٗافِا زلٔ الوؼٓ البم٘ؼ ّفغٌَ٘ الوْاؿػ لتضي٘ق . إًِا فضؼٗؼ الوٌظو  2ُٛ

ُؾٍ اُٛؼاف ّالياٗال.) 
  21

  ) 

 

. إًِا فَْؿ الوٌظو  زي ٓب٘م  الم٠   الوتْ ما  ها  الب٘ ا  الغاؿر٘ا  ّ اٖ ّاْ ِا 3

فضؼػ ًْز٘  اٛزوا  التٖ ٌٗبيٖ الي٘ام بِا زلٔ الوؼٓ البم٘ؼ، ّفضؼٗؼ اٛ ق الؾٕ فنمٔ 

  ا َ فضي٘ق قاٗافِا ّأُؼا ِا )الوٌظو  هي ّؿ
22
 .) 

 

. إًِا ّّ  الغلٔ الونتيبل٘  للوٌظو  ّفضؼٗاؼ قاٗافِاا زلأ الواؼٓ البم٘اؼ، ّاعت٘ااؿ 4

 الٌؤ الو٠ ن هي أرل فٌ ٘ؾُا.)
23
إٔ أًِا   الْم٘ل  التٖ فوكي هاي فضي٘اق اُٛاؼاف  ( 

ْٓٗل  اٛرل) 
24
  ) 
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ظو  زلٔ الوؼٓ البم٘ؼ بوا ٗك ل فضي٘اق إًِا فل  ال مال٘ال ّالغلٔ التٖ فْمِا الوٌ. 5

الت٠ؤم ب٘ي الوٌظو  ّؿمالتِا، ّب٘ي الـمال  ّالب٘   الوض٘ل  بِا بلـٗي   ازل  ّك ؤ . 

( 
25
 .) 

. إًِا اًٛواْؽد أّ الغلا  التاٖ فتكاهال اُٛاؼاف الـ ٘نا٘  ّالن٘اماال، اٝراـاءال، 6

) (Quinnّهتابم  أًيلتِا للت كؼ هي فضي٘ق التـابٔ التام )
26
  .) 

اٝمتـاف٘ز٘  ُٖ زول٘  هنتوـ  لتٌظ٘ن ّفٌ ٘ؾ اليـاؿال الضال٘  ّفْ ٘ـ الوملْهال   -7

ال٠فه  ّفٌظ٘ن الوْاؿػ ّالزِْػ الك ٘لا  لتٌ ٘اؾ الياـاؿال ّفي٘ا٘ن الٌتاا ذ بْامال  ًظاام 

) .هملْهال هتكاهل ّ ما 
27
 ) 

ال ّاليااـاؿال فماـف ب ًِااا ًواأ اُٛااؼاف ّاٛقاـاُ ّالبااـاهذ، ّأزوااا  الن٘اماا -8

ّالغلٔ ّفغٌَ٘ الوَاػؿ التاٖ ٗوكاي هاي ع٠لِاا همـ ا  هاا ُاٖ الاٌظن التـبْٗا   

ّلواؽا فمول  ّهاؽا فـٗؼ أى فمول .) 
28
 ) 

( ب ًِا هزوْز  اٛ كاؿ ّ الوباػا التٖ فتٌاّ  ه٘اؼاًا هاي 2117ّٗمـ ِا اليوـٕ) -9

لاا  زلاأ ّمااا ل ه٘اااػٗي الٌيااآ اًٝناااًٖ بَااْؿ  ىاااهل  ّهتكاهلاا ، ّفكااْى ؽال ػٟ

المواال، ّهتللبافااَ ّ افزاُااال هناااؿٍ ليااـُ الٍْااْ  إلاأ أُااؼاف هضااؼػ  هـفبلاا  

بالونتيبل ) 
29
) 

الظاـّف  ُاٖ الغلا  بم٘اؼ  الواؼٓ التاٖ فٌ اؾ بماؼ أزاْام ْٓٗلا  هتأ هاا فاْ ـل -11

.) الوٌامب  لتٌ ٘ؾُا
31
) 

٘ل للموال، هي الٌاص٘ا  الليْٗا  ٗوكاي فمـٗاا كلوا  إماتـاف٘ز٘  ب ًِاا علا  أّ ماب -11

ّالااؾٕ ٗتملااق بزاًاار زواال ٗوخاال أُو٘اا  ػا واا  الوٌظواا  ككاال ّبلب٘ماا  الضااا   اائى ُااؾا 

الو ِااْم ٟ ٗمكاال الوْااوْى الملوااٖ لٞمااتـاف٘ز٘  ص٘ااج ٟ ٗوكااي ػا وااا فضؼٗااؼ فلاا  

اٛزوا  ؽال اُٛو٘ا  الؼا وا  للوٌظوا  ككال، ّزل٘اَ  ياؼ افػاػ اُٟتواام بتضؼٗاؼ ه ِاْم 

أى فنااازؼ  ااٖ فلب٘يِااا ّامااتغؼاهِا هااي  باال اليااا و٘ي زلاأ  اٟمااتـاف٘ز٘  بض٘ااج ٗوكااي

هواؿماا  المول٘ااال اٝػاؿٗاا  للوٌظواا  ّّ يااا لْرِاا  الٌظااـ ُااؾٍ  اائى اٝمااتـاف٘ز٘  ُااٖ 

علٔ ّأًيل  الوٌظو  التٖ ٗتن ّّمِا بلـٗيا  فْاوي علاق ػؿرا  هاي التلاابق با٘ي 

ِ٘اا بَاْؿ   مالا  ّؽال ؿمال  الوٌظو  ّأُؼا ِا ّب٘ي ُؾٍ الـمال  ّالب٘   التٖ فمول  

)  ك اء  زال٘ 
31
) 

 

إى التماااؿٗا النااابي  لٞمااتـاف٘ز٘  ؿكااقل رو٘مِااا زلاأ ف ازاال الوٌظواا  هاا   

ب٘ تِااا الغاؿر٘اا  ٍّاا٘اق  قاٗافِااا ّعللِااا بم٘ااؼ  الوااؼٓ ّإى ُااؾٍ المول٘اا  هنااتوـ  

ّل٘ناات آً٘اا  أّ ػّؿٗاا ، إٔ أى زول٘اا   ضااٌ الب٘ اا  الغاؿر٘اا  بَااْؿ  ػا واا  فمتبااـ 

لتضؼٗااؼ ال ااـً التااٖ ٗوكااي امااتي٠لِا ّالتِؼٗااؼال التااٖ مااتْارِِا ، ّاٛػا   ّااـّؿٗ 

 (.SWOTالتٖ فْ ـ ؽل  ُٖ فضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ )
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 1961ام ًت٘ز  للبضاج الاؾٕ فان بومِاؼ ماتاً ْؿػ هاي زا swot رؾ١ًٍ ٚظٙو 

بَ البـل ُو ـٓ ّآعـّى بالومِؼ، ّكاى اليـُ هي إرـاء ُؾا  ّ ام 1971إلٔ زام 

ّهاا ًاتذ   corporate planning أماباد  يال التغلا٘ٔ الوياتـك البضج ُْ همـ ا 

 .ا تَاػٗ  ّك٘ ٘  ف٠ ٘  زٌَ هي هياكل

( كاا ػا  فضل٘اال SWOTّزلاأ ؽلاا  ٗنااتغؼم التضل٘اال الـبااازٖ )باًٝزل٘قٗاا    

 اف٘زٖ زاه   ٖ زؼ  هزاٟل كئػاؿ  اٛزوا  ّالتنْٗق ّالتٌو٘  البيـٗ  ّق٘ـُا. امتـ

أى التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ ٗياكل (  Mondey & Permeaux،1995ّٗـٓ ) 

ّوي الـؤٗ  الياهل  الونتيبل٘  اصؼ اٛؿكاى الـ ٘ن  للغلٔ اٝمتـاف٘ز٘  همباـا زٌاَ 

الوٌظواا  ّ ّاام ِا هااي راًاار ّفي٘اا٘ن الب٘ اا  بتي٘اا٘ن الب٘ اا  الؼاعل٘اا  لتضؼٗااؼ  ااْ  ّا تااؼاؿ 

الغاؿر٘  ّفضؼٗؼ ال ـً ّالتِؼٗؼال هي راًر اعـ ) 
32
  ) 

( أى  التضل٘ااال اٟماااتـاف٘زٖ ٗوخااال هزوْزااا  هاااي   2116ّٗاااـٓ الضناااٌٖ٘) 

الوـاصل الوتنلنل  ّالوت٠صي  فِؼف إلٔ ػؿاما  ّفضل٘ال المْاهال ّالتي٘اـال الواؤحـ  

 تَاػٗ  ، ّفضؼٗؼ ف ح٘ـال فل  التي٘ـال ّاوي إٓااؿ  ٖ افزاُال ّهنتيبل الْصؼ  اٟ

الب٘   الؼاعل٘  ّالب٘   الغاؿر٘  ّػؿاما  ٓب٘ما  الم٠ اال الؼاعل٘ا  ّالت ازل٘ا  با٘ي ُاؾٍ 

التي٘ـال.) 
33
 ) 

( هاااا  الو ِااااْم النااااابق  ٘ياااا٘ـ إلاااأ أى التضل٘اااال  2113ّٗت ااااق الااااؼّؿٕ )  

اؿ  اٝمااتـاف٘ز٘  لتيااغٌ٘ اٟمااتـاف٘زٖ ُااْ هزوْزاا  اٛػّال التااٖ فنااتغؼهِا اٝػ

هااؼٓ التي٘ااـ الضاٍاال  ااٖ الب٘ اا  الغاؿر٘اا  ّفضؼٗااؼ ال ااـً ّالتِؼٗااؼال ّفيااغٌ٘ 

النااوال اّ الوو٘ااقال  ااٖ الْصااؼ  اٟ تَاااػٗ  هااي اراال الناا٘لـ  زلاأ ب٘ تِااا الؼاعلاا  

ّبيااكل ٗنااازؼ اٝػاؿ   ااٖ فضي٘ااق الم٠ اا  اٟٗزاب٘اا  باا٘ي التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ للب٘ اا  

الْصؼ  اٟ تَاػٗ  ّاٝمتـاف٘ز٘  الوللْب )  ّفضؼٗؼ أُؼاف
34
 ) 

(إلاأ أقااـاُ التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ ب ًااَ الغلااْ   2114ّٗياا٘ـ الغ ااارٖ )   

اّٛلٔ لٞػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘  لوـا ب  ب٘   الوٌظو  زباـ فاّٗتا٘ي فضاؼػ اّٛلأ ال اـً 

هااي رْاًاار  ااْ  ّالتِؼٗااؼال الضال٘اا  ّالونااتيبل٘  ، ّفيااؼؿ الخاً٘اا  هااا فولكااَ الوٌظواا  

ّّما ، ٌّٗبيٖ أى ٗكْى قـُ  الوؼؿاء هاي التضل٘ال ُاْ بتياغٌ٘ ب٘ اال هتماؼػ  

فؤػٕ الوٌظو  زول٘افِا  ِ٘اا ،  ْا٠ زاي ّاـّؿ  أى فوكاي ًتاا ذ التضل٘ال هاي إًيااء 

رْاًاار  ااْ  الْصااؼ  ّامااتمؼاػافَ لتاا ه٘ي هااا ٗزاار الي٘ااام بااَ ّفوكٌِ٘ااا هااي ؿؤٗاا  أٗاا  

هيك٠ل هنتيبل٘ . ) 
35
 ) 

 

  SWOT) ٛٔبد اٌزؾ١ًٍ اٌوثبعٟ ) ٍٛادِى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
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هوا مبق  ئى التضل٘ل الـبازٖ أّ فضل٘ل مْال ُْ أصؼ أىاِـ أػّال التغلا٘ٔ  

ًيآ اليْ  ّالْما ّال ـً ّالتِؼٗاؼال ّالوماـّف  اٟمتـاف٘زٖ ّٗتكْى هي فضل٘ل

  اعتَاؿا   لكلوال SWOT  بامن

(Strengths , Weaknesses, Opportunities and Threats)              

   

 ّٗوكي فمـٗ ِا كوا ٗلٖ  

  ٗوخل المْاهل ّالزْاًر اٝٗزاب٘  الؼاعل٘  بالوؤمن  التٖ فملٖ عٕٖو اٌمٛح -

الوؤمن  ه٘ق  إمتـاف٘ز٘   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا  ٖ هزاٟل همٌ٘ .) 
36
 ) 

، ّفوخاال هزوْزاا  هااي  Weaknesses  ُّاأ فـرواا  لكلواا  عٕٖأأو اٌٚأأع  -

الؼاعل٘اا  بالوؤمناا  التااٖ ٌٗااتذ زٌِااا ززااق ُااؾٍ  رْاًاار اليَااْؿ ّالومْ ااال

الوؤمن  زي فضي٘ق اُٛؼاف الوـمْه  لِا، ُّٖ زكل زْاهل اليْ )
37
 .) 

، ّٗتْااوي المْاهاال  Opportunities  ُّااٖ فـرواا  لكلواا  عٕٖأأو اٌفأأوٓ -

الغاؿر٘  الو ْل  ّالويزم  للوؤمن  ّالتٖ ٗوكي امتي٠لِا ّاٟمت اػ  هٌِاا 

اّفُا أُؼاف رؼٗؼ .) لتضي٘ق أُؼا ِا أّ فز
38
 ) 

، ّ فوخااال Threats  ُّاااٖ فـروااا  لكلوااا   عٕٖأأأو اٌّقأأأبٛو أٚ اٌزٙل٠أأألاد -

المْاهاال الغاؿر٘اا  الوض٘لاا  بالوؤمناا  التااٖ فيااكل هغااآـ ّفضااؼٗال ق٘ااـ 

هيزم  ّصـر  أص٘اًا   ؼ فْارَ الوؤمنا . ّ اؼ فتوخال بظِاْؿ هؤمنا  رؼٗاؼ  

، أّ فٗاااػ   ااٖ صااؼ  هٌا ناا ، أّ باأء  ااٖ ًوااْ النااْق ّ لاا   ااـً التنااْٗق

الوناااّه  هااي  باال الزِااال الوناات ٘ؼ  الويااتـٗ  ّ/أّ الوااْؿػ ، أّ فضااْٟل 

ّفي٘٘ـال فكٌْلْر٘  ؿ ٘ن٘ ، أّ صتٔ في٘ـ اليْاً٘ي ّاللْا ش التٖ فضكن المول 

 ٖ ُؾا الوزا .) 
39
 ) 

 ٚرؾ١ًٍ ث١ئخ اٌعًّ  SWOT  ٍٛاد  

ّالغاؿر٘اا  هااي  عل٘اا بتضل٘اال أّّاااي  ب٘ اا  المواال الؼا SWOTٗيااْم فضل٘اال   

المْاهل إلٔ زْاهل مالب٘  أّ إٗزاب٘ا . إى كاًات  فٌَا فل   ع٠  زْاهلِا. فل  اٛػا 

 .إٗزاب٘  امتيلتِا ملب٘  زالزتِا ّإى كاًت

ّهي ص٘ج فين٘ن الزْاًار اٛؿبما  ٓبياا لكًِْاا زْاهال ػاعل٘ا  أّ عاؿر٘ا  ّ  

  اٛم ل  التٖ فلـس بي ًِا  ٘وكي الٌظـ إلِ٘ا كوا ٗلٖ

ًيااآ اليااـْ  التااٖ فوخاال أٗاا  إهكاً٘ااال ػاعل٘اا  ؽاف٘اا  هْرااْػ   ماا٠  فنااازؼ زلاأ  -1

امااتي٠  ال ااـً الوتاصاا  ّالووكٌاا  ّزلاأ هكا ضاا  التِؼٗااؼال.  بياا ًِا ٗوكااي 

 التلـق لٜم ل  التال٘  
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 . ها ُٖ ًيآ اليْ   أ  

. هاااا ُاااٖ الضناااٌال ّالوو٘اااقال اٝٗزاب٘ااا  )هْاُااار، هِااااؿال،  د  

  ( فَـ ال، أ ْا

 رـ. ها ُٖ هَاػؿ اليْ  . 

  

ًيآ الْما التٖ فوخل أٗ  عـّف ّزْاهل ًيٌ ػاعل٘  هْرْػ   م٠  فم٘ق   -2

 هي اليؼؿ  زلٔ امتي٠  ال ـً.  بي ًِا ٗوكي التلـق لٜم ل  التال٘   

 ها ُٖ ًيآ الْما   . أ

 . ها ُٖ اٛهْؿ الوقزز  أّ الوغل  باٟفقاى   د

 اد إلٔ همالز ، هتابم ، ػزن ّفيْٗ  رـ. ها ُٖ اٛهْؿ التٖ فضت

 

ال ــــً التٖ ُٖ أٗ  عـّف أّ افزاُال عاؿر٘  ؽال أحـ إٗزابٖ فوكـّي أّ   -3

 هكٌت  ـٍ  للتلْؿ ّالٌوْ.  ٘وكي التلـق لٜم ل  التال٘  

 أ. ها ُٖ التي٘ـال أّ الظـّف الغاؿر٘  التٖ مازؼل   

 ي امتي٠لِا للتيؼم ّالٌوْ د. ها ُٖ اٛهْؿ التٖ فّن امتي٠لِا أّ ٗوك

 رـ. ها ُٖ اٛهْؿ التٖ ماُوت  ٖ زول٘  التلْؿ ّالتيؼم  

 

التِؼٗــؼال التٖ فمبـ زي أٗا  عاـّف أّ افزاُاال عاؿر٘ا   اؼ فاؤحـ مالبا  أّ   -4

أحـل بيكل ملبٖ ُّٖ زاهال هِاؼػ أّ  اؼ فنابر عنااؿ  ّّاـؿ. ٗوكاي التلاـق 

 لٜم ل  التال٘  

 ّالوغآـ الوض٘ل   أ. ها ُٖ التِؼٗؼال  

 د. ها ُٖ التي٘ـال التٖ أحـل أّ  ؼ فؤحـ بيكل ملبٖ  

 رـ. ك٘ا فّن التماهل ه  ُؾٍ التِؼٗؼال      

 

ُاْ أمالْد فضل٘لاٖ لومـ ا  ًياآ الْاما ًّياآ  SWOTّبؾل   ائى فضل٘ال  

اليااْ   ااٖ الوٌظواا  )ّٗوكااي امااتغؼاهَ لتضل٘اال هيْهااال ىااغٌ أّ هزوْزاا ( ّهمـ اا  

ؼٗؼال التاٖ فْاراَ ب٘ ا  الموال. ٗمتباـ ُاؾا الٌظاام هاي أ ْال الاٌظن لبٌااء ال ـً ّالتِ

امتـاف٘ز٘ال اٛزواا  )علأ ْٓٗلا  الواؼٓ ّعلأ  َا٘ـ  الواؼٓ( ّعلأ اٛزواا  

للٍْاااْ  إلااأ اُٛاااؼاف الوـراااْ  لٌزااااس الوٌظوااا ، ّؽلااا  بتضل٘ااال الّْااا  الاااؼاعلٖ 

 ّالغاؿرٖ هي ع٠  البٌْػ اٛؿبم  التال٘  كوا ٗلٖ 
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 SWOT( ًوْؽد التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ 1ىكل )

 

 ّبؾل  ٗتكْى ُؾا اٛملْد هي راًب٘ي  

  

  . رؾ١ًٍ اٌج١ٕخ اٌقبهع١خ )اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد(:1

  للوٌظو  ُٖ الب٘   التٖ في  عاؿد صؼّػ الوٌظو  ّعاؿد إى الب٘   الغاؿر٘      

ًلاق م٘لـفِا ّؿ ابتِا) 
41
( ، ّزْاهل الب٘   الغاؿر٘  فتوخل بمْاهل الب٘    

اٟ تَاػٗ  ، ّزْاهل الب٘   اٟرتواز٘  ّالخيا ٘  ، ّزْاهل الب٘   التكٌْلْر٘  ، 

ًْ٘   ، زْاهل الب٘   الؼّل٘  ّالمْاهل الؼٗوْقـا ٘  ، ّزْاهل الب٘   الن٘ام٘  ّالياً

 ّالمالو٘  .

ّٗؤعاااؾ فضل٘ااال البٌ٘ااا  الغاؿر٘ااا   بمااا٘ي اٟزتبااااؿ ًٛاااَ ٗبااا٘ي الّْااا  ال ملاااٖ  

ّالضي٘يااٖ ص٘ااج التِؼٗااؼال الوْرااْػ  ّال ااـً ق٘ااـ الونااتيل  هااي ًاص٘اا ، كوااا ٗضلاال 

التي٘٘ااـ الوضتواال  ااٖ كاال هٌِوااا هااي ًاص٘اا  أعـٓ.كوااا ٗ ٘ااؼ فضل٘اال الب٘ اا   ااٖ فَااو٘ن 

) .ؼاف اٝمتـاف٘ز٘  للوٌظو اُٛ
41
 ) 

  

ّالضي٘ي  أى زول٘  التضل٘ل لب٘   الغل  اٝمتـاف٘ز٘  الغاؿر٘  ُٖ زول٘  قاٗ   

 ٖ الَمْب  . ّلؾل   ئى زول٘  التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ للب٘   الغاؿر٘  فتْاوي  اعت٘ااؿ 

(، ّ   للضؼّػ الؼّ  ّالوٌظوال الؼّل٘  ّاليـكال المابـ    .)الوتي٘ـال الب٘ ٘  الـ ٘ن
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لتٌباااؤ باااالوتي٘ـال الب٘ ٘ااا  ّكاااؾل  ا اعت٘ااااؿ الوَااااػؿ الـ ٘نااا٘  للوملْهاااال الب٘ ٘ااا ، 

)  .الـ ٘ن
42
 ) 

 

 ّ ٘وا ٗلٖ ٍّا للمْاهل الوؤحـ   ٖ الب٘   الغاؿر٘  

    اٌعٛاًِ االلزٖبك٠خ –أ    

زلٔ هٌظوال فمتبـ المْاهل اٟ تَاػٗ  إصؼٓ المْاهل الب٘ ٘  الكل٘  الِاه  الوؤحـ      

اٛزوا  . ّفتوخل المْاهل اٟ تَاػٗ   ٖ فمظ٘ن  ٘و  أمِن الوٌظوال ّفؼز٘ن فٌا ن٘تِا 

 ٖ أمْاق الوا  المالو٘  ّعاٍ   ٖ عل امتضؼاث أػّال ّآل٘ال هال٘  رؼٗؼ  ّصؼّث 

اًٟؼهارال، ّّواى  ؼؿ ه٠ ن هي اللو ًٌ٘  للونتخوـٗي ّالوناُو٘ي زلٔ فضي٘ق 

واؿافِن  ) زا ؼ هٌامر ٟمتخ
43
( كوا فيول همؼ  ال ا ؼ  ، هيؼاؿ الٌوْ اٟ تَاػٕ  

الو٘قاى التزاؿٕ ، همؼٟل التْغن ، الن٘امال الوال٘  ّالٌيؼٗ  للؼّل  ّالغاٍ  

بالْـا ر زلٔ الؼعل ّالْـا ر زلٔ اٛؿباس ، ّالـمْم الزوـك٘  الو ـّّ  زلٔ 

الوْاػ الونتْؿػ  ّق٘ـُا.) 
44
  ) 

 عزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ :اٌعٛاًِ اال –ة    

فتْوي المْاهل اٟرتواز٘  التيال٘ؼ ، ّالي٘ن ، ّافزاُال ّحيا   الوزتو ،اٛزـاف       

اٟرتواز٘  ، الخيا   ّالتمل٘ن ّالتؼؿٗر ّالغبـال ، أًوآ النلْك اًٝناًٖ ) 
45
 .) 

 اٌعٛاًِ اٌزىٌٕٛٛع١خ : –ط    

لوت٠صي  ، أٍبش لقاها  زلٔ الوٌظوال ًت٘ز  التلْؿال التكٌْلْر٘  النـٗم  ّا       

هتابم  التي٘ـال التكٌْلْر٘   ٖ الب٘   الغاؿر٘  ّعاٍ  فل  التي٘ـال ّالتلْؿال 

التكٌْلْر٘  التٖ فـفبٔ ب زوا  الوٌظو  .) 
46
 ) 

إى الـقبال الوتي٘ـ  للونتِلك٘ي ، ّفقاٗؼ الوٌا ن  ، ّعِْؿ فيٌ٘ال رؼٗؼ  فؼزْ      

فيؼٗن هٌتزال رؼٗؼ  بتيٌ٘ال صؼٗخ  ،  ّإٟ  ئًِا مْف فمـُ ً نِا اٝػاؿ  المل٘ا إلٔ 

للوغآـ  بنبر اٝبياء زلٔ فيؼٗن الوٌتزال الضال٘  ، هوا  ؼ ٗمـِّا لل يل ّالغـّد 

هي النْق .) 
47
 ) 

 اٌعٛاًِ اٌل٠ّٛ واف١خ : –ك    

  النكاى إى المْاهل الؼٗوْقـا ٘  فؤحـ بيكل كب٘ـ رؼا  زلٔ الوٌظوال ،  قٗاػ     

هخ٠  فؤػٕ إلٔ فٗاػ  الللر زلٔ الوٌتزال أّ الغؼهال ، كوا أى فٌا ٌ النكاى ٗؤػٕ 

إلٔ فٌا ٌ صزن الللر زلٔ الوٌتزال أّ الغؼهال التٖ فيؼهِا الوٌظوال . ّبالوخل 

 ئى صـك  النكاى هي اٛؿٗاف إلٔ الوؼى ، أّ في٘ـ هنتْٓ الؼعل ، أّ في٘ـ التـك٘ب  

ٗ ـُ زلٔ اٝػاؿ  المل٘ا للوٌظو  اعت٘اؿ إمتـاف٘ز٘  فت٠ءم ّالب٘    الموـٗ  للنكاى ،

الؼٗوْقـا ٘  الوض٘ل  بالوٌظو  .) 
48
 ) 

 اٌعٛاًِ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ : -٘ـ    
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فؤحـ اليـاؿال الضكْه٘   ٖ اٟعت٘اؿال اٝمتـاف٘ز٘  للوٌظوال ،  يؼ فت٘ش لِا       

ا لتوخل فِؼٗؼا  ٛزوالِا  ٖ أص٘اى أعـٓ  ٖ بمِ اٛص٘اى  ـً زول ، أّ فضؼ هٌِ

. يؼ فَؼؿ  ْاً٘ي صواٗ  الوٌتذ الٌْٖٓ؛) 
49
(   ٖ صا   ـُ الضكْهال ّـا ر  

زلٔ الوٌتزال الونتْؿػ   ؼ ٗمْػ ب ا ؼ  زلٔ الوَاً  الٌْٓ٘  ، كوا  ؼ ٗمْػ بْـؿ 

ٗغلق  ٖ ً ل الْ ت زلٔ الوٌظوال الونتْؿػ  .  التي٘ـ  ٖ اليـاؿال الن٘ام٘   ؼ 

 ـٍا  لبمِ الوٌظوال ، أّ  ؼ ٗؤػٕ إلٔ فٗاػ  التِؼٗؼال لوٌظوال أعـٓ .) 
51
 ) 

ّفمتبـ الزوازال ّالوٌظوال ّاٛ ـاػ الؾٗي ٗوتلكْى  ْ  ف ح٘ـ زلٔ  ـاؿال     

الوٌظو  هي ّوي ًلاق الب٘   الن٘ام٘  ّالياًًْ٘  . ّفمتبـ فضل٘ل الب٘   الن٘ام٘  هي 

ٖ أعؾُا  ٖ اٟزتباؿ ، ّهي أُن ُؾٍ المْاهل  ًؤ النلل  اٛهْؿ الوِو  التٖ ٌٗبي

الن٘امٖ، ّالْزٖ الن٘امٖ ّالؼٗويـآٖ، ّػؿر  اٟمتيـاؿ الن٘امٖ) 
51
 ) 

 عٛاًِ اٌج١ئخ اٌل١ٌٚخ ٚاٌعب١ٌّخ : –ٚ    

فلمر التي٘ـال  ٖ الب٘   الؼّل٘  ّالمالو٘  ػّؿا  ُاها  ّهؤحـا  زلٔ هٌظوال      

ا زلٔ إفاص  ال ـً ّعلق التِؼٗؼال  ٖ ً ل الْ ت . ّفمتبـ اٛزوا  بنبر  ؼؿفِ

التكت٠ل اٟ تَاػٗ  الؼّل٘  ، التضال ال الن٘ام٘  الؼّل٘  ، الضـّد ّالوٌافزال 

الؼّل٘  ، الوٌافزال اٟ تَاػٗ  الؼّل٘  ، الكْاؿث اللب٘م٘  ، اٛفهال اٟ تَاػٗ  

ٗم  ، كل ؽل  ٗمتبـ هي زْاهل الب٘   ّالن٘ام٘  الؼّل٘  ، التلْؿال التكٌْلْر٘  النـ

 الؼّل٘  ّالمالو٘  .

 

 :رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ )ِٕبٛك اٌمٛح ِٕٚبٛك اٌٚع (  – 2

الب٘   الؼاعل٘  ُٖ التٖ فنتل٘  الؼّل  التضكن  ِ٘ا ّالت ح٘ـ زلِ٘ا ّفي٘٘ـُاا ّ اق هاا     

ماتـاف٘ز٘  هاي فنا٘٘ـ فضتارَ لَ٘اق  إمتـاف٘ز٘تِا ّالتٖ هي ع٠لِا فاتوكي الي٘ااػ  اٝ

ؼ ػّلتِا ب مال٘  اكبـ ّأػق ، ّٟ ٗوكي للؼّل  ٍ٘اق  إمتـاف٘ز٘  بؼّى فضل٘ل كاف ّر٘

 )لب٘ تِا الؼاعل٘  ّإهكاً٘افِا.
52
) 

إٔ أى زول٘  فضل٘ال الب٘ ا  الؼاعل٘ا  للوٌظوا  لِاا أُو٘ا  عاٍا  ًظاـا  لواا فضيياَ هاي    

اًاات هاػٗاا  أم بيااـٗ  ، ُّااٖ فضااؼػ فضؼٗااؼ لٞهكاً٘ااال الوتااْ ـ  لااؼٓ الوٌظواا  مااْاء ك

هٌآق اليْ  ّهٌآق الْما  ٖ الوٌظو  ، هوا ٗنازؼ  اٖ همـ ا  هْ ا  الوٌظوا   اٖ 

النْق هياؿً  بالوٌظوال الوٌا ن  ، ُّؾا ٗنازؼ الوٌظو  زلأ همـ ا  ك٘ ٘ا  اماتي٠  

ال ااـً الوتااْ ـ   ااٖ الب٘ اا  الوض٘لاا  ، كوااا ٗنااازؼ  ااٖ فزٌ٘اار الوٌظواا  للوغااآـ 

ٗؼال الوتْ م  .) ّالتِؼ
53
 ) 

كوا فنِن زول٘  التضل٘ل الب٘ اٖ الاؼاعلٖ  اٖ فكاهال زول٘ا  التضل٘ال اٝماتـاف٘زٖ ،       

ص٘ااج أى ارتواااي التضل٘اال الب٘ ااٖ الااؼاعلٖ هاا  الغاااؿرٖ  ٗااْ ـ التكاهاال لمول٘اا  لتضل٘اال 

 اٝمتـاف٘زٖ .
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 SWOT فٛائل  ٚأ١ّ٘خ اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ

تـاف٘ز٘  بمااؼ  هـاصاال هااي بٌِ٘ااا ػؿاماا  الب٘ اا   الؼاعل٘اا  فوااـ زول٘اا  فَااو٘ن اٝماا    

ّالغاؿر٘ااا  هواااا ٗضاااتن اماااتيـاء الب٘ ااا  بزاًبِ٘اااا، ّاٟماااتمؼاػ بباااؼا لِا اٝماااتـاف٘ز٘  

التاٖ ٗوكاي SWOT للوتي٘ـال الوتْ م ، ّمٌضاّ  ؽكـ هؼٓ اُٛو٘ا  الٌناب٘  لتضل٘ال

 صَـُا   ٘وا ٗلٖ 

لتٖ فنمٔ اٝػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘  إلٔ فْ ٘ـُاا فْ ٘ـ الوملْهال  ُّٖ أُن اُٛؼاف ا -1

ّؽل  بتضل٘لِا ّفوضَِ٘ا ّزلٔ ّْء ُؾٍ الوملْهال فنتل٘  الؼّل  بالتضكن  اٖ زاؼ  

أًيل  ّفْرِِ٘ا صنر فل  الوملْهال ّزلٔ الؼّل  أى فكاْى لاؼِٗا أمالْد لت كاؼ هاي 

ٍض  الوملْهال الْاؿػ  ٛى اٛعلاء ق٘ـ هنوْص   ٔ . ) 
54
 ) 

إلٔ إهكاًال ّعبـال ّهاْاؿػ ُاؾٍ   ال ـً الوتاص  إهام الوؤمن ، ّبالٌظـفضؼٗؼ  -2

اٛع٘اااـ  فاااتن الو اّااال  بااا٘ي ال اااـً التاااٖ ٗوكاااي اماااتي٠لِا ّإٔ ال اااـً الووكٌااا  

ٌنتل٘  هي ع٠  ُؾا التضل٘ل أى ً ِن ال ـً الوتْ ـ  لٌا ّالتٖ ٗوكاي أى   امتبماػُا.

بٌ٘ا  التضت٘ا  التاٖ ٗوكاي أى فْما   ازاؼ  فكْى زلٔ ىكل فكٌْلْر٘ا رؼٗؼ  أّ فلْٗـ ال

 لوقٗاؼ هاي الٌواْ . المول ..  ِْ ٗنوش ببٌاء  ْ  الوٌظو  ّعلق  ـً رؼٗاؼ  للٍْاْ 

التاٖ فا فٖ هاي ” Feed-back“ُّْ هِن أْٗا ٛعؾ الوغاآـ بما٘ي اٟزتبااؿ هخال الاـ 

لتاٖ ّٗزاّد زلٔ كخ٘ـ هي اٛما ل  صاْ  هاا ُاٖ الوغاآـ الكباـٓ ا  الب٘   الغاؿر٘ .

ٌُّاا ًماـف أًٌاا ٗزار هـا با   مْف فْارِِا الوٌظو  اٙى ّع٠  اٛزْام  الياػها   

ُؾٍ الوغآـ التٖ مْف فْارِِا الوٌظو  بيكل هناتوـ للتٍْال إلأ اٟماتـاف٘ز٘ال 

الوٌامب  للتماهل همِا لتضي٘ق أُؼاف الوٌظو .
 
 (

55
 ) 

  ّفضؼٗاااااؼ ٗناااااازؼ التضل٘ااااال اٝماااااتـاف٘زٖ زلااااأ فغَاااااٌ٘ الواااااْاؿػ الوتاصااااا -3

امتغؼاهِا.  ٓـق
 
 (

56
 ) 

فضؼٗااؼ هااا ٗنااؤ بااـ  اليااؼؿ  الوو٘ااق  للوؤمناا  ّالتااٖ فمااـف زلاأ أًِااا اليااؼؿال  -3

ّالوااْاؿػ التااٖ فوتلكِااا الوؤمناا  ّالمول٘ااال التٌ ٘ؾٗاا  الونااتغؼه   ااٖ فْع٘ااا فلاا  

 ًٝزاف الِؼف.  اليؼؿال ّاٝهكاً٘ال

ًاَ ٗاؤػٕ إلأ الك ااء   اٖ اٛػاء، ٗمؼ التضل٘ل اٝمتـاف٘زٖ ّـّؿ  هلض ، ًظاـا ٛ -4

 المالو٘  التٖ فنتغؼم التضل٘ل اٝمتـاف٘زٖ.  ُّؾا ها فزو  زلَ٘ كل اليـكال

الِاؼف الـ ٘ناٖ هاي التضل٘ال اٝماتـاف٘زٖ ُااْ همـ ا  أؿبا  ه ااُ٘ن أماما٘ ؛ ًيااآ  -5

اليااْ  ّالْااما الؼاعل٘اا ، ال ااـً ّالتِؼٗااؼال الغاؿر٘اا  ُّااؾا التضل٘اال ٗبٌاأ زلاأ 

الوؤمن  هي رُْـُا ّالوض٘ٔ الؾٕ ُْ صْلِا.  ػؿام 
  
 (

57
 ) 

ّٗنااازؼ ُااؾا اٛهااـ  ااٖ الٍْااْ  إلاأ أٝمااتـاف٘ز٘ال الماهاا  التااٖ ٗوكااي افغاؽُااا   -6

 ّفلب٘يِا  ٖ الوٌظو .
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الوؤمن  إلٔ صؼ كب٘ـ زلأ هاؼٓ ػؿاماتِا للمْاهال الب٘ ٘ا  الواؤحـ ،   ٗتْ ا ًزاس -7

اهال، ّبؼؿرا  فا ح٘ـ كال هٌِواا، ص٘اج فناازؼ ُؾٍ المْ  هي افزاُال  اٟمت اػ   ّهؼٓ

ُؾٍ الؼؿام  زلٔ فضؼٗؼ اُٛاؼاف التاٖ ٗزار فضي٘يِاا، ّب٘ااى الواْاؿػ الوتاصا  ًّلااق 

النْق الوـفير، ّأًوآ الي٘ن ّالماػال ّالتيال٘ؼ النا ؼ .. .
 
 (

58
 ) 

ممٖ الكخ٘ـ هي الوؤمنال إلٔ الت  لن ه  زْاهل ب٘ تِا الوتي٘ـ  ّرملِا فؤحـ  -8

اٟ تَاػ .  كل إٗزابٖ زلٔ ُؾٍ الب٘  ، ّبالتالٖ الي٘ام بؼّؿ  ما  فزاٍ ًوْ ّفلْؿبي
 
 (

59
 ) 

زلاأ افغاااؽ اليااـاؿ زلاأ أماااك هٌليااٖ ػّى  SWOT كوااا ٗنااازؼ فضل٘اال    -9

 اٟزتواػ زلٔ هزـػ الضؼك.

 

 SWOTآ١ٌخ اٌعًّ فٟ  رؾ١ًٍ 

 

ؿ ًظااهٖ  SWOT ُٗمول ّْ ٗناتغؼم  امتٌاػا  زلٔ هٌِذ ّؿىا  الموال ها  فَا

أْٗا   ٖ ّؿه المول الغاٍ  بالتغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ) 
61

رقءا   SWOT(، إٔ ٗمتبـ 

هااي ّؿه زواال إمااتـاف٘ز٘  فْاان أًامااا  هااي أ نااام هغتل اا  للوٌظواا  ّأىااغاً هااي 

هَاػؿ عاؿر٘  هخل ال  ال الونتِؼ   ّٗزر ّوِن لِؾٍ الوزوْز .  ّٗوكي أى ٗ عؾ 

ؽل  ٗمتوؼ زلٔ زوق التضل٘ل.  وي الْاـّؿٕ مازال أّ أكخـ ّ 4ؽل  ّ تا  َٗل إلٔ 

 ّ ا ّؿى  المول ل٘تنٌٔ رو  هملْهال أكخـ.
   

إى فلب٘اااق ٓـٗيااا  المَاااا الاااؾٌُٖ لتيَاااٖ أّّااااي الب٘ ااا  الغاؿر٘ااا   

ّالؼاعل٘اا  للوؤمناا  ماا٘يْػ إلاأ هزوْزاا  هااي المٌاٍااـ التضل٘ل٘اا  التااٖ فوخاال هااا 

بااا٘ي المٌاٍاااـ  (. ّ اااؼ ٟ ٗكاااْىSWOTٗناااؤ بوَااا ْ   التضل٘ااال الـباااازٖ )

التضل٘ل٘  إٔ ؿابٔ أّ زاهل هيتـك أّ ز٠   عااُـ . لاؾا،   ًاَ هاا لان ٗكاي ٌُااك 

رِااؼ هااٌظن ّصااـً زلاأ ؿباأ ُااؾٍ المٌاٍااـ ببمْااِا الاابمِ،  لااي فكااْى لِااا 

أُو٘  ّراؼّٓ عاٍا   اٖ فضؼٗاؼ ّفّْا٘ش ع٘ااؿال الن٘اماال ّاٟماتـاف٘ز٘ال 

 اٛمام٘  التٖ فْارَ الوؤمن .

 

 swot  ّوٚٛ ٔغبػ رؾ١ًٍ

 ٗلقم لٌزاس التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ فْ ـ اليـّٓ التال٘   

 ٖالْا م٘   ٖ فضل٘ل الّْ  الـاُي للتٌبؤ بالّْ  الونتيبل 

 الْا م٘   ٖ فضؼٗؼ ًيآ اليْ  ًّيآ الْما 

 بنآ  التضل٘ل ّالبمؼ زي التمي٘ؼ 
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 ِٚواؽً ع١ٍّخ ١ٕب خ اإلٍزوار١غ١خ SWOT اٌزؾ١ًٍ االٍزوار١غٟ

اٝمتـاف٘ز٘  ّالتيٌ٘ال فْن زول٘  التضل٘ل الـبازٖ زؼ  علْال  لَ٘اق    

فتوخل  ٖ فل  اٝرـاءال التٖ فِؼف إلٔ فضي٘ق اُٛؼاف ّاٛقـاُ الماه  للوؤمن . 

 ّفب٘ي الغلْال التال٘  هـاصل زول٘  ٍ٘اق  اٝمتـاف٘ز٘   

 

 external strategicاٌقطٛح األٌٚٝ: رؾ١ًٍ اٌّعبًِ االٍزوار١غٟ اٌقبهعٟ ) -

factor) وتحديد الموقف اإلستراتيجي 

ٗت٘ش فضل٘ل الوماهل اٟمتـاف٘زٖ الغاؿرٖ لْاّمٖ اٟمتـاف٘ز٘ال فلغٌ٘ 

ّفي٘٘ن الوملْهال اٟ تَاػٗ  ّاٟرتواز٘  ّالخيا ٘  ّالضْاؿٕ الؼٗوْقـا ٘  ّالب٘ ٘  

 ّالوغآـ.ّالن٘ام٘  ّالضكْه٘  ّالياًًْ٘  ّالتكٌْلْر٘  ّالتٌا ن٘  لتضؼٗؼ ال ـً 

علْال ٗزر ّّمِا باٟزتباؿ زٌؼ امتغؼام فضل٘ل الماهل ٌُّاك 

اٟمتـاف٘زٖ الغاؿرٖ  )
61
 ) 

فضؼٗاااؼ الوماهااال الغااااؿرٖ الـ ٘ناااٖ كواااا ّؿػل  اااٖ زول٘ااا  الوـارمااا  الغاؿر٘ااا  • 

هماهاال فتْااوي كاال هااي ال ااـً ّالوغااآـ الوااؤحـ  زلاأ  21-  11ّبئروااالٖ هااي 

ٟ  فضؼٗاؼ ال اـً حان الوغاآـ بواا أهكاي هاي الؼ ا  الوؤمن  أّ الَاٌاز  بض٘اج ٗاتن أّ

 ّالتضؼٗؼ ّبامتغؼام ًنب  ه ْٗ  ّهمؼٟل ّأؿ ام هياؿً  ها أهكي.

)ُاام راؼا (  1.1)ق٘اـ هِان( إلأ 1.1إزلاء كل هماهال ػؿرا  أّ ّفى ٗتاـاّس با٘ي • 

ضَاال هماهاال ٗل٘ياا٘ـ إلاأ اُٛو٘اا  الٌنااب٘  للوماهاال  ااٖ ًزاااس الوؤمناا . ّقالبااا  هااا 

زلٔ ػؿراال أزلأ هاي هماهال الوغاآـ إٟ أًِاا إٔ الوغاآـ فناتل٘  أْٗاا   ال ـً

الضَْ  زلٔ ػؿرال زال٘ا  إؽا هاا كاًات ىاؼٗؼ . ّٗوكاي فضؼٗاؼ الاؼؿرال أّ اّٛفاى 

الوٌامب  بوياؿً  الوتٌا ن٘ي الٌارض٘ي ّق٘ـ الٌارض٘ي أّ بالوٌا يا  ّاٟف ااق باٝروااي 

  .1.1كاااااال الوماهاااااال الوضااااااؼػ   زلاااااأ ّفى الوماهاااااال. ّٗزاااااار أى فكااااااْى أّفاى
( ل٘ياا٘ـ إلاأ هااؼٓ امااتزاب  5-1إزلاااء كاال هماهاال امااتـاف٘زٖ ػؿراا  هااي الي٘اااك )• 

فمٌاٖ أى اٟماتزاب   5اٟمتـاف٘ز٘ال الضال٘  بالوؤمن  إلأ الوماهال ص٘اج أى الؼؿرا  

 ٘ؼ   مال٘ا   3إلٔ ّما اٟمتزاب  أها الـ ن اّٛمٔ  1هوتاف   ٖ ص٘ي في٘ـ الؼؿر  

٘ز٘  الوؤمن  بِؾا فكْى الومؼٟل همتوؼ  زلأ الوؤمنا   اٖ صا٘ي أى اّٛفاى إمتـاف

  ٖ الغلْ  الخاً٘  فمتوؼ زلٔ اًٛيل  التزاؿٗ .
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مؼ  لتضؼٗاؼ ػؿرا  الاْفى ٗتن ّـد ػؿر  اُٛو٘  أّ الْفى الٌنبٖ لكل هماهل بالو• 

 الوـرش.

   الكل٘  للوؤمن ٗؤػٕ رو  ػؿرال اّٛفاى الوـرض  لكل هتي٘ـ إلٔ فضؼٗؼ الؼؿر 

للوؤمناا  هااي المْاهاال الغاؿر٘اا  التااٖ فوخاال  ) أو تحديددد موقو ددس ماتددت متي  

 ال ـً ّالتِؼٗؼال(.

ّأٗا  كاى زؼػ ال ـً ّ التِؼٗؼال أّ الوغآـ الـ ٘ن٘  التاٖ ٗاتن فضؼٗاؼُا  اٖ  

رااؼّ  فضل٘اال الوماهاال اٟمااتـاف٘زٖ الغاااؿرٖ  اائى أزلاأ ػؿراا  ّفى إروال٘اا  هوكٌاا  

فمٌاااٖ أى  5. ّالؼؿرااا  3ّالوتْمااأ ٗكاااْى  1ّأ ااال ػؿرااا  ُاااٖ  5ْى للوؤمنااا  فكااا

الوؤمن  فنتز٘ر بيكل هوتااف لل اـً الـاٌُا  ّالوغاآـ التاٖ فْارِِاا  اٖ زولِاا. 

ّبتمب٘ـ آعـ،  ئى إمتـاف٘ز٘  الوؤمن  فنت ٘ؼ بيكل  ما  هي ال ـً الوْرْػ  ّفيلل 

 ٘ي٘ـ إلٔ  1أها اٝروالٖ  إلٔ أ َٔ صؼ هوكي هي ف ح٘ـ الوغآـ الغاؿر٘  الوضتول .

اى امتـاف٘ز٘ال الوؤمنا  ٟ فناتخوـ ال اـً الوتاصا  ّٟ فتزٌار الوغاآـ الغاؿر٘ا  

 التٖ فِؼػُا.

 

 internal strategicاٌقطأأٛح اٌضب١ٔأأخ: رؾ١ٍأأً اٌّعبِأأً االٍأأزوار١غٟ اٌأألافٍٟ ) -

factor) .وتحديد األداء اإلستراتيجي 

 

٘ال فلغٌ٘ ّفي٘٘ن زْاهل اليْ  ّالْما ُؾٍ اٛػا  فت٘ش لْاّمٖ اٟمتـاف٘ز 

كوا فْ ـ أماما  لتضؼٗؼ ّفي٘٘ن الم٠ اال با٘ي ُاؾٍ  ،الـ ٘ن٘  بالوزاٟل الْع٘ ٘  بالمول

ٌُّا ٗتللر اٛهـ امتغؼام الضكن الضؼمٖ أّ الباؼِٖٗ  اٖ فلاْٗـ أّ ّّا  ، الوزاٟل

للوماهال التاٖ هلغٌ لتضل٘ل الوماهل اٟماتـاف٘زٖ الاؼاعلٖ باّٝاا   إلأ  ِان زو٘اق 

 ُٖ أُن بكخ٘ـ هي اٛؿ ام الضي٘ي . 

 

إزؼاػ  ا و  بوماهل الٌزاس كوا راء فضؼٗؼُا  ٖ زول٘ا  الوـارما  الؼاعل٘ا  ّاماتغؼام • 

للوماهل الؼاعل٘  التٖ فتْوي زْاهال الياْ  ّالْاما زلأ  11-5هي٘اك ػؿرال هي 

الؼ اا  ّامااتغؼام  أى ٗااتن فضؼٗااؼ هماهاال اليااْ  أّٟ  ٗل٘ااَ هماهاال الْااما ّٗزاار فضااـٕ

 اٛؿ ام ّالٌنر الو ْٗ  ّالومؼٟل ّاٛؿ ام الوياؿً  ها أهكي.

 

)ُام راؼا ( ل٘يا٘ـ  1.1)ق٘ـ هِن( إلٔ  1.1فضؼٗؼ هماهل ػؿر  أّ ّفى ٗتـاّس ب٘ي • 

إلٔ أُو٘تاَ الٌناب٘   اٖ ًزااس الوؤمنا . ّبياِ الٌظاـ أى كااى الوماهال الـ ٘ناٖ ُاْ 

ومااه٠ل التاٖ فضَال زلأ أكباـ فا ح٘ـ زلأ أػاء هماهل ّاما أّ  اْ  ػاعل٘ا   ا ى ال
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الوؤمناا  ٗزاار اى ف عااؾ أزلاأ الااؼؿرال. ّٗزاار أى ٗكااْى هزوااْي كاال الوماااه٠ل 

 .1.1الوضؼػ  

 

( ل٘ي٘ـ إلٔ ها إؽا كاى الوماهال 5-1إزلاء كل هماهل امتـاف٘زٖ ػؿر  هي هي٘اك )• 

ٟل همتواؼ  زلأ (. بِؾا فكْى الومؼ5( أّ هماهل  ْ  ؿ ٘نٖ )1ٗوخل ّما ؿ ٘نٖ )

 الوؤمن   ٖ ص٘ي أى اّٛفاى  ٖ الغلْ  الخاً٘  فمتوؼ زلٔ إػاؿ  اٛزوا .

 

ٗتن ّـد ػؿر  اُٛو٘  أّ الْفى الٌنبٖ لكل هماهل بالومؼ  لتضؼٗاؼ ػؿرا  الاْفى • 

 الوـرش لكل هتي٘ـ.

 

) أو  رواا  ػؿرااال اّٛفاى الوـرضاا  لكاال هتي٘ااـ لتضؼٗااؼ الؼؿراا  الكل٘اا  للوؤمناا • 

للوؤمن  هي المْاهل الؼاعل٘  التٖ فوخل ًيآ الياْ  ًّياآ  موقو س ماتت متي   تحديد

  الْما(( .

  

ّبيِ الٌظـ زي زؼػ الوماه٠ل الـ ٘ن٘  التٖ ٗتن فضؼٗؼُا  ٖ راؼّ  فضل٘ال 

 5الوماهل اٟمتـاف٘زٖ الؼاعلٖ  ئى أزلٔ ػؿر  ّفى إروال٘ا  هوكٌا  للوؤمنا  فكاْى 

 واا  اْق إلأ هْ اا ػاعلاٖ  3. أهاا اٛؿ اام هاي 3كْى ّالوتْمٔ ٗ 1ّأ ل ػؿر  ُٖ 

 اإْ ّهخاال الوماهااال اٟمااتـاف٘زٖ الغاااؿرٖ ٗزااار أى ْٗاان الوماهاال اٟماااتـاف٘زٖ 

هماه٠ل ؿ ٘ن٘  ّلا٘ل لماؼػ الومااه٠ل إٔ فا ح٘ـ زلأ الؼؿرا  أّ  11-8الؼاعلٖ هي 

ا ٗكااْى ، ّزٌااؼه 1الااْفى اٝروااالٖ ٛى هزوْزِااا  ااٖ الٌِاٗاا  ػا وااا  ٗكااْى هناااّٗا  

الوماهل الؼاعلٖ هقػّد إٔ ٗمٌٖ ّم ا  ّ ْ  بٌ ل الْ ت   ًَ ٗزر فوخ٘لَ هـف٘ي  اٖ 

رؼّ  التضل٘ل،  اٖ كال هاـ  ٗاتن فضؼٗاؼ الاْفى أّ الؼؿرا  التاٖ ٗنازلِا الوماهال. ّ اٖ 

الوؤمنال الوتمؼػ  اٛ نام ّاٝػاؿال ٗزار أ اـاػ راؼّ  فضل٘ال هٌ َال لكال  نان أّ 

ػهزِا  ٖ رؼّ  ّاصاؼ ل٘وخال ّّا  الوؤمنا  ككال أّ ٗاتن  ّصؼ  زول زلٔ صؼ  حن ٗتن

 امتغؼام ُؾٍ الزؼاّ  الوٌ َل  للوياؿً  ب٘ي اٛ نام أّ اٝػاؿال.

( بمِ اٛعلاء، ّهاي SWOTّ ؼ فتْوي زول٘  ٍ٘اق  التضل٘ل الـبازٖ )

بٌِ٘ا  ا تـاُ أى التضل٘ال ٟباؼ ّأى ٗكاْى ٍاض٘ضا  إؽا قلأ كال  ْا٘  أّ راًار  اٖ 

ن  إٔ أى ٗكْى ىاه٠  صيا . ُّؾا لا٘ل بَاض٘ش إؽ اًاَ ٗمكال  لا  اُٟتواام زول الوؤم

 الزاػ ّ َْؿ الضكن اٟمتـاف٘زٖ.

 

 SWOTتكوين مصفوفة التحميل االستراتيجي:   اٌقطٛح اٌضبٌضخ -

Analysis matrix  ٌٍٕٛٛي اٌٝ اإلٍزوار١غ١خ إٌّبٍجخ
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تٖ فناتغؼم أحٌااء زول٘ا  فُمؼ هَ ْ   التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ اٛػا  الـ ٘ن٘  ال

التغل٘ٔ اٝمتـاف٘زٖ لتضي٘اق التْا اق با٘ي المْاهال الؼاعل٘ا ، ّالغاؿر٘ا ، ّبماؼ 

اًٟتِاااء هااي فضل٘اال الب٘ ٘تاا٘ي الغاؿر٘اا  ّالؼاعل٘اا ، ٗااتن التمااـف زلاأ ًيااآ اليااْ  

٠أأزُ افأأوا   ّالْااما ّؿٍااؼُا، ّكااؾل  كيااا ال ااـً ّالتِؼٗااؼال، ّفااؼٌِّٗا،

١ٌخ: ) إٌزبئظ فٝ اٌّٖفٛفخ اٌزب
62
 ) 

  

   رم١١ُ اٌج١ئخ 

 اٌلاف١ٍخ               

 

رم١١ُ                            

 اٌج١ئخ اٌقبهع١خ

 ٔمبٛ اٌمٛح                 

       - - - - - - - 

 - - - - - 

 ٔمبٛ اٌٚع    

 -    - -  - - -   

 - - - - - - - 

اٌفوٓ                                    

- - - - - - -  

- - - -  - 

 (0 ) 

اٍزعّبي ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٍزضّبه 

 اٌفوٓ اٌّزبؽخ

 (اٍزوار١غ١خ إٌّٛ ٚاٌزٍٛع)

 (2 ) 

ِعبٌغخ ٔمبٛ اٌٚع  

 ٚاٍزضّبه اٌفوٓ اٌّزبؽخ

 ( عالع١خ خ)اٍزوار١غ١

 أٚ 

 )اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾ١َٓ(

اٌزٙل٠لاد                            

- - - - - - - - 

 - - - -  - 

( 1 ) 

اٍزعّبي ٔمبٛ اٌمٛح ٚرم١ًٍ 

 اٌزٙل٠لاد

 (اٌضجبد ٚاالٍزمواه )اٍزوار١غ١خ

 (4  ) 

رم١ًٍ ٔمبٛ اٌٚع  ٚرم١ًٍ 

 اٌزٙل٠لاد

 (خ) اٍزوار١غ١بد أىّب١ّ

 

  SWOT(ّٔٛمط اٍزوارغ١بد رؾ١ًٍ ِٖفٛفخ  2ّىً ) 

 

 ّبِااؾا  اائى  فضل٘اال الوتي٘اااـال اٛؿبماا  للوَاا ْ    ٗناااازؼ زلاأ فضل٘اال الوْ اااا    

اٝمااتـاف٘زٖ زبااـ ػهااذ في٘اا٘ن زٌاٍااـ الب٘ اا  الغاؿر٘اا  ) ال ااـً ّالتِؼٗااؼال ( هاا  

أًيل  اٝػاؿ  الؼاعل٘  ) اليْ  ّالْما ( ، ّ ٖ ّْء الٌتا ذ ٗتبي لٌا اٝماتـاف٘ز٘ال 

 التٖ ٗتْرر المول بِا .

 ّٗوكي فلغٌ٘ ُؾٍ اٝمتـاف٘ز٘ال ٓبيا  لٚفٖ       

، ّزااػ  ٗضاؼث  ) إٌّأٛ ٚاٌزٍٛأع(٘ال  ُّأ اماتـاف٘ز : (SO)اٍزوار١غ١خ  -

الوْ ا الوـقاْد زٌاؼها فناتغؼم الوؤمنا  رْاًار الياْ   اٖ ب٘ تِاا الؼاعل٘ا  
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لت عؾ ه٘ق  هي ال ـً الوتاص   ٔ ب٘ تِا الغاؿر٘  ، ّ أ الْا ا  ٗكاْى ُاؼف 

ُااااؾٍ اٝمااااتـاف٘ز٘  ُااااْ التضااااـك هااااي الزْاًاااار اٛعااااـٓ  اااأ الوَاااا ْ    

مناا  لااؼِٗا اليااؼؿ  زلاأ التيلاار زلاأ رْاًاار اٝمااتـاف٘ز٘  التااٖ فزماال الوؤ

الْااما ّفضْلِااا إلاأ رْاًاار  ااْ  ، ّزلاأ اٟماات اػ  هااي ال ااـً الوتاصاا  

 للتيلر زلٔ التِؼٗؼال .

فِؼف إلأ فيل٘ال   ) رؾ١َٓ ٚرط٠ٛو(ُّٔ إمتـاف٘ز٘   : (WO)اٍزوار١غ١خ  -

رْاًر الْما ّفٗاػ  ال ـً ،  الوؤمن  باللب  بِا بمِ ّاما، ّؿبواا 

تلْٗـ ُؾٍ الزْاًر ػاعال زول٘افِاا أّ فكتنار بماِ الك ااءال هخال  ) فيْم ب

التكٌْلْر٘ااا أّ اٛ ااـاػ الااؾٗي فتااْا ـ  ااِ٘ن الوِاااؿال الوللْباا ( هااي الغاااؿد 

 فوكٌِا هي اٟمت اػ  هي ال ـً الوتاص  .

فِتن باماتغؼام ، ّ ) صجبد ٚاٍزمواه( ُّٔ امتـاف٘ز٘ال  : (ST)اٍزوار١غ١خ  -

هل ها  التِؼٗاؼال، أّ فزٌبِاا،  مٌاؼ فٌو٘ا  ُاؾٍ الباؼا ل ٗزار رْاًر اليْ  للتما

صاؼّػ   اٖالت كؼ هي أًِا فيْػ التٌظ٘ن الوؤمنٖ إلٔ فضي٘ق أُؼا اَ، ّأى فكاْى 

الوْاؿػ الضال٘  ّالووكٌا ، ّأى فتْا اق ها  هيتْا٘ال ًتاا ذ التضل٘ال ّّٛااي 

 الب٘   الغاؿر٘ ، باّٝا   إلٔ ًتا ذ المْاهل الؼاعل٘  للتٌظ٘ن.

ُّأ اماتـاف٘ز٘ال اًكواىا٘  فِاؼف إلأ فيل٘ال رْاًار  : (WT)اٍزوار١غ١خ  -

الْما  ٔ الب٘   الؼاعل٘  للوؤمن  التمل٘و٘ ، ّها ف ـفٍ الب٘ ا  الغاؿر٘ا  هاي 

فِؼٗؼال، ّٗتللر اٛهـ هاي الونا ْل٘ي زاي فٌ ٘اؾ الغلا  اٝماتـاف٘ز٘  ك٘ ٘ا  

ناا  للتيل٘اال هااي رْاًاار اٟماات اػ  هااي رْاًاار اليااْ   اأ الب٘ اا  الؼاعل٘اا  للوؤم

الْما، ّاٟمت اػ  هي ال اـً الوتاصا   أ الب٘ ا  الغاؿر٘ا  للضاؼ هاي فا ح٘ـ 

 ُؾٍ التِؼٗؼال .

 

   اٌىّأأٟا٠غأأبك ِٖأأفٛفخ اٌزؾ١ٍأأً اإلٍأأزوار١غٟ اٌقطأأٛح اٌواثعأأخ:   

 )ٌزؾل٠ل اإلٍزوار١غ١خ اٌوئ١َ١خ ٚ اإلٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ(

  

ال التااٖ فاان التٍْاال إلِ٘ااا  ااٖ ّااْء  ااٖ ُااؾٍ الغلااْ  ٗااتن فضل٘اال اٟمااتـاف٘ز٘ 

هزاٟل اليْ  ّ الْما ّال ـً ّالتِؼٗؼال زي ٓـٗق التضل٘ل الكوٖ للْ اْف زلأ 

 اٝمتـاف٘ز٘  الوٌامب  الـ ٘ن  التٖ ٗزر أى فتبمِا الوؤمن  لتضي٘ق أُؼا ِا.

هوا مابق ٗتْاش أى هَا ْ   التضل٘ال الـباازٖ ُاٖ ّما٘ل  فناازؼ زلأ في٘ا٘ن  

باا٘ي زٌاٍااـ البـًاااهذ ّاٝػاؿ  ّأّل٘ااال التيااي٘ل. كوااا أًِااا ّماا٘ل  ّأصااؼاث التْا ااق 
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ًارضاا  لتّْاا٘ش ّفضؼٗااؼ بمااِ الزْاًاار ّالمْاهاال الِاهاا  التااٖ فااؤحـ زلاأ الغ٘اااؿال 

اٝمااتـاف٘ز٘  التااٖ فتبمِااا الوؤمناا . ّبتمب٘ااـ آعااـ، أًِااا إٓاااؿ زااام ه اااُ٘وٖ التضل٘اال 

ال الغاؿر٘اا  هااي رِاا  ّباا٘ي الواٌظن الااؾٕ ٗنااِل زول٘اا  التْ ٘ااق باا٘ي ال اـً ّالتضااؼٗ

 .هكاهي الْما ّاليْ   ٖ الب٘   الؼاعل٘  للوؤمن  هي رِ  أعـٓ

 الذراسة الوٍذاًٍة:

   SWOTيمكن تحديد أهداف الدراسة الميدانية التحميمية في ضوو  التحميول االسوتراتيجي 
 في هذه الدراسة كما يمي :

ؤحـ   ٖ كل٘  التـب٘  الكيا زي المْاهل الؼاعل٘  ) اليْ  ّالْما (   الو - 1

  ٘وا ٗتملق  بئمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو   

 ػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  ّامتزابتِا  للمْاهل) الؼاعل٘ (   هؼٓ اٛ ب٘اى  - 2

الكيا زي المْاهل الغاؿر٘ا  ) ال اـً ّالتِؼٗاؼال( الواؤحـ  زلأ كل٘ا   - 3

ؼؿٗل ّالبضااااج الملوااااٖ ّ عؼهاااا  التـب٘اااا   ٘وااااا ٗتملااااق  بئمااااتـاف٘ز٘  التاااا

 الوزتو   . 

 ػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  ّامتزابتِا لِؾٍ المْاهل) الغاؿر٘ (    هؼٓ اٛ ب٘اى  4

إلٔ اٝمتـاف٘ز٘  الوٌامب  التٖ ف مل    SWOTالتٍْل هي ع٠  فضل٘ل   - 5

ػّؿ كل٘  التـب٘   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا الوتملي   بئماتـاف٘ز٘  التاؼؿٗل ّالبضاج 

 ٖ ّ عؼه  الوزتو  الملو

ّلؾل   ئى الباصج  اؼ ازتواؼ زلأ هاا رااء  اٖ الؼؿاماال ّ التزااؿد المالو٘ا  

) اليااْ   ااٖ فضؼٗااؼ أُاان المْاهاال  SWOTّالوضل٘اا  ّرلنااال التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ 

 الوؤحـ  زلٔ كل٘  التـب٘   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا.  ّالْما ّال ـً ّالوغآـ ( 

 

 زؾ١ًٍ اإلٍزوار١غٟ: اٌقطٛاد اإلعوائ١خ ١ٌٍَو فٟ اٌ

 أعمبك اٌغٍَبد اٌّجلئ١خ  أٚال: 
فن زيؼ رلنال لوٌا ي  ّفضؼٗؼ المْاهل الؼاعل٘  ّالغاؿر٘  الوؤحـ  زلٔ كل٘ا   

راهماا  أمااْاى  ٘وااا ٗتملااق بئمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل، ّالبضااج الملوااٖ، ّعؼهاا   -التـب٘اا 

ّؿ ، ّكااؾل   الوزتواا ، ّالْ ااْف زلاأ ًيااآ اليااْ  ًّيااآ الْااما ّ ااق ُااؾٍ الوضااا

، كاااى هااي الْااـّؿٕ أى SWOTال ااـً ّالتِؼٗااؼال  ِ٘ااا، ّكيااـٓ هناابق لزلناا  

ٗكااْى ٌُاااك ف اااُن ّفَااْؿ هيااتـك لااؼٓ الوياااؿك٘ي  ااٖ الزلناا  صااْ  هاُ٘اا  فلاا  

 المْاهل. ّماؿل فل  المول٘  ّ ق الغلْال التال٘   

منا ) بؼأل بالمَا الؾٌُٖ زلأ زْاهال اليآْ ّالْاما   اٖ الوؤاٌقطٛح األٌٚٝ: 

الكل٘ (  ٘وا ٗتملق بئمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل، ّالبضج الملوٖ، ّعؼه  الوزتو . ّفن فْفٗا  

اّٛؿاق ّالبلا ال ، ّٓلر هاي الويااؿك٘ي كتابا   كاـ  زلأ كال بلا ا  زاي اٛىا٘اء 

التااٖ ٗمتبـُااا  اآْ أّ ّااما ّ ااق فلاا  الوضاااّؿ ، ّأزلااٖ لكاال ىااغٌ   أكبااـ  ااؼؿ 
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 اال ّزـّاِا زلأ لاْس. كواا فان روا  اٛ كااؿ هوكي هي الواؼع٠ل. ّفان روا  البلا

 ّإفال  أٗ  هؼع٠ل ق٘ـ هٌامب .

 

فن إزاػ  الغلاْ  اّٛلأ ّرومات الواؼع٠ل الغاٍا  بٌياآ الْاما اٌقطٛح اٌضب١ٔخ: 

 ّ ق ً ل الوضاّؿ، ُّْ ها ٌٗا ِ اليْ  التٖ فن فمـٗ ِا  ٖ الغلْ  اّٛلٔ. 

 

ال ـً. ّ فْرَ٘ الويااؿك٘ي للبضاج زاي  ًن فْرَ٘ الزلن  ًضْ فضل٘لاٌقطٛح اٌضبٌضخ: 

  ـً ّا م٘  ّل٘نت  ـً ا تـاّ٘ . 

 

فاان فْر٘اَ الزلناا  ًضااْ فضل٘ال التِؼٗااؼال،  هاا  هـازاا   التو٘٘ااق باا٘ي اٌقطأٛح اٌواثعأأخ: 

 التِؼٗؼال الْا م  ّاٟ تـاّ٘ .

 

 اعلاك أكاح اٌلهاٍخ ) االٍزجبٔخ ( صب١ٔب: 
لب٘ ا  الؼاعل٘ا   فان فضؼٗاؼ بماِ ًياآ  ٖ ّْء ًتا ذ الزلنال النابي  لتضل٘ل ا 

اليْ  التٖ فتو٘ق بِا الكل٘  ّ التٖ ٗوكي امتخواؿُا زلٔ الٌضْ الؾٕ ٗضيق ؿماال  الكل٘ا  

؛ كوا أعِـل بمِ ًيآ الْما التٖ  ؼ فؤحـ زلٔ ك ااء  ّ ازل٘ا  الكل٘ا   اٖ فضي٘اق 

ّرومات ُاؾٍ الٌياآ  اٖ اماتباًَ فضإْ حا٠ث هضااّؿ، زلأ الٌضااْ ، .أُاؼا ِا

 التالٖ 

المباؿال الووخل  لٌْاصٖ  ( عبارة تعبر عنن22يشتمل على ) المحور األول:

 اليْ  ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل 

المبااااؿال الووخلااا   (  عبنننارة تعبنننر عنننن21يشنننتمل علنننى) المحوووور اليووواني: 

 لٌْاصٖ اليْ  ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ  
المبااؿال الووخلا  لٌاْاصٖ  ( عبنارتت ون ل11لنى )يشتمل عالمحور اليالث: 

 اليْ  ّالْما بالٌنب  لغؼه  الوزتو    

 

 صدق أداة الدراسة 
ًظـا للب٘م  هّْْي البضج ّٓب٘م  المٌ٘   يؼ امتغؼم  ٖ التضيق هي ٍؼق  

 أػا  ُؾٍ الؼؿام  أكخـ هي ٓـٗي  كوا ٗلٖ  

 ٕلق اٌّؾزٜٛ أٚ اٌّّْٚٛ :  -أ

تـاّاٖ أّ الظااُـٕ ِّٗاتن باالوضتْٓ ّٗتْاوي  ضاٌ ّٗمـف بالَؼق اٟ   

أملْد الي٘اك هي ص٘ج الوْوْى أّ الوضتْٓ بمؼ أى ٗكاْى  كاـ  زاي الو٘ااػٗي التاٖ 

ٌٗبيٖ أى فتٌاّلِا حن الي٘ام ب ضٌ أمالْد الي٘ااك لب٘ااى هاا إؽا كاًات ّصؼافاَ أّ بٌاْػٍ 
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ه٠ وا  أّ ٗوخلاَ  فملٔ الزْاًر الوغتل   للواػ  أّ الوّْْي الوللْد فيل٘تاَ فيل٘ا 

 فوخ٠٘ ٍض٘ضا .

ّ ؼ فضيق ُؾا الَؼق ص٘ج لن ٗبؼأ الباصج  ٖ ّّ  بٌاْػ أػا  الي٘اماٖ إٟ بماؼ الـراْي     

ًاْاصٖ الياْ  ّالْاما بالٌناب  لمول٘ا   إلٔ الؼؿام  الٌظـٗ  صْ  ُؾا الوّْْي لتضؼٗاؼ

ؼؿٗل ّ البضاج لكل٘  التـب٘   ٘وا ٗتملق بئمتـاف٘ز٘  الت SWOT التضل٘ل اٝمتـاف٘زٖ

 .الملوٖ ّعؼه  الوزتو 

 اٌٖلق إٌّطمٟ: -ة

ٗمتوؼ ُؾا الٌْي زلٔ أصكام أّ آؿاء الغبـاء الؾٗي ٗيـؿّى بمؼ  ضٌ هضتْٓ   

أملْد الي٘اك ها ٗظٌْى أى ُؾا اٛملْد ٗي٘نَ.) 
63
  ) 

ّلِؾا زـّت الَْؿ  اّٛل٘  لٜػا  زلٔ هزوْز  هي الوضكوا٘ي هاي أماافؾ    

ؼٓ ٍاا٠ص٘تِا للت كااؼ هااي ٍااؼ ِا، ّللت كااؼ هااي هااؼٓ فوخ٘اال زباااؿال التـب٘اا  لبضااج هاا

لٌاااْاصٖ اليااااْ  ّالْااااما بالٌناااب  لمول٘اااا  التضل٘اااال  اٟماااتباً  لوضاّؿُااااا ّىااااوْلِا

اٝمتـاف٘زٖ لكل٘  التـب٘ا   ٘واا ٗتملاق بئماتـاف٘ز٘  التاؼؿٗل ّ البضاج الملواٖ ّعؼها  

 الوزتو .

 
ل بمِ المبااؿال اف ياْا زلأ ّبمؼ إؿىاػال ّفْرِ٘ال ُؤٟء الغبـاء ّفمؼٗ

فتكااْى هااي زااؼ   فأأٟ ٕأأٛهرٙب إٌٙبئ١أأخٍاا٠ص٘  اٛػا  ٍّااؼ ِا ّأٍاابضت ُااؾٍ اٛػا  

 هضاّؿ ُٖ  

المباؿال الووخل  لٌْاصٖ اليْ   ( زباؿ  فمبـ زي21  ٗيتول زلٔ )اٌّؾٛه األٚي 

 ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل 

 

المباااؿال الووخلاا  لٌااْاصٖ اليااْ   مبااـ زااي(  زباااؿ  ف21ٗيااتول زلاأ)اٌّؾأأٛه اٌضأأبٟٔ :

 ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ  

 

المباااؿال الووخلاا  لٌااْاصٖ اليااْ   ( زباااؿال صااْ 11ٗيااتول زلاأ )اٌّؾأأٛه اٌضبٌأأش : 

 ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  عؼه  الوزتو 

 ) ط ( ٕلق االرَبق اٌلافٍٟ ألكاح اٌلهاٍخ : 

الااؼاعلٖ ٛػا  الؼؿاماا  زااي ٓـٗااق إٗزاااػ فاان صناااد ٍااؼق اٟفناااق  

ًااااْاصٖ اليااااْ  ّالْااااما بالٌنااااب  هماهاااال اٟؿفبااااآ باااا٘ي بٌااااْػ هضاااااّؿ 

ّالؼؿراا  الكل٘اا    ٝمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل ّالبضااج الملوااٖ ّعؼهاا  الوزتواا 

للوزاااٟل الوٌتو٘اا  إلِ٘ااا بامااتغؼام هماهاال اؿفبااآ ) ب٘ـمااْى (، ّكاااى زااؼػ 

 (. 34أ ـاػ المٌ٘  اٟمتل٠ز٘  ) 

هواا  1.11ّراءل رو٘  هماه٠ل اٟؿفبآ ػال  إصَاا ٘ا  زٌاؼ هناتْٓ      
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ٗياا٘ـ إلاأ اٟفناااق الااؼاعلٖ باا٘ي كاال بٌااؼ )  يااـ  ( هااي  يااـال اٟمااتباً  

 ّالؼؿر  الكل٘  للوزا  الؾٕ فٌتوٖ إلَ٘ .

 ٚ فٟ ٙٛء ِب ٍجك رؤول ٌٍجبؽش ٕلق أكاح اٌلهاٍخ.

 صجبد األكاح ) االٍزجبٔخ (:

صناااد الخبااال ٛػا  الؼؿاماا  بامااتغؼام هماهاال) أل ااا كـًّباااط( فاان          

 لوضاّؿ اٟمتباً  ّأبماػُا .

 ( هماه٠ل حبال أػا  الؼؿام  1رؼّ  ؿ ن ) 

 زؼػ البٌْػ الوزاٟل
هماهل حبال أل ا 

 كـًّباط

 1.91 21   ًْاصٖ اليْ  ّالْما بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل  

 1.84 21   البضج الملوٖ   ًْاصٖ اليْ  ّالْما بالٌنب 

 1.87 11   ًْاصٖ اليْ  ّالْما بالٌنب   لغؼه  الوزتو 

  
ّْٗش الزؼّ  النابق أى هماهل الخبال  ٖ اٟماتباً  اّٛلأ بالٌناب  لوضااّؿ  

ُّٖ هماه٠ل حبال هـف م ، ُّؾا ٗؼ  زلٔ حبال    1.91، 1.84ّا   التكاهل ها ب٘ي 

ى ٗـ اا  ػؿراا  الخياا   ااٖ ًتااا ذ التضل٘اال اٝمااتـاف٘زٖ أػا  الؼؿاماا  الااؾٕ هااي ىاا ًَ أ

(SWOT) 

 

 ع١ٕخ اٌلهاٍخ : 

ا تَااـل إرااـاءال الؼؿاماا  الو٘ؼاً٘اا  زلاأ زٌ٘اا  هااي أزْاااء ُ٘ اا  

التااؼؿٗل ّ ااؼاهٔ الوناا ْل٘ي باائػاؿال كل٘اا  التـب٘اا  راهماا  أمااْاى ّبلااغ 

زْااْا هااي هٌنااْبٖ ُااؾٍ الكل٘اا  ّّْٗااش الزااؼّ  التااالٖ  125زااؼػُا 

 ػ ُؾٍ المٌ٘  .فْفٗ  أ ـا

 (  2رؼّ )

 التـب٘  راهم  أمْاى  كل٘  فْفٗ  زٌ٘  الؼؿام  هي أزْاء ُ٘   التؼؿٗل 

 الكل٘   

 علك أفواك اٌع١ٕخ

  

  أٍزبم 

أٍزبم 

 َِبعل

اٌَّئ١ٌٛٓ  ِلهً

 اإلكاه١٠ٓ
 اٌّغّٛع

التـب٘  راهم  كل٘  

 أمْاى
12 12 

43 
58 125 
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 ذراسة:فً ال SWOTخطىات التحلٍل االستزاتٍجً 

ٌُاك زؼ  علْال هتتابم  ٗزر ّّمِا  ٖ اٟزتباؿ زٌؼ امتغؼام فضل٘ل الماهل  

 اٟمتـاف٘زٖ الؼاعلٖ، ّ ؼ راءل فل  الغلْال  كوا ٗلٖ  

 internal strategicاٌقطأأٛح األٌٚأأٝ: رؾ١ٍأأً اٌّعبِأأً االٍأأزوار١غٟ اٌأألافٍٟ ) -

factor:) 

ِب ٚالأع األكاء االٍأزوار١غٟ  "لٞراب  زي التناؤ  الخاًٖ  ف فٖ فل  الغلْ ّ 

التااٖ فااؤحـ  ااٖ ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا   اٌلاف١ٍأأخ ) اٌمأأٛح ٚاٌٚأأع   ( ٌٍى١ٍأأخ رغأأبٖ اٌعٛاِأأً

 زي ٓـٗق الغلْال التال٘   ؽل ّٗتن  .." ،   ؟ بزاهم  أمْاى  ٖ فضي٘ق أُؼا ِا

 

  أٚال: ؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ اٌلاف١ٍخ

   

ضؼٗؼُا  ٖ زول٘  الوـارم  الؼاعل٘  ّامتغؼام إزؼاػ  ا و  بوماهل الٌزاس كوا راء ف -1

 هي٘اك ػؿرال  للمْاهل الؼاعل٘  التٖ فتْوي زْاهل اليْ  ّالْما.  

 

)ُام رؼا (  1.1)ق٘ـ هِن( إلٔ  1.1فضؼٗؼ هماهل ػؿر  أّ ّفى ٗتـاّس ب٘ي   -2

ل٘ي٘ـ إلٔ أُو٘تَ الٌنب٘   ٖ ًزاس الوؤمن .  ّ الوماه٠ل التٖ فضَل زلٔ أكبـ 

٘ـ زلٔ أػاء الكل٘  ٗزر أى ف عؾ أزلٔ الؼؿرال. ّٗزر أى ٗكْى هزوْي كل ف ح

 .1.1الوماه٠ل الوضؼػ  

 

 صب١ٔب: ٌٍىْ  عٓ أكاء اٌى١ٍخ ٚاٍزغبثزٙب ٌٍعٛاًِ اٌلاف١ٍخ
 

( ل٘ي٘ـ إلٔ ها إؽا 5-1إزلاء كل هماهل امتـاف٘زٖ ػؿر  أّ همؼ  هي هي٘اك )  -1

 (..5هماهل  ْ  ؿ ٘نٖ )( أّ 1كاى الوماهل ٗوخل ّما ؿ ٘نٖ )

 

ٗتن ّـد ػؿر  اُٛو٘  أّ الْفى الٌنبٖ لكل هماهل بالومؼ  لتضؼٗؼ ػؿر    -2

 الْفى الوـرش لكل هتي٘ـ.

 

 رو  ػؿرال اّٛفاى لكل هتي٘ـ لتضؼٗؼ الؼؿر  الكل٘  للوؤمن .  -3

 

 1ّأ ل ػؿر  ُٖ  5 ُٖ ّفكْى أزلٔ ػؿر  ّفى إروال٘  هوكٌ  للوؤمن   

     5  وا  ْق إلٔ هْ ا  ٗقػاػ  ْ  كلوا أفزَ للـ ن 3. أها اٛؿ ام هي 3كْى ّالوتْمٔ ٗ
 

 external strategicاٌقطأٛح اٌضب١ٔأخ: رؾ١ٍأً اٌّعبِأً االٍأزوار١غٟ اٌقأبهعٟ ) -

factor) 
 

لٞراب  زي التنااؤ  الـابا   اٖ الؼؿاما  ُّاْ     هاا ّا ا   الغلْ  ُؾٍ ف فٖ  
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التاٖ فاؤحـ  ّالتِؼٗاؼال ( ال اـًالغاؿر٘ا  ) ٍ  المْاهالاٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  فزاا

      ٖ ػّؿ كل٘  التـب٘  بزاهم  أمْاى  ٖ فضي٘ق أُؼا ِا

ٌُّاك زؼ  علْال هتتابما  ٗزار ّّامِا  اٖ اٟزتبااؿ زٌاؼ اماتغؼام فضل٘ال  

 الماهل اٟمتـاف٘زٖ الغاؿرٖ،  ّ ؼ راءل فل  الغلْال  كوا ٗلٖ  

 

 اٌقبهع١خ أٚال: ؽَبة أٚىاْ  اٌعٛاًِ

فضؼٗؼ الوماهل الغاؿرٖ الـ ٘ناٖ ّفتْاوي  كال هاي ال اـً ّالوغاآـ الواؤحـ    -1

 زلٔ الوؤمن  بامتغؼام ًنب  ه ْٗ  ّهمؼٟل ّأؿ ام هياؿً  ها أهكي.

 

)ُاام راؼا (  1.1)ق٘ـ هِن( إلأ 1.1إزلاء كل هماهل ػؿر  أّ ّفى ٗتـاّس ب٘ي   -2

 ًزاس الوؤمن .ل٘ي٘ـ إلٔ اُٛو٘  الٌنب٘  للوماهل  ٖ 

  

 صب١ٔب: اٌىْ  عٓ األكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخ رغبٖ اٌعٛاًِ اٌلاف١ٍخ

  

( ل٘يا٘ـ إلأ هاؼٓ اماتزاب  5-1إزلاء كل هماهال اماتـاف٘زٖ ػؿرا  هاي الي٘ااك ) -1

فمٌاٖ أى اٟماتزاب   5اٟمتـاف٘ز٘ال الضال٘  بالوؤمن  إلأ الوماهال ص٘اج أى الؼؿرا  

(  ٘اؼ  3(إلٔ ّما اٟمتزاب  أهاا الاـ ن اّٛمأ  ) 1)هوتاف   ٖ ص٘ي في٘ـ الؼؿر  

 زلٔ أى   مال٘  إمتـاف٘ز٘  الوؤمن  للمْاهل هتْمل 

اهاال بالومااؼ  لتضؼٗااؼ ػؿراا  ٗااتن ّااـد ػؿراا  اُٛو٘اا  أّ الااْفى الٌناابٖ لكاال هم  -2

 الْفى.

رو  ػؿرال اّٛفاى لكل هتي٘ـ، ص٘ج ٗاؤػٕ هزواْي ػؿراال ُاؾٍ اّٛفاى إلأ   -3

 ر  الكل٘  للوؤمن .فضؼٗؼ الؼؿ

 

اٌقطٛح اٌضبٌضخ: اٍزوار١غ١بد ٚأٍب١ٌت اعألاك ِٖأفٛفخ اٌزؾ١ٍأً اٌوثأبعٟ  -

(SWOT  :) 
الغلااْ  فاا فٖ لٞراباا  زااي التناااؤ  الغاااهل  ااٖ الؼؿاماا  ُّااْ     هااا  ُّااؾٍ 

لتضي٘اق  SWOT اٖ ّاْء فضل٘ال   اٝمتـاف٘ز٘  الويخـص  التاٖ ٗوكاي التٍْال إلِ٘اا

 نب  لوزاٟل التؼؿٗل ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو    أُؼاف كل٘  التـب٘  بالٌ
 

 بمااؼ إزااؼاػ هماااه٠ل الب٘ اا  الؼاعل٘اا  ّالغاؿر٘اا  ٗوكااي إًياااء هَاا ْ   ًظااام 

التضل٘اال الـبااازٖ ُّااؾٍ الوَاا ْ   ؽال أُو٘اا  كب٘ااـ   ااٖ هلابياا  ال ااـً الوتاصاا  

بما  ّالوغآـ هي رِ  ها  رْاًار الْاما ّالياْ  هاي رِا  أعاـٓ بي٘ا  اماتٌبآ أؿ

أًاااْاي هاااي اٟماااتـاف٘ز٘ال الوللْبااا   اماااتـاف٘ز٘ال الياااْ  ّال اااـً، اماااتـاف٘ز٘ال 

الْما ّال ـً، امتـاف٘ز٘ال الْما ّالوغاآـ ّاماتـاف٘ز٘ال الياْ  ّالوغاآـ. 

ُّااااؾٍ الوَاااا ْ   فضااااؼػ الم٠ اااا  باااا٘ي الوماااااه٠ل الؼاعل٘اااا  ّالغاؿر٘اااا  ّالتضل٘اااال 

 اٟمتـاف٘زٖ.  
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 المعالجة اإلحصائية :

الااؾٕ ٗكيااا المْاهاال الؼاعل٘اا  ) ًااْاصٖ اليااْ   ّ النااؤا  اٛنااب  لٌتااا ذ بالٌ 

الوتمليا  بئماتـاف٘ز٘   ّالْما(  التٖ فؤحـ  اٖ ػّؿ كل٘ا  التـب٘ا    اٖ فضي٘اق أُاؼا ِا

فقنننا  تعتمنننا ت تولينننل ت و نننا     .. التاااؼؿٗل ّالبضاااج الملواااٖ ّ عؼهااا  الوزتوااا  .
يفيننا فنن  دعنناتا ت بيانننات بشننن ل (،  ت نن   spss لبيانننات علنن  تاننتراتم برنننام  )

يااعا ف  فهمهنا،  تانتراتم ت معا  نإل ت و نا يإل ت تن  تح نا  نوإل ت نتنا   ت تن  
 يتم ت ت  ل د يها، ويث تم تاتراتم ت معا  ات ت و ا يإل تآلتيإل:

 

 دالالت اإلحصا  الوصفي -أواًل:
 .وااب ت ت رترتت الات ابات أفرتا ت عينإل 

  رتر  ل عبارة،    ك بااتراتم وااب ت نابإل ت م  يإل)%(  ت
 ت معاا إل تآلتيإل:

 

 النسبة المئوية لتكرار العبارة =             
  
  ل عبارة من عبارتت تالاتبانإل الوزن النسبيوااب   : 

(، 3( ت ار إل )يتوقق بار إل  بيرةتالرتيار تأل ل )إعطاء ب تم   ك  
ال  تالرتيار ت ثا ث ) (،2ت ار إل ) قليلإل(يتوقق بار إل  تالرتيار ت ثان  )

  (.1ت ار إل ) (يتوقق
  

  تم وااب ت  زن ت ناب  ) ( من ت معاا إل:
  

 =   ت  زن ت ناب  ) (     
 

  "يتوقق بار إل  بيرة"      عن   ت رتر تات ابات تألفرتا 1سويث:  
  " قليلإل"يتوقق بار إل     عن  ت رتر تات ابات تألفرتا  2س        

1ً0  +2ً2 ً +1 

1 ْ 

 علك  رىواه االٍزغبثبد ٌٙنٖ اٌعجبهح

 علك اٌع١ٕخ اٌىٍٟ
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 ". "ال يتوقق"       عن  تات ابات تألفرتا  ت رتر 3س        
 ن: عاا أفرتا ت عينإل          

 
  الكيا زي المْاهل  اّٛفاى الٌنب٘  ّ ؼ افبمت ً ل الغلْال لضناد ٖ 

) ال ـً ّالتِؼٗؼال(  التٖ فؤحـ  ٖ ػّؿ كل٘  التـب٘    ٖ فضي٘ق   الغاؿر٘

  لوٖ ّ عؼه  الوزتو .الوتملي  بئمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل ّالبضج الم أُؼا ِا
  

رع١١ٓ ؽلٚك اٌضمخ فٟ اٍزغبثبد أفأواك اٌع١ٕأخ عٍأٝ عجأبهاد االٍأزغبثخ ٚفأك  -:صب١ٔب  

 ا٢رٟ :

 

رمأأل٠و َٔأأأجخ ِزٍٛأأٜ كهعأأأبد االٍأأأزغبثخ) اٌّٛافمأأخ( ٌىأأأً عجأأبهح ِأأأٓ عجأأأبهاد   -أ 

 ِٓ اٌّعبكٌخ ا٢ر١خ: االٍزجبٔخ

 
 ا ل ػؿر  هْا ي           –  هْا ي  أكبـ ػؿر                                       

 

                

 زؼػ اٟعت٘اؿال

 
 .( 64)  رمل٠و اٌقطؤ اٌّع١بهٞ ثبٌَٕجخ ٌّزٍٜٛ كهعخ االٍزغبثخ ٌىً عجبهح  -ة

                       
: رُ ؽَبة اٌضمخ ٌَٕجخ ِزٍٜٛ كهعخ االٍزغبثخ ٌىً عجبهح   -ط 

 (65    )
  

  

  1.515، ّ الضؼ اٛػًٔ للخي  هناّٗا  1.715هناّٗا   ّراء الضؼ اٛزلٔ للخي  
ّزلٔ ؽل  فكْى المباؿ  إٗزاب٘  إؽا كاًت ًنب  هتْمٔ ػؿر  اٟمتزاب  أكبـ هاي الضاؼ 

(، ّفكْى المباؿ  ملب٘  إؽا كاًت ًناب  هتْمأ اٟماتزاب  أ ال   1.715اٛزلٔ للخي  ) 

  (. 1.515هي الضؼ اٛػًٔ للخي  ) 

 

ثبلٌسجة    SWOTلٍل   تحًتبئج دراسة 

 : لكلٍة التزثٍة

 اٌعٛاًِ اٌلاف١ٍخ أٚال: اٌىْ  عٓ
ِأأب  اٌعٛاِأأً لاا  لٞراباا  زااي التناااؤ  اّٛ   ااٖ الؼؿاماا  ُّااْ     مٗاا فٖ   

 SWOT اٌلاف١ٍأأخ ) ٔأأٛاؽٟ اٌمأأٛح ٚاٌٚأأع ( اٌزأأٟ ٠ىْأأفٙب اٌزؾ١ٍأأً االٍأأزوار١غٟ

اٌّزعٍمأأخ  ك أ٘أألافٙبٚاٌزأأٟ رأأئصو فأأٟ كٚه و١ٍأأخ اٌزوث١أأخ ثغبِعأأخ أٍأأٛاْ  فأأٟ رؾم١أأ

 . ثبٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ ٚاٌجؾش اٌعٍّٟ ٚ فلِخ اٌّغزّع "

 نسبة متوسط الموافقة =
2 

3 
  =          =1.67 
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بالٌناب  ٝماتـاف٘ز٘  التاؼؿٗل  ّللكيا زي ًياآ الياْ  التاٖ فتو٘اق بِاا الكل٘ا  

ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو  ّ التٖ ٗوكي امتخواؿُا زلٔ الٌضْ الؾٕ ٗضيق ؿماال  

ا لٌ ل المْاهل التٖ  ؼ فؤحـ زلٔ ك اء  ّ ازل٘  الكل٘  ّأُؼا ِا ؛ ّ بمِ ًيآ الْم

الكل٘   ٖ فضي٘ق أُؼا ِا،  يؼ  فن صناد اّٛفاى الٌنب٘  ٟمتزابال المٌ٘ا  ّػٟلا  فلا  

 بالٌنب  للمْاهل الوؾكْؿ  صنر الوضاّؿ فبازا كوا ٗلٖ   اٟمتزابال

 ثبٌَٕجخ إلٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ   ) أ ( 
اهل الوؤحـ  زلٔ فضي٘ق أُؼاف الكل٘   ٘وا ٗتملق ٗتٌاّ  الزؼّ  التالٖ المْ  

 بئمتـاف٘ز٘   التؼؿٗل هي ع٠  امتزابال أ ـاػ المٌ٘   

 

 ( 3رؼّ ) 
 امتزابال أ ـاػ المٌ٘  صْ  المباؿال الووخل  لٌْاصٖ اليْ  ّالْما 

 بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل

 العبارات م
الوزن النسبي  

 للتحقيق %

داللة 
 العبارة

1 
ْػ امتـاف٘ز٘ال فؼؿٗن٘  ّاّض  زلٔ هنتْٓ ّر

 .اٛ نام الملو٘ 
41%  00 

2 
ّرْػ بـاهذ للؼؿامال المل٘ا فضيق بٌنب  كب٘ـ  ؿمال  

 .الكل٘  ّ أُؼا ِا
00% 00001 

 00  %35 .فْا ق البـاهذ الؼؿام٘  ّ اصت٘اد مْق المول 3

 00001 %00  ك اء  أزْاء ُ٘   التؼؿٗل 4

5 

  فضتْٓ زلٔ اصؼث الكتر ّ ّرْػ هكتب  هزِق

الوز٠ل الملو٘   هتاص  لكل الل٠د ّ أزْاء ُ٘   

 .التؼؿٗل 
55  % 00001 

6 
فْفي علٔ فلْٗـٗ  ٛمال٘ر التؼؿٗل زلٔ أزْاء 

 ُ٘   التؼؿٗل
35 % 00 

7 
زْاء ُ٘   التؼؿٗل ّالِ٘   فْا ـ التٍْ٘ا الْع٘ ٖ ٛ

 الوماًّ  للتؼؿٗل  ٖ التغََال الوغتل  
55%  00001 

 00  %35 ّرْػ علٔ فيْٗن هنتوـ ٛمال٘ر التؼؿٗل 5

0 
ّرْػ التقام بالْاربال الْع٘ ٘  ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل 

 ّالِ٘   الوماًّ  فزاٍ زول٘  التؼؿٗل
95%  00001 

 00 %31 فٌْي زول٘  فيْٗن أمال٘ر التؼؿٗل. 10

11 
امتغؼام فكٌْلْر٘ا التمل٘ن  ٖ فؼؿٗل  الويـؿال 

 ٘ .الؼؿام
55% 00001 

12 
ّرْػ هْ   للكل٘  زلٔ ىبك  اًٟتـًت باللي  المـب٘  

 ّاًٟزل٘قٗ   ٗنازؼ  ٖ فمل٘ن الل٠د
00% 00001 

13 
اُتوام أمال٘ر التؼؿٗل  بتٌو٘  هِاؿال التملن الؾافٖ 

 .للل٠د
31%  00 
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14  
ه٠ و  التغٌَ الملوٖ ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل 

 .ٗنِا للويـؿال التٖ ٗكل ْى  بتؼؿ
00% 00001 

15 
اٛملْد الؼٗويـآٖ ّ المؼال  ّاٛهاً  ّالض٘اػٗ  أحٌاء 

 .التؼؿٗل
05% 00001 

 00   %31 ..اُتوام أمال٘ر التؼؿٗل بتٌْي زول٘  في٘٘ن الل٠د 16

17 
ه٠ و   ازال التؼؿٗل بالكل٘  هي ص٘ج التزِ٘قال ّ 

 الوناص  بالٌنب  لمؼػ الل٠د.
35%  00 

 00 % 30 .ٛرِق  ّ الومؼال ّهٌامب  صال  الوماهلفْ ـ  ا 15

10 
ّرْػ ًظام لتيي٘ل ٍّ٘اً  اٛرِق  ّ الومؼال ّ 

 .الوماهل ال٠فه  للتؼؿٗل
31%  00 

20 
فْ ـ  ّما ل اٛهاى ّالضواٗ   ّّرْػ الوٌاط الَضٖ 

 .بيازال التؼؿٗل
31%  00 

 00  %35 .ٗنٖك اٗ  الموا  بالٌنب  ليازال ّهتللبال المول التؼؿ 21

  
أعِـل ًتا ذ فضل٘ل الب٘   الؼاعل٘   بمِ ًيآ الياْ  التاٖ فتو٘اق بِاا الكل٘ا  ّ  

الوتملياا  بئمااتـاف٘ز٘   التااٖ ٗوكااي امااتخواؿُا زلاأ الٌضااْ الااؾٕ ٗضيااق أُااؼاف  الكل٘اا 

% ، كواا أعِاـل 95% ّ 85ّ ؼ صييات فلا  المْاهال ًنار فتاـاّس با٘ي  التؼؿٗل ،

فاااؤحـ زلااأ ك ااااء  ّ ازل٘ااا  الكل٘ااا   اااٖ فضي٘اااق فلااا   بماااِ ًياااآ الْاااما التاااٖ  اااؼ

 .% 41%  ّ 31اُٛؼاف،ّراءل بٌنر فتـاّس ب٘ي 
 ّراءل فل  المْاهل كوا ٗلٖ  

  

 ِغبالد اٌمٛح: 

  ّرْػ بـاهذ للؼؿامال المل٘ا فضيق بٌنب  كب٘ـ  ؿمال  الكل٘  ّ أُؼا ِا.  -

   ك اء  أزْاء ُ٘   التؼؿٗل. -

اء ُ٘ ا  التاؼؿٗل ّالِ٘ ا  الوماًّا  للتاؼؿٗل فْا ـ التٍْ٘ا الاْع٘ ٖ ٛزْا -

  ٖ التغََال الوغتل  .

ه٠ واا  التغَااٌ الملوااٖ ٛزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل للويااـؿال التااٖ ٗكل ااْى   -

   بتؼؿٗنِا .

ّرْػ التقام بالْاربال الْع٘ ٘  ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل ّالِ٘   الوماًّ  فزاٍ  -

 زول٘  التؼؿٗل

ث الكتر ّ الوز٠ل الملو٘   هتاصا  لكال ّرْػ هكتب  هزِق  فضتْٓ زلٔ اصؼ -

  الل٠د ّ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل .

 امتغؼام فكٌْلْر٘ا التمل٘ن  ٖ فؼؿٗل  الويـؿال الؼؿام٘ .  -

ّرْػ هْ   للكل٘  زلٔ ىبك  اًٟتـًت باللي  المـب٘  ّاًٟزل٘قٗا   ٗناازؼ  اٖ  -

 فمل٘ن الل٠د.

    أحٌاء التؼؿٗل.اٛملْد الؼٗويـآٖ ّ المؼال  ّاٛهاً  ّالض٘اػٗ -

 ِغبالد اٌٚع  -

  زؼم ّرْػ امتـاف٘ز٘ال فؼؿٗن٘  ّاّض  زلٔ هنتْٓ اٛ نام الملو٘ . -
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 زؼم فْا ق البـاهذ الؼؿام٘  ّ اصت٘اد مْق المول. -

 . اليَْؿ فْفي علٔ فلْٗـٗ  ٛمال٘ر التؼؿٗل زلٔ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل -

 اليَْؿ  ٖ ّرْػ علٔ فيْٗن هنتوـ ٛمال٘ر التؼؿٗل. -

  يَْؿ  ٖ فٌْي زول٘  فيْٗن أمال٘ر التؼؿٗل ال -

  ل  اُتوام أمال٘ر التؼؿٗل  بتٌو٘  هِاؿال التملن الؾافٖ للل٠د. -

زؼم ه٠ و   ازال التؼؿٗل بالكل٘  هي ص٘ج التزِ٘قال ّ الوناص  بالٌنب   -

 لمؼػ الل٠د.

 زؼم فْ ـ اٛرِق  ّ الومؼال ّمْء صال  الوماهل -

 ل ٍّ٘اً  اٛرِق  ّ الومؼال ّ الوماهلاليَْؿ  ٖ ّرْػ ًظام لتيي٘ -

اليَْؿ  ٖ  ّما ل اٛهاى ّالضواٗ   ّّرْػ الوٌاط الَضٖ بيازال  -

 التؼؿٗل.

 زؼم ك اٗ  الموا  بالٌنب  ليازال ّهتللبال المول التؼؿٗنٖ. -

 

* اٌىْ  عأٓ ٚالأع األكاء االٍأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأخ رغأبٖ اٌعٛاِأً اٌلاف١ٍأخ)ِغبالد 

 ،  عٍمخ ثبٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌاٌّز اٌمٛح ٚ  اٌٚع ( 
ٗتن التمـف زلٔ ؽل  زي ٓـٗق التضل٘ل الب٘ ٖ الكوٖ للمْاهل اٝمتـاف٘ز٘     

 ، ّؽل  هي ع٠  علْف٘ي ُوا    التؼؿٗل(الؼاعل٘  لكل٘  التـب٘   ٖ ُؾا الوزا ) 

 صناد أّفاى ُؾٍ المْاهل  - 

 الكيا زي ّا   اٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  ًضُْا.     - 

  

 ّ ٘وا ٗلٖ ًتا ذ ُاف٘ي الغلْف٘ي 

 

 اإلٍزوار١غ١خ اٌلاف١ٍخؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ  -0

فتٌاّ  الوَ ْ   التال٘   صناد أّفاى المْاهل التٖ فوخل هزاٟل اليْ  ّ  

 كوا ٗلٖ بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل هزاٟل الْما 

 

 (   4علٚي ) 

 اعل٘ هَ ْ   صناد أّفاى المْاهل اٝمتـاف٘ز٘  الؼ

 بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التؼؿٗل

 

 ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع 

 اٌزؤص١و

)اٌٛىْ 

 إٌَجٟ(

 

اؽزّبي ثمبء 

 اٌّئٍَخ

 

ؽبًٕ 

 اٌٚوة
 اٌٛىْ

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

ّراْػ باـاهذ للؼؿاماال المل٘اا فضيااق   

 بٌنب  كب٘ـ  ؿمال  الكل٘  ّأُؼا ِا.

 

91% 

 

 

85% 

 

1.77 

 

1.19 
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 1.19 1.81 %91 %91   ك اء  أزْاء ُ٘   التؼؿٗل.

فاااْا ـ التٍْااا٘ا الاااْع٘ ٖ ٛزْااااء 

ُ٘ ااااا  التاااااؼؿٗل ّالِ٘ ااااا  الوماًّااااا  

 1.19 1.77 %91 %85 للتؼؿٗل  ٖ التغََال الوغتل  .

ه٠ وااا  التغَاااٌ الملواااٖ ٛزْااااء 

ُ٘   التاؼؿٗل للوياـؿال التاٖ ٗكل اْى  

 1.11 1.86 %95 %91   بتؼؿٗنِا .

ّرااااْػ التااااقام بالْاربااااال الْع٘ ٘اااا  

زْااااااء ُ٘ ااااا  التاااااؼؿٗل ّالِ٘ ااااا  ٛ

 1.18 1.76 %81 %95 الوماًّ  فزاٍ زول٘  التؼؿٗل

ّراااْػ هكتبااا  هزِاااق  فضتااآْ زلااأ 

اصاااااؼث الكتااااار ّ الوزااااا٠ل الملو٘ااااا   

هتاصااا  لكااال اللااا٠د ّ أزْااااء ُ٘ ااا  

 1.19 1.77 %91 %85  التؼؿٗل .

امتغؼام فكٌْلْر٘اا التملا٘ن  اٖ فاؼؿٗل  

 1.18 1.72 %85 %85 الويـؿال الؼؿام٘ . 

ّرْػ هْ   للكل٘  زلٔ ىبك  اًٟتـًت 

باللي  المـب٘  ّاًٟزل٘قٗا   ٗناازؼ  اٖ 

 1.19 1.77 %85 %91 فمل٘ن الل٠د.

اٛمااااااالْد الاااااااؼٗويـآٖ ّ المؼالااااااا  

 1.11 1.91 %95 %95  ّاٛهاً  ّالض٘اػٗ  أحٌاء التؼؿٗل.

 )ة( ِغبالد اٌٚع 

زااااؼم ّرااااْػ امااااتـاف٘ز٘ال فؼؿٗناااا٘  

 1.12 1.18 %45 %41 نام الملو٘ .تْٓ اٛ ّاّض  زلٔ هن

زؼم فْا ق البـاهذ الؼؿام٘  ّ اصت٘ااد 

 1.11 1.14 %41 %35 مْق المول.

  علاأ فلْٗـٗاا  ٗاافْف ااٖ اليَااْؿ 

ٛمااال٘ر التااؼؿٗل زلاأ أزْاااء ُ٘ اا  

 1.12 1.16 %45 %35 . التؼؿٗل

اليَْؿ  ٖ ّرْػ علٔ فيْٗن هناتوـ 

 1.12 1.17 %55 %31 ٛمال٘ر التؼؿٗل.

.اليَْؿ  ٖ فٌْي زول٘  فيْٗن أمال٘ر 

 1.12 1.15 %51 %31  التؼؿٗل 

 لااا  اُتواااام أماااال٘ر التاااؼؿٗل  بتٌو٘ااا  

 1.12 1.16 %55 %31 هِاؿال التملن الؾافٖ للل٠د.

زااؼم ه٠ واا   ازااال التااؼؿٗل بالكل٘اا  

 1.12 1.18 %51 %35هاااااي ص٘اااااج التزِ٘اااااقال ّ الونااااااص  
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 بالٌنب  لمؼػ الل٠د.

ْ ـ اٛرِااق  ّ الومااؼال ّمااْء زااؼم فاا

 1.12 1.17 %55 %31 صال  الوماهل

اليَااااْؿ  ااااٖ ّرااااْػ ًظااااام لتيااااي٘ل 

 1.11 1.12 %41 %31 ٍّ٘اً  اٛرِق  ّ الومؼال ّ الوماهل

اليَااْؿ  ااٖ  ّمااا ل اٛهاااى ّالضواٗاا   

ّّراااااْػ الوٌااااااط الَاااااضٖ بيازاااااال 

 1.11 1.12 %41 %31 التؼؿٗل.

زاااال زاااؼم ك اٗااا  المواااا  بالٌناااب  ليا

 1.12 1.16 %45 %35 ّهتللبال المول التؼؿٗنٖ.

 0.11 2.24 اٌّغّٛع

 

 ٗتْش هي الزؼّ  النابق  

%  ّ 81أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( لمْاهل اليْ  فتـاّس ب٘ي  -

 1.11 – 1.8% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي 95

%  ّ 41ْاهل الْما فتـاّس ب٘ي أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( لم -

 (1.12 – 1.11% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي ) 55

أى إروالٖ صْاٍل ّـد اّٛفاى الٌنب٘  )ػؿر  الت ح٘ـ(   ّ ًزاس الوؤمن )  -

 8.84الكل٘ ( هناّٗا 

( ُّؾا ٗؼ  زلٔ ٍض  علْال التضل٘ل 1.1كوا أى إروالٖ أّفاى المْاهل )  -

 اٝمتـاف٘زٖ.
 

 .ىْ  عٓ ٚالع األكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخاٌ -2
للكيااا زااي ّا اا  اٛػاء اٟمااتـاف٘زٖ للكل٘اا  فزاااٍ المْاهاال الؼاعل٘اا  بالٌنااب   

ٗااتن ؽلاا  هااي عاا٠  صناااد أّفاى المْاهاال التااٖ فوخاال هزاااٟل  ٝمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل

 اليْ  ّ هزاٟل الْما كوا فّْضِا الوَ ْ   التال٘  

 

 ( 5علٚي) 

 ٚالع األكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخ رغبٖ اٌعٛاًِ اٌلاف١ٍخرٛٙؼ ِٖفٛفخ  

 إلٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌثبٌَٕجخ 

 

 اٌزور١ت اٌٛىْ اٌعٛاًِ اإلٍزوار١غ١خ اٌلاف١ٍخ
 إٌمبٛ اٌّوعؾخ

 )األٚىاْ اٌّوعؾخ(

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

ّرااْػ بااـاهذ للؼؿامااال المل٘ااا فضيااق بٌنااب   

 1.27 3 1.19  كب٘ـ  ؿمال  الكل٘  ّ أُؼا ِا.

 1.27 3 1.19   ك اء  أزْاء ُ٘   التؼؿٗل.

 1.27 3 1.19فاااْا ـ التٍْااا٘ا الاااْع٘ ٖ ٛزْااااء ُ٘ ااا  
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التااااؼؿٗل ّالِ٘ اااا  الوماًّاااا  للتااااؼؿٗل  ااااٖ 

 التغََال الوغتل  .

ه٠ وااا  التغَاااٌ الملواااٖ ٛزْااااء ُ٘ ااا  

التؼؿٗل للوياـؿال التاٖ ٗكل اْى  بتؼؿٗناِا .

   1.11 4 1.41 

ال الْع٘ ٘اا  ٛزْاااء ّرااْػ التااقام بالْارباا

ُ٘ اا  التااؼؿٗل ّالِ٘ اا  الوماًّاا  فزاااٍ زول٘اا  

 1.16 2 1.18 التؼؿٗل

ّراااْػ هكتبااا  هزِاااق  فضتااآْ زلااأ اصاااؼث 

الكتاااار ّ الوزاااا٠ل الملو٘اااا   هتاصاااا  لكاااال 

 1.27 3 1.19  الل٠د ّ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل .

اماااااتغؼام فكٌْلْر٘اااااا التملااااا٘ن  اااااٖ فاااااؼؿٗل  

 1.16 2 1.18 الويـؿال الؼؿام٘ . 

ّرْػ هْ   للكل٘  زلٔ ىبك  اًٟتـًت بالليا  

المـب٘ااااا  ّاًٟزل٘قٗااااا   ٗناااااازؼ  اااااٖ فملااااا٘ن 

 1.27 3 1.19 الل٠د.

اٛماااالْد الااااؼٗويـآٖ ّ المؼالاااا  ّاٛهاًاااا  

 1.51 5 1.11  ّالض٘اػٗ  أحٌاء التؼؿٗل.

 )ة( ِغبالد اٌٚع 

زااؼم ّرااْػ امااتـاف٘ز٘ال فؼؿٗناا٘  ّاّااض  

 1.12 1 1.12  و٘ .زلٔ هنتْٓ اٛ نام المل

زؼم فْا ق الباـاهذ الؼؿاما٘  ّ اصت٘ااد ماْق 

 1.11 1 1.11 المول.

اليَاااْؿ فاااْفي علااأ فلْٗـٗااا  ٛماااال٘ر 

 1.12 1 1.12 . التؼؿٗل زلٔ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل

اليَاااْؿ  اااٖ ّراااْػ علااأ فياااْٗن هناااتوـ 

 1.12 1 1.12 ٛمال٘ر التؼؿٗل.

.اليَاااْؿ  اااٖ فٌاااْي زول٘ااا  فياااْٗن أماااال٘ر 

 1.12 1 1.12   .ؼؿٗلالت

 ل  اُتواام أماال٘ر التاؼؿٗل  بتٌو٘ا  هِااؿال 

 1.12 1 1.12 التملن الؾافٖ للل٠د.

زؼم ه٠ و   ازال التؼؿٗل بالكل٘  هاي ص٘اج 

 1.12 1 1.12 التزِ٘قال ّ الوناص  بالٌنب  لمؼػ الل٠د.

زااؼم فااْ ـ اٛرِااق  ّ الومااؼال ّمااْء صالاا  

 1.12 1 1.12 الوماهل

ٖ ّراااْػ ًظاااام لتياااي٘ل ٍّااا٘اً  اليَاااْؿ  ااا

 1.11 1 1.11 اٛرِق  ّ الومؼال ّ الوماهل

اليَْؿ  ٖ  ّما ل اٛهاى ّالضواٗ   ّّرْػ 

 1.11 1 1.11 الوٌاط الَضٖ بيازال التؼؿٗل.

 1.12 1 1.12زؼم ك اٗ  المواا  بالٌناب  ليازاال ّهتللباال 
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 المول التؼؿٗنٖ.

 2.76  0.11 اعّبٌٟ إٌمبٛ اٌّوعؾخ
 

، 2.76جأأ١ٓ ِأأٓ اٌّٖأأفٛفخ اٌَأأبثمخ أْ اعّأأبٌٟ كهعأأبد األٚىاْ اٌّوعؾأأخ  ر 

أكاء اٌى١ٍخ ٚاٍأزغبثزٙب ٌٍعٛاِأً اٌلاف١ٍأخ ) ٔمأبٛ اٌمأٛح ٚاٌٚأع (   ٚمٌه ٠لي عٍٝ أْ 

 ألً ِٓ اٌّزٍٜٛ.اٌزله٠ٌ  إلٍزوار١غ١خثبٌَٕجخ 
 

 الضال٘ااا  لاااؼِٗا  ّالوتمليااا هزااااٟل الياااْ  إٔ أى إماااتـاف٘ز٘  الكل٘ااا  فناااتيل   

بئمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل بؼؿراا   أ اال هااي الوتْماأ ،  كوااا أًِااا ٟ  فمااالذ ًااْاصٖ 

، فلاا  التااٖ فوخاال هزوْزاا  هااي رْاًاار اليَااْؿ  بالؼؿراا  الوللْباا   الْااما

ّالومْ ال الؼاعل٘  بالكل٘  التٖ ٌٗتذ زٌِا ززق ُؾٍ الوؤمن  زي فضي٘ق اُٛؼاف 

ِب رٍٕٛذ ا١ٌٗ  الٌتا ذ ّها   ُؾٍ ٕٚ٘بن رْبثٗ ث١ٓ .الوـمْه  لِا  ٖ ُؾا الزاًر

( ِأٓ ؽ١أش ٚعأٛك عٛأأت ٙأع   2116كهاٍخ عبكي ِؾّٛك عجل ح ؽج١ْأٟ) 

  .كزاًر ق٘اد امتـاف٘ز٘ال فؼؿٗن٘  ّاّض  فٟ ِّبهٍخ اٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ

 

 ) ة ( ثبٌَٕجخ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ 
( ٗتٌاّ  الزؼّ  التالٖ الكيا زي  المْاهل الؼاعل٘ ) ًيآ اليْ  ّالْما  

الوؤحـ  زلٔ الكل٘   ٘وا ٗتملق بئمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ  هي ع٠  امتزابال أ ـاػ 

 .المٌ٘  

 

 ( 6رؼّ ) 

امتزابال أ ـاػ المٌ٘  صْ  المباؿال الووخل  لٌْاصٖ اليْ  ّالْما بالٌنب  

 ٝمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ

 العبارات م
الوزن النسبي 
 للتحقيق %

داللة 
 العبارة

الكليية بيبكة االتالياالت للحاليو   تتوفر فيي 1
علييا اللعلولييات  حييدا االناييازات البح ييية 

 00 %14 لن الاالعات اللحلية وا انبية0 

يتييوفر بالكلييية لركييز للنقيي  اللبابيير لو ييا     2
 00 00 اللؤتلرات البح ية اللحلية وا انبية0 

اللكتبية الكترونيية بالكليية تت يلن نقي  و ييا    3
 00 00 ة بالالوت والالورة0 اللؤتلرات البح ي

تييييوفر الكلييييية للبيييياح ين الةييييدلات البح ييييية ليييين  4
 ا اهيييييزة و اللعيييييدات  اللعالييييي  التكنولوايييييية

 00005 %53 اللناسبة0 

تسهم الكلية في توفير سب  النبر الليسرة في  5
 00 %15 دوريات عللية بح ية في الةارج0 
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ير تتوفر اللكتبة االلكترونية داة  الكلية لتيسي 6
الوالو  إلا اللرااي  واليدوريات بل ي  اهيد 

 00001 %74 وأ   و ت0 

تيييدعو الكليييية ا سييياتاة والةبيييرا  لييين االعيييات  7
ولراكيييز علليييية أانبيييية لتلييييزة فيييي البيييرال  

 00 %15 البح ية0

عقد دورات تدريبية لالق  ةبرات ا ع يا   5
 00005 %60 في اللاا  البح ي0 

ة بتفااليييي  إليييداد ا ع يييا  بنبيييرات دوريييي 0
 00005 %61 لوازة للبحوا في التةالص0 

يتيوفر فييي الكليية لركييز لتةاليص للةييدلات  10
 00 %10 البح ية ل   طب  البحوا لألع ا 0 

تقيييديم التسيييهيضت لألع يييا  اللعيييارين لتاييياوز  11
 00 %12 0ية واللؤتلراتعقبات ح ور الدورات التدريب

بإنتياج  يهتم أع ا  الهي ة اإلدارية الاالعيية  12
 00 %10 البحوا الداعلة لتطوير اللؤسسة) الكلية(0

توافر لفهوم العل  الالاعي وأسلوب أبحياا  13
 00 %20 .الفريق بل سام الكلية اللةتلفة

وايييييود سياسييييية لحيييييددة وا يييييحة ليييييربط   14
 00 %15 .الةرياين بح يا بالكلية بعد التةرج

وايييود ن يييام لتبيييةي  والييييانة ا اهيييزة و   15
 00005 %65  .ت الضزلة للبحوا اللعدا

دعم الكلية  ع ا ها لاليا إلايرا ات التنقي    16
لن اا  البحا العلليي وح يور الليؤتلرات 

 00001 %72 العللية 

تقيييييديم تسيييييهيضت لاليييييية أكبييييير لألع يييييا   17
للحالييو  علييا ا دوات والةالييات الضزلييية 

 00005 %62 إلارا  البحوا 

البحوا في اللااالت  تتكف  الكلية بقيلة نبر 15
 00 00 والدوريات العللية اللحكلة 

تبيياي  ا ع ييا  بتقييديم لكافيي ت لالييية لهييم  10
 غير دالة %3 لقاب  ك  بحا عللي يتم نبره 

عدم تحالي  أيية أليوا  لين ا ع يا  لقابي   20
ح ييييورلم الييييدورات التدريبييييية التييييي تعقييييد 
 00 00 لتنليتهم لهنيا ب  تبايعهم باللكاف ت اللادية 

    
بماِ   الوتملي  بئمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ أعِـل ًتا ذ فضل٘ل الب٘   الؼاعل٘  

ًيآ اليْ  التٖ فتو٘ق بِا الكل٘  ّ التٖ ٗوكي امتخواؿُا زلٔ الٌضْ الاؾٕ ٗضياق أُاؼاف  
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% ، كوا أعِـل بمِ 74% ّ 53ّ ؼ صييت فل  المْاهل ًنر فتـاّس ب٘ي  ، الكل٘ 

ًيآ الْما التٖ  ؼ فؤحـ زلٔ ك اء  ّ ازل٘  الكل٘   ٖ فضي٘اق فلا  اُٛاؼاف،ّراءل 

 .% 21%  ّ 11بٌنر فتـاّس ب٘ي 
 ّراءل فل  المْاهل صنر فٌَ٘ ِا كوا ٗلٖ  

 
 )أ( ِغبالد اٌمٛح

ات ت بوثيننننننإل مننننننن تأل هننننننزة   ت معنننننناتت  ت معامننننننل تنننننن فر ت  ليننننننإل  لبنننننناوثين ت رننننننام   -
 ت ت ن    يإل ت مناابإل. 

تت فر ت م تبإل تال  تر نيإل اترل ت  ليإل  تياير ت    ل د ى ت مرت ع  ت ا ريات بأقل   -
  ها  أقل  قت. 

 عقا ا رتت تاريبيإل   قل ربرتت تألعضاء ف  ت م ال ت بوث .   -

 ل م  زة  لبو ث ف  ت تر ص دماتا تألعضاء بنشرتت ا ريإل بتفا ي  -

    ا نظام  تشغيل   يانإل تأل هزة   ت معاتت ت الزمإل  لبو ث .   -

اعنننم ت  لينننإل ألعضنننا ها ما ينننا   نننرتءتت ت تنقنننل منننن ت نننل ت بونننث ت علمننن   وضننن ر   -
 ت محتمرتت ت علميإل 

تقنننايم تانننهيالت ما ينننإل أ بنننر   عضننناء  لو ننن ل علنننى تألا تت  ت رامنننات ت الزمنننإل   -
 ء ت بو ث.  رت

 
 Weaknesses) ب( مجاالت الضعف 

ال تت فر ف  ت  ليإل شب إل تالت االت  لو  ل على ت معل منات ألوناث تالن نازتت   -
 ت بوثيإل من ت  امعات ت موليإل  تأل نبيإل. 

 ال يت فر با  ليإل مر ز  لنقل ت مباشر   قا ع ت محتمرتت ت بوثيإل ت موليإل  تأل نبيإل.   -

يننننإل با  ليننننإل ال تتضننننمن تنقننننل  قننننا ع ت مننننحتمرتت ت بوثيننننإل با  نننن ت ت م تبننننإل ت  تر ن  -
  ت   رة. 

 تق ير ت  ليإل ف  ت فير ابل ت نشر ت ميارة ف  ا ريات علميإل بوثيإل ف  ت رارج.   -

ق ن ر ا ر ت  لينإل فن  اعن ة تألانات ة  ت ربننرتء منن  امعنات  مرت نز علمينإل أ نبيننإل   -
 متميزة ف  ت برتم  ت بوثيإل   .
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ا ر ت  ليإل ف  تقايم ت تاهيالت   عضاء ت معارين  ت ا ز عقبنات وضن ر ق  ر   -
 ت ا رتت ت تاريبيإل  ت محتمرتت .

ال يهنننننتم أعضننننناء ت هي نننننإل ت اترينننننإل ت  امعينننننإل  بإنتننننناج ت بوننننن ث ت اتعمنننننإل  تطننننن ير   -
 ت محااإل) ت  ليإل(.

 رتلفإل.ال يت تفر مفه م ت عمل ت  ماع   أال ب أبواث ت فريق بأقاام ت  ليإل ت م  -

ت ق نننن ر فنننن  عمننننل  ايااننننإل موننننااة  تضننننوإل  ننننربط ت رننننري ين بوثيننننا با  ليننننإل بعننننا   -
 ت تررج.

 ال تت فل ت  ليإل بقيمإل نشر ت بو ث ف  ت م االت  ت ا ريات ت علميإل ت مو مإل   -

 عام تش يع تألعضاء بتقايم م افآت ما يإل  هم مقابل  ل بوث علم  يتم نشره   -

تألعضاء مقابل وضن رمم ت نا رتت ت تاريبينإل ت تن  تعقنا  عام تو يل أيإل أم تل من  -
  تنميتهم مهنيا بل تش يعهم با م افآت ت ماايإل

 

  ,Doorisكٚه٠أٌ  ػؿاما  فٍْالت إل٘اَ   ُؾٍ الٌتا ذ ّها  ٌُّاك فيابَ ب٘ي

 اٖ البٌ٘ا  التٌظ٘و٘ا  بكل٘  هؼٌٗ  لْك اًزلاْك هاي ص٘اج رْاًار الْاما (   2116)

( هاي ص٘اج  2116) ِؾّٛك عجأل ح ؽج١ْأٟزاػ    ، ّػؿام  الونا ل الوال٘للكل٘   ّ

ّرْػ رْاًر ّما  ٖ هواؿم  إمتـاف٘ز٘  البضج ّأُوِا أى أزْاء الِ٘   اٝػاؿٗ  

 الزاهم٘  لن فِتن بئًتاد البضْث النا ؼ  للضـك  التٌوْٗ 

 

* اٌىْأأأ  عأأأٓ ٚالأأأع األكاء االٍأأأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأأأخ رغأأأبٖ اٌعٛاِأأأً 

ٌجؾأش اٌّزعٍمأخ ثبٍأزوار١غ١خ ا  ْ  ّ  الْما(هزاٟل الياٌلاف١ٍخ)

  اٌعٍّٟ
 

بْامال  التضل٘ال الب٘ اٖ الكواٖ للمْاهال اٝماتـاف٘ز٘  الؼاعل٘ا  لكل٘ا   ؽل  ّٗتن 

ّؽل  هاي عا٠  علاْف٘ي ُواا    صنااد  ،  لبضج الملوٖا بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  التـب٘ 

ا ، ّ ٘وا ٗلٖ ًتاا ذ ُااف٘ي أّفاى ُؾٍ المْاهل، حن الكيا زي أػاء الكل٘  ّامتزابتِا لِ

 الغلْف٘ي     

 

 ؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ -0

فتٌاّ  الوَ ْ   التال٘   صناد أّفاى المْاهل التٖ فوخل هزاٟل اليْ  ّ  

 كوا ٗلٖ  للبضج الملوٖهزاٟل الْما بالٌنب  
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 (   7علٚي ) 

 ما(هَ ْ   صناد أّفاى المْاهل اٝمتـاف٘ز٘  الؼاعل٘ ) هزاٟل اليْ  ّالْ

 للبضج الملوٖبالٌنب  

 ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع 

 اٌزؤص١و

)اٌٛىْ 

 إٌَجٟ(

اؽزّبي 

ثمبء 

 اٌّئٍَخ

ؽبًٕ 

 اٌٚوة
 اٌٛىْ

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

تييوفر الكلييية للبيياح ين الةييدلات البح ييية ليين 
 اٛرِاااق  ّ الوماااؼال  الوماهااال التكٌْلْر٘ااا 

 %53 اللناسبة0 

 

 

75% 

 

 

1.41 

 

 

1.11 

لكترونية داة  الكلية لتيسيير تتوفر اللكتبة اال
الوالو  إلا اللرااي  واليدوريات بل ي  اهيد 

 %74 وأ   و ت0 

 

81% 

 

1.59 

 

1.16 

عقد دورات تدريبية لالق  ةبرات ا ع يا  
 1.14 1.52 %75 %60 في اللاا  البح ي0 

إليييداد ا ع يييا  بنبيييرات دوريييية بتفااليييي  
 1.11 1.43 %71 %61 لوازة للبحوا في التةالص 

ػ ًظاااام لتياااي٘ل ٍّااا٘اً  اٛرِاااق  ّ ّراااْ 

 1.12 1.46 %71 %65  الومؼال ال٠فه  للبضْث 

دعم الكلية  ع يا ها لالييا إلايرا ات التنقي  
لن اا  البحا العللي وح يور الليؤتلرات 

 1.14 1.54 %75 %72 العللية 

تقيييييديم تسيييييهيضت لاليييييية أكبييييير لألع يييييا  
للحالييو  علييا ا دوات والةالييات الضزليية 

 1.11 1.43 %71 %62 البحوا  إلارا 

 Weaknesses اٌٚع  ِغبالد) ة( 

ال تتيييييوفر فيييييي الكليييييية بيييييبكة االتالييييياالت 
للحالو  علا اللعلولات  حدا االنايازات 

 %14 البح ية لن الاالعات اللحلية وا انبية0 

 

31% 

 

1.14 

 

1.11 

ال يتوفر بالكليية لركيز للنقي  اللبابير لو يا   
 11 11 %21 00 وا انبية0 لية اللؤتلرات البح ية اللح

اللكتبييية الكترونيييية بالكليييية ال تت يييلن تنقييي  
و يييييييا   الليييييييؤتلرات البح يييييييية بالاليييييييوت 

 11 11 %21 00 والالورة0 

تقالير الكلية في تيوفير سيب  النبير الليسيرة 
 %15 في دوريات عللية بح ية في الةارج0 

 

31% 1.15 1.11 

 اليييييور دور الكليييييية فيييييي دعيييييوة ا سييييياتاة 
برا  لن االعات ولراكز علليية أانبيية والة

 لتليزة في البرال  البح ية0

 
 
15% 

 

 

35% 

 

 

1.15 

 

 

1.11 

    %12 الييييور دور الكلييييية فييييي تقييييديم التسييييهيضت 
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لألع ييا  اللعييارين لتايياوز عقبييات ح ييور 
 الدورات التدريبية واللؤتلرات 0

35% 1.14 1.11 

ٟ ِٗاااتن أزْااااء الِ٘ ااا  اٝػاؿٗااا  الزاهم٘ااا   

اد البضااْث الؼازواا  لتلااْٗـ الوؤمناا ) بئًتاا

 %10 الكل٘ (.

 

21% 

 

 

1.12 

 

1.11 

ٟ ٗتاااْا ـ ه ِاااْم الموااال الزواااازٖ ّأمااالْد 

 %20 .أبضاث ال ـٗق ب  نام الكل٘  الوغتل  

 

31% 

 

1.16 

 

1.12 

اليَااْؿ  ااٖ زواال  م٘اماا  هضااؼػ  ّاّااض   

 %15 .لـبٔ الغـٗز٘ي بضخ٘ا بالكل٘  بمؼ التغـد

 

31% 

 

1.15 

 

1.11 

ال تتكفييي  الكلييييية بقيليييية نبييير البحييييوا فييييي 
 00 اللااالت والدوريات العللية اللحكلة 

 

21% 11 11 

عييدم تبيياي  ا ع ييا  بتقييديم لكافيي ت لالييية 
 %3   0لهم لقاب  ك  بحا عللي يتم نبره

 

31% 

 

1.19 

 

1.12 

عدم تحالي  أيية أليوا  لين ا ع يا  لقابي  
ح ييييورلم الييييدورات التدريبييييية التييييي تعقييييد 

ليتهم لهنيا ب  تبايعهم باللكافي ت اللاديية لتن
0 00 

 

35% 

 

11 

 

11 

 1.11 3.77 الوزوْي

 

 فب٘ي هي الزؼّ  النابق  

%  ّ 71أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( لمْاهل اليْ  فتـاّس ب٘ي  -

 1.16 – 1.11% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي 81

%  21 ) الكل٘ ( لمْاهل الْما فتـاّس ب٘ي أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن -

 (1.12 – 1.11% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي ) 35ّ 

اّٛفاى الٌنااب٘  )ػؿراا  التاا ح٘ـ(   ّ ًزاااس الوؤمناا ) الكل٘اا ( أى إروااالٖ صاٍاال  -

 3.77  هناّٗا 
  

 

 

 .اٌىْ  عٓ ٚالع األكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخ   -2
 

تـاف٘زٖ للكل٘اا  فزاااٍ المْاهاال  الؼاعل٘اا  بالٌنااب  للكيااا زااي ّا اا  اٛػاء اٟماا 

ٗكْى هي ع٠  صناد أّفاى المْاهل التٖ فوخال هزااٟل  ٝمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖ 

 اليْ  ّ هزاٟل الْما كوا فّْضِا الوَ ْ   التال٘  

 (   2علٚي ) 

 اٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  فزاٍ المْاهل الؼاعل٘  فّْشهَ ْ    
 البضج الملوٖ تـاف٘ز٘ ٝمبالٌنب  
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 اٌعٛاًِ اإلٍزوار١غ١خ اٌلاف١ٍخ
 ٝمتـاف٘ز٘  البضج الملوٖبالٌنب  

 اٌزور١ت اٌٛىْ
ّوعؾخ  إٌمبٛ ٌا

)األٚىاْ 

ّوعؾخ(  ٌا

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

 

اٛرِااق  ّ تيوفر الكلييية للبيياح ين الةيدلات البح ييية ليين 

 اللناسبة0  الومؼال  الوماهل التكٌْلْر٘ 

 

 

1.11 

 

 

2 

 

 

1.22 

تتوفر اللكتبة االلكترونية داة  الكلية لتيسير الواليو  
 إلا اللراا  والدوريات بل   اهد وأ   و ت0 

 

1.16 

 

5 

 

1.81 

عقيييد دورات تدريبيييية لاليييق  ةبيييرات ا ع يييا  فيييي 
 1.56 4 1.14 اللاا  البح ي0 

إليييداد ا ع يييا  بنبيييرات دوريييية بتفااليييي  ليييوازة 
 1.22 2 1.11 للبحوا في التةالص 

ّراااْػ ًظاااام لتياااي٘ل ٍّااا٘اً  اٛرِاااق  ّ الوماااؼال  

 1.36 3 1.12  .ال٠فه  للبضْث 

دعم الكلية  ع يا ها لالييا إلايرا ات التنقي  لين ااي  
 1.56 4 1.14 البحا العللي وح ور اللؤتلرات العللية 

تقييديم تسييهيضت لالييية أكبيير لألع ييا  للحالييو  علييا 
 1.22 2 1.11   ا دوات والةالات الضزلة إلارا  البحوا

 Weaknesses ) ة( ٔمبٛ اٌٚع 

ال تتييوفر فييي الكلييية بييبكة االتاليياالت للحالييو  علييا 
اللعلولييات  حييدا االناييازات البح ييية ليين الاالعييات 

 اللحلية وا انبية0 

 

1.11 

 

1 

 

1.11 

ال يتوفر بالكلية لركز للنق  اللبابر لو ا   اللؤتلرات 
 11 11 11 البح ية اللحلية وا انبية0 

اللكتبيييية الكترونييييية بالكلييييية ال تت ييييلن تنقيييي  و ييييا   
 11 11 11 اللؤتلرات البح ية بالالوت والالورة0 

تقاليييير الكليييية فيييي تيييوفير سيييب  النبييير الليسيييرة فيييي 
 1.11 1 1.11 دوريات عللية بح ية في الةارج0 

 الييور دور الكلييية فييي دعييوة ا سيياتاة والةبييرا  ليين 
تليييزة فييي البييرال  االعييات ولراكييز عللييية أانبييية ل

 البح ية   0

 

1.11 1 1.11 

 اليييور دور الكليييية فيييي تقيييديم التسيييهيضت لألع يييا  
اللعييارين لتايياوز عقبييات ح ييور الييدورات التدريبييية 

 واللؤتلرات 0

 

1.11 1 1.11 

ٟ ِٗتن أزْاء الِ٘   اٝػاؿٗ  الزاهم٘   بئًتاد البضْث 

 الؼازو  لتلْٗـ الوؤمن ) الكل٘ (.

 

1.11 1 1.11 

ٟ ٗتاااْا ـ ه ِاااْم الموااال الزواااازٖ ّأمااالْد أبضااااث 

 .ال ـٗق ب  نام الكل٘  الوغتل  

 

1.12 1 1.12 

 1.11 1 اليَاااْؿ  اااٖ زوااال  م٘امااا  هضاااؼػ  ّاّاااض  لاااـبٔ  
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 1.11 .الغـٗز٘ي بضخ٘ا بالكل٘  بمؼ التغـد

ال تتكفييي  الكليييية بقيلييية نبييير البحيييوا فيييي اللاييياالت 
 11 1 11 والدوريات العللية اللحكلة 

عدم تبياي  ا ع يا  بتقيديم لكافي ت لاليية لهيم لقابي  
 ك  بحا عللي يتم نبره 

 

1.12 1 1.12 

عدم تحالي  أية ألوا  لن ا ع ا  لقابي  ح يورلم 
الييييدورات التدريبييييية التييييي تعقييييد لتنليييييتهم لهنيييييا بيييي  

 1.11 1 1.11 تبايعهم باللكاف ت اللادية 

 1.15  0.11 اعّبٌٟ إٌمبٛ اٌّوعؾخ

  
، 1.15جأأ١ٓ ِأأٓ اٌّٖأأفٛفخ اٌَأأبثمخ أْ اعّأأبٌٟ كهعأأبد األٚىاْ اٌّوعؾأأخ ر 

رغأأبٖ اٌعٛاِأأً اٌلاف١ٍأأخ )ِغأأبالد  األكاء االٍأأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأأخ ٚمٌأأه ٠أألي عٍأأٝ أْ

 فٛق اٌّزٍٜٛ . إلٍزوار١غ١خ اٌجؾش اٌعٍّٟاٌمٛح ٚ اٌٚع ( ثبٌَٕجخ 

 

الوتمليااا   الضال٘ااا  لاااؼِٗا هزااااٟل الياااْ  إٔ أى إماااتـاف٘ز٘  الكل٘ااا  فناااتيل   

بئمااتـاف٘ز٘  البضااج الملوااٖ بؼؿراا   هتْماال  أّ فتمااؼاُا  لاا٠٘،   كوااا أًِااا ٟ  فمااالذ 

، فلا  التاٖ فوخال هزوْزا  هاي رْاًار اليَاْؿ  بالؼؿرا  الوللْبا   الْماًْاصٖ 

ّالومْ ال الؼاعل٘  بالكل٘ا  التاٖ ٌٗاتذ زٌِاا ززاق ُاؾٍ الوؤمنا  زاي فضي٘اق اُٛاؼاف 

 .ًرالوـمْه  لِا  ٖ ُؾا الزا

 

 ثبٌَٕجخ ٌقلِخ اٌّغزّع    ) ط (
 

ٗتٌاااّ  الزااؼّ  التااالٖ المْاهاال الوااؤحـ  زلاأ الكل٘اا   ٘وااا ٗتملااق بئمااتـاف٘ز٘    

 عؼه  الوزتو   هي ع٠  امتزابال أ ـاػ المٌ٘ . 

 

 ( 9رؼّ ) 
امتزابال أ ـاػ المٌ٘  صْ  المباؿال الووخل  لٌْاصٖ اليْ  ّالْما  الوتملي  

 الوزتو   بغؼه 

 العبارات م

الوزن  
النسبي 
 للتحقيق %

داللة 
 العبارة

فْراؼ لاؼٓ الكل٘ا  علا  همتواؼ  لغؼها  الوزتواا  ّ  1

 00 %15 2118إلٔ  2114فٌو٘  الب٘   هي 

هناااُو  اٛٓااـاف الوزتوم٘اا  الوغتل اا   ااٖ فااْ ٘ـ  2

 ااـً المواال لغـٗزااٖ الكل٘اا   ااٖ بااـاهذ التملاا٘ن 

 00001 %74 .ّهضْ اٛه٘ 
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٘  ًظن الوملْهال ّ اٟفَاٟل لـبٔ ك اٗ  ّ ازل  3

 00005 %62 الكل٘  بالوزتو     

ف م٘اااال م٘امااااال فنااااْٗق الغؼهاااا  التااااٖ فيااااؼهِا  4

 00 %12 .الْصؼال ؽال اللاب  الغاً بالكل٘ 

ّرااْػ إػاؿ  فابماا  لْك٘اال ىاا ْى عؼهاا  الوزتواا    5

 00005 %53 .ّفٌو٘  الب٘  

  افناااااي  ػّؿ البضااااْث اٛكاػٗو٘اااا   ااااٖ هْارِاااا 6

 00 %14 .الويك٠ل الوزتوم٘ 

الويااااؿك   ااأ الويااااؿٗ  التاااٖ فتااا٘ش التمااااّى    7

اٟ تَاػٕ ب٘ي الكل٘ا  ّ لااي ؿراا  اٛزواا   اٖ 

 00 %15  .الوزتو  

ّراااااْػ ًظاااااام لوـارمااااا  اللاااااْا ش ّ اليْازاااااؼ    5

ّإرـاءال المول ّ فضؼٗاؼ ك٘ ٘ا  فضناٌِ٘ا للت ازال 

 00 %20 ه  الوزتو  

  هاي عا٠  التغَاٌ اصاؼ هبااػا إى عؼه  الوزتوا 0

 00005 %61 بـاهذ التٌو٘  الوٌِ٘  بالكل٘  ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل.

ؿمال  بـاهذ التٌو٘  لٜزْاء بالكل٘ا  فْراَ  مل٘اا  10

لغؼهاا  الب٘ اا   ااٖ ّااْء  لناا   الزااْػ   ااٖ المواال 

 00 %14 الزاهمٖ.

فوكاااا٘ي زْااااْ ُ٘ اااا  التااااؼؿٗل هااااي اٟفَااااا   11

 00 %10 .بالون ْل٘ي  ٖ الوزتو 

  

أعِـل ًتا ذ فضل٘ل الب٘   الؼاعل٘  بمِ ًيآ اليْ  التٖ فتو٘ق بِا الكل٘  

الوتملياا  بغؼهاا   ّ التاأ ٗوكااي امااتخواؿُا زلاأ الٌضااْ الااؾٕ ٗضيااق أُااؼاف  الكل٘اا 

% ، كوااا 74% ّ 53ّ ااؼ صيياات فلاا  المْاهاال ًناار فتااـاّس باا٘ي  ،  الوزتواا 

 ااء  ّ ازل٘ا  الكل٘ا   اٖ فضي٘اق أعِـل بمِ ًيآ الْما التٖ  ؼ فؤحـ زلأ ك

 .% 21%  ّ 11فل  اُٛؼاف،ّراءل بٌنر فتـاّس ب٘ي 

 ّراءل فل  المْاهل صنر فٌَ٘ ِا كوا ٗلٖ  

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

هناُو  اٛٓـاف الوزتوم٘  الوغتل    ٖ فْ ٘ـ  ـً المول لغـٗزٖ الكل٘   ٖ   -

 بـاهذ التمل٘ن ّهضْ اٛه٘ .

 وملْهال ّ اٟفَاٟل لـبٔ الكل٘  بالوزتو     ك اٗ  ّ ازل٘  ًظن ال  -

 ّرْػ إػاؿ  فابم  لْك٘ل ى ْى عؼه  الوزتو  ّفٌو٘  الب٘  . -

إى عؼه  الوزتو  هي ع٠  التغٌَ اصؼ هباػا بـاهذ التٌو٘  الوٌِ٘  بالكل٘   -

 ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل.
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 Weaknesses) ة( ِغبالد اٌٚع  

إلٔ  2114  لغؼه  الوزتو  ّ فٌو٘  الب٘   هي ٟ فْرؼ لؼٓ الكل٘  عل  همتوؼ -

2118 

اليَْؿ  ٖ ف م٘ل م٘امال فنْٗق الغؼه  التٖ فيؼهِا الْصؼال ؽال اللاب  الغاً  -

 بالكل٘ .

  َْؿ  ػّؿ البضْث اٛكاػٗو٘   ٖ هْارِ  الويك٠ل الوزتوم٘ . -

اٟ تَاػٕ   َْؿ ػّؿ الكل٘   هي ص٘ج الوياؿك   ٖ الوياؿٗ  التٖ فت٘ش التماّى -

 ب٘ي الكل٘  ّ لاي ؿرا  اٛزوا   ٖ الوزتو  . 

ٟ ْٗرؼ  ًظام لوـارم  اللْا ش ّ اليْازؼ ّإرـاءال المول ّ فضؼٗؼ ك٘ ٘  فضنٌِ٘ا  -

 للت ازل ه  الوزتو  

ٟ فْرَ ؿمال  بـاهذ التٌو٘  لٜزْاء بالكل٘   مل٘ا لغؼه  الب٘    ٖ ّْء  لن    -

 الزْػ   ٖ المول الزاهمٖ.

 زؼم فوك٘ي زْْ ُ٘   التؼؿٗل هي اٟفَا  بالون ْل٘ي  ٖ الوزتو . -

ٌُّاااك فيااابَ باا٘ي ُااؾٍ الٌتااا ذ ّهااا   هااا فٍْاالت إل٘ااَ بمااِ الؼؿامااال النااابي  

( عاٍاا  هااي ص٘ااج ّرااْػ رْاًاار  2116كؼؿاماا  زاااػ  هضوااْػ زبااؼ   صب٘يااٖ) 

 تواز٘ .ّما  ٖ التماّى ب٘ي الوؤمن  التمل٘و٘  المال٘  ّالوؤمنال اٟر

 

* اٌىْأأأأ  عأأأأٓ ٚالأأأأع األكاء االٍأأأأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأأأأخ رغأأأأبٖ اٌعٛاِأأأأً 

اٌّزعٍمأأأخ ثبٍأأأزوار١غ١خ فلِأأأخ  اٌلاف١ٍأأأخ)ِغبالد اٌمأأأٛح ٚ  اٌٚأأأع ( 

 اٌّغزّع 

   
ّٗاااتن بْامااال  التضل٘ااال الب٘ اااٖ الكواااٖ للمْاهااال اٝماااتـاف٘ز٘  الؼاعل٘ااا  لكل٘ااا   

عا٠  علاْف٘ي ُواا    صنااد  ّؽل  هي بالٌنب  ٝمتـاف٘ز٘  عؼه  الوزتو ،   التـب٘ 

ّ ٘وااا ٗلااٖ ًتااا ذ  أّفاى ُااؾٍ المْاهاال، حاان الكيااا زااي أػاء الكل٘اا  ّامااتزابتِا لِااا ،

      ُاف٘ي الغلْف٘ي
 ؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ -0

فتٌاااّ  الوَاا ْ   التال٘اا   صناااد أّفاى المْاهاال التااٖ فوخاال هزاااٟل اليااْ  ّ  

  كوا ٗلٖ ؼه  الوزتو  هزاٟل الْما بالٌنب  لغ
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 ( 01علٚي ) 

 ِٖفٛفخ ؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ اإلٍزوار١غ١خ اٌلاف١ٍخ) ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع (

     لِخ اٌّغزّعٌق ثبٌَٕجخ
 اٌزؤص١و ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع 

اؽزّبي ثمبء 

 اٌّئٍَخ

ؽبًٕ 

 اٌٚوة
 اٌٛىْ

 )أ( ِغبالد اٌمٛح

هناُو  اٛٓـاف الوزتوم٘  الوغتل    ٖ 

لكل٘   ٖ بـاهذ فْ ٘ـ  ـً المول لغـٗزٖ ا

 %74 .التمل٘ن ّهضْ اٛه٘ 

 

81% 

 

1.59 

 

1.27 

ك اٗ  ّ ازل٘  ًظن الوملْهال ّ اٟفَاٟل  

 1.21 1.43 %71 %62 لـبٔ الكل٘  بالوزتو     

ّرْػ إػاؿ  فابم  لْك٘ل ى ْى عؼها  الوزتوا  

 %53 .ّفٌو٘  الب٘  

 

75% 

 

1.41 

 

1.19 

إى عؼهااا  الوزتوااا  هاااي عااا٠  التغَاااٌ اصاااؼ 

هباااػا بااـاهذ التٌو٘اا  الوٌِ٘اا  بالكل٘اا  ٛزْاااء 

 1.21 1.43 %71 %61 ُ٘   التؼؿٗل.

 Weaknesses ) ة( ِغبالد اٌٚع 
 

ٟ فْراااؼ لاااؼٓ الكل٘ااا  علااا  همتواااؼ  لغؼهااا  

 %15 2118الٔ  2114الوزتو  ّ فٌو٘  الب٘   هي 

 

35% 

 

1.15 

 

1.12 

اليَااْؿ  ااٖ ف م٘اال م٘امااال فنااْٗق الغؼهاا  

صاااؼال ؽال اللااااب  الغااااً التاااٖ فياااؼهِا الْ

 %12 .بالكل٘ 

 

35% 

 

1.14 

 

1.12 

 َااْؿ  ػّؿ البضااْث اٛكاػٗو٘اا   ااٖ هْارِاا  

 .الويك٠ل الوزتوم٘ 
14 
% 

 

31% 

 

1.14 

 

1.12 

الوياااؿك   ااٖ  َااْؿ ػّؿ الكل٘اا   هااي ص٘ااج 

الوياااؿٗ  التااٖ فتاا٘ش التماااّى اٟ تَاااػٕ باا٘ي 

 %15  .الكل٘  ّ لاي ؿرا  اٛزوا   ٖ الوزتو  

 

31% 

 

1.15 

 

1.12 

ٟ ْٗراااؼ  ًظاااام لوـارمااا  اللاااْا ش ّ اليْازاااؼ 

ّإراااـاءال الموااال ّ فضؼٗاااؼ ك٘ ٘ااا  فضناااٌِ٘ا 

 %20 للت ازل ه  الوزتو  

 

31% 

 

1.16 

 

1.13 

ٟ فْرَ ؿمال  بـاهذ التٌو٘  لٜزْاء بالكل٘  

 مل٘ا لغؼه  الب٘    ٖ ّاْء  لنا   الزاْػ   اٖ 

 المول الزاهمٖ.
14 
% 

 

31% 

 

1.14 

 

1.12 

زؼم فوك٘ي زْْ ُ٘   التاؼؿٗل هاي اٟفَاا  

 %10 بالون ْل٘ي  ٖ الوزتو .

 

21% 

 

1.12 

 

1.11 

 1.11 2.15 الوزوْي

 

 فب٘ي هي الزؼّ  النابق ها ٗلٖ  
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%  ّ 71أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( لمْاهل اليْ  فتـاّس ب٘ي  -

 1.27 – 1.19% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي 81

%  21أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( لمْاهل الْما فتـاّس ب٘ي  -

 (1.12 – 1.11% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي ) 35ّ 

اّٛفاى الٌنب٘  )ػؿر  الت ح٘ـ(   ّ ًزاس الوؤمن ) أى إروالٖ صْاٍل ّـد  -

 2.15   الكل٘ ( هناّٗا 
  

 ٌٍى١ٍخ. ٚالع األكاء االٍزوار١غٟ اٌىْ  عٓ -2
 

قلِأأخ اٌزأأٟ رزعٍأأك ث للكيااا زااي أػاء الكل٘اا  ّامااتزابتِا للمْاهاال الؼاعل٘اا   

ٗكْى هي ع٠  صناد أّفاى المْاهل التٖ فوخل هزاٟل الياْ  ّ هزااٟل     اٌّغزّع

 الْما كوا فّْضِا الوَ ْ   التال٘  

 

 (   11رؼّ  ) 

 اهل الؼاعل٘ ّا   اٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  فزاٍ المْ فّْشهَ ْ    
 بغؼه  الوزتو  الوتملي  

 

 اٌزور١ت اٌٛىْ ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع  َ

إٌمبٛ 

 اٌّوعؾخ

) اٌٛىْ 

 اٌّوعؼ(

هناُو  اٛٓـاف الوزتوم٘  الوغتل    ٖ فْ ٘ـ  1

 ـً المول لغـٗزٖ الكل٘   ٖ بـاهذ التمل٘ن 

 .ّهضْ اٛه٘ 
 

1.27 

 

5 

 

1.35 

فَاٟل ك اٗ  ّ ازل٘  ًظن الوملْهال ّ اٟ  2

 1.81 4 1.21 لـبٔ الكل٘  بالوزتو     

ّرااْػ إػاؿ  فابماا  لْك٘اال ىاا ْى عؼهاا  الوزتواا   3

 .ّفٌو٘  الب٘  

 

1.19 

 

2 1.38 

إى عؼه  الوزتو  هي ع٠  التغَاٌ اصاؼ هبااػا  4

بااااـاهذ التٌو٘اااا  الوٌِ٘اااا  بالكل٘اااا  ٛزْاااااء ُ٘ اااا  

 1.61 3 1.21 التؼؿٗل.

    Weaknesses ) ة( ٔمبٛ اٌٚع  

ال رٛعأأأأل ٌأأأألٜ اٌى١ٍأأأأخ فطأأأأخ ِعزّأأأألح ٌقلِأأأأخ  5

 2102اٌٝ  2104اٌّغزّع ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ ِٓ 

 

1.12 

 

1 

 

1.12 

اليَْؿ  ٖ ف م٘ل م٘اماال فناْٗق الغؼها  التاٖ  0

 .فيؼهِا الْصؼال ؽال اللاب  الغاً بالكل٘ 

 

1.12 

 

1 

 

1.12 

    َاااْؿ  ػّؿ البضاااْث اٛكاػٗو٘ااا   اااٖ هْارِااا   10
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 1.12 1 1.12 .الويك٠ل الوزتوم٘ 

الويااااؿك   اااٖ  َاااْؿ ػّؿ الكل٘ااا   هاااي ص٘اااج  11

الويااااؿٗ  التاااٖ فتااا٘ش التمااااّى اٟ تَااااػٕ بااا٘ي 

  .الكل٘  ّ لاي ؿرا  اٛزوا   ٖ الوزتو  

 

1.12 

 

1 

 

1.12 

ٟ ْٗرااااؼ  ًظااااام لوـارماااا  اللااااْا ش ّ اليْازااااؼ  12

ّإرـاءال المول ّ فضؼٗؼ ك٘ ٘  فضنٌِ٘ا للت ازال 

 ه  الوزتو  

 

1.13 

 

1 

 

1.13 

ٟ فْرااَ ؿمااال  بااـاهذ التٌو٘اا  لٜزْاااء بالكل٘اا   13

 مل٘ااا لغؼهاا  الب٘ اا   ااٖ ّااْء  لناا   الزااْػ   ااٖ 

 المول الزاهمٖ.

 

1.12 

 

1 

 

1.12 

زااؼم فوكاا٘ي زْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل هااي اٟفَااا   14

 بالون ْل٘ي  ٖ الوزتو .

 

1.11 

 

1 

 

1.11 

 1.27  0.11 اعّبٌٟ إٌمبٛ اٌّوعؾخ 

  

، ٚمٌأه 1.27ٖفٛفخ اٌَبثمخ عبء اعّأبٌٟ كهعأبد األٚىاْ اٌّوعؾأخ فٟ اٌّ

اٌّزعٍمأخ  األكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخ رغبٖ ِغبالد اٌمٛح ٚاٌٚع  ٠لي عٍٝ أْ 

 فٛق اٌّزٍٜٛ . ثبٍزوار١غ١خ فلِخ اٌّغزّع 

الضال٘ااا  لاااؼِٗا  الوتمليااا  هزااااٟل الياااْ  إٔ أى إماااتـاف٘ز٘  الكل٘ااا  فناااتيل  

لوزتواا  بؼؿراا   هتْماال  أّ فتمااؼاُا  لاا٠٘،   كوااا أًِااا ٟ  فمااالذ بئمااتـاف٘ز٘  عؼهاا  ا

، فلا  التاٖ فوخال هزوْزا  هاي رْاًار اليَاْؿ  بالؼؿرا  الوللْبا   الْماًْاصٖ 

ّالومْ ال الؼاعل٘  بالكل٘ا  التاٖ ٌٗاتذ زٌِاا ززاق ُاؾٍ الوؤمنا  زاي فضي٘اق اُٛاؼاف 

 .الوـمْه  لِا

 

 

 ثبًٍب: تحلٍل الجٍئة الخبرجٍة
 ؤ  الخالج  ٖ الؼؿام  ُّْ   ها لٞراب  زي التنا ضل٘ل الب٘   الغاؿر٘  ٗ فٖ ف 

  SWOTالمْاهل الغاؿر٘ ) ال ـً ّالتِؼٗؼال( التٖ ٗكي ِا التضل٘ال اٟماتـاف٘زٖ 

ّالوتملياا  بئمااتـاف٘ز٘  التااؼؿٗل  ّالتااٖ فااؤحـ  ااٖ ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا  بزاهماا  أمااْاى

   ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو 
ّ التااٖ ٗوكااي    أُاان ال ااـً التااٖ فتااْ ـ أهااام كل٘اا  التـب٘اا زااي  ّللكيااا  

فاؤحـ زلأ أُان التِؼٗاؼال التاٖ  اؼ  امتخواؿُا زلٔ الٌضْ الؾٕ ٗضيق ؿماال  الكل٘ا  ؛ ّ

ك اء  ّ ازل٘  الكل٘ا   اٖ فضي٘اق ؿماالتِا،  ياؼ  فان صنااد اّٛفاى الٌناب٘  ٟماتزابال 

ل الوؾكْؿ  ، ّالزؼّل٘ي التال٘٘ي ّْٗضاى بالٌنب  للمْاه المٌ٘  ّػٟل  فل  اٟمتزابال

 ؽل . 

 ( 02علٚي) 

 ا٢هاء ؽٛي أُ٘ اٌفوٓ اٌزٟ رزٛفو أِبَ و١ٍخ اٌزوث١خ
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 المباؿال م
الْفى الٌنبٖ  

 للتضي٘ق %
 ػٟل  المباؿ 

 1.111 %85 .إًياء الِ٘   اليْه٘  للزْػ  1

 لاا   ااـً المواال أهااام عـٗزااٖ الكل٘ااال اٛعااـٓ هاا   2

 1.111 %81 كل٘  التـب٘   ٖ هزا  التؼؿٗل.ف ْ٘ل عـٗزٖ 

هاي عـٗزاٖ كل٘اال  الٌوْ الوتقاٗاؼ  اٖ أزاؼاػ اللا٠د  3

 1.111 %87 .ّراهمال هغتل    ّباٛعٌ  ٔ الؼؿامال المل٘ا

القٗاػ   ٖ الللر اٟرتوازٖ زلٔ الاؼّؿال التؼؿٗب٘ا    4

 1.115 %53 .بويابل هاػٕ

للغاـٗذ هخال الللر الوتقاٗؼ زلٔ فغََال همٌ٘ا    5

فغَااٌ الوكتبااال ّالتاااؿٗظ ّاٟ تَاااػ ّالتغلاا٘ٔ 

 1.111 %75 .التـبْٕ لقٗاػ  ك اء  الوزا  التـبْٕ

الللااار الوتقاٗاااؼ هاااي الزِاااال التمل٘و٘ااا  الغاٍااا    ااٖا  6

 1.111 %74 .اٟمتماً  بكل٘  التـب٘   لتلْٗـ المول٘  التـبْٗ   ِ٘ا

 

 

 ( 13رؼّ ) 

 ٖ فْارَ  كل٘  التـب٘ اٙؿاء صْ  أُن التِؼٗؼال الت

 المباؿال م
الْفى الٌنبٖ  

 للتضي٘ق %
 ػٟل  المباؿ 

القٗااااػ  الوناااتوـ  ّ الوتتال٘ااا   اااٖ  باااْ  أزاااؼاػ   1

الل٠د الولتضي٘ي بكل٘ال  التـب٘   ُّؾا ٗوخال زب اا 

 .زلٔ الكل٘ 

 

81% 1.111 

 بدو  موالددفي كدد   ايددب  موت بيدب  ي تقددد ك ددال  ادد   2
 ادد  ق يدد   ومحددد ك ددال و ددو ق تددي موتيتدديا بيدد  م 

ق قوع موال وي دون ق م د   مو ببدب أو متتدت دمد 

 .وديه

 

 

85% 

 1.111 

إلضاااق  اللاا٠د الياااػه٘ي هااي التملاا٘ن الخااإًْ  ااٖ  3

اليمر أّ اٛ نام بالكل٘ا  صنار الوزواْي ْٗاما 

 .هي هنتْٓ بمِ اليمر ّاٛ نام

 

85% 1.111 

لااؼّ  زااؼم  باْا   ٓاا٠د ّا ااؼٗي هااي  الغاااؿد هااي ا 4

 .المـب٘  ّباٛعٌ  ٖ الؼؿامال المل٘ا

 

12% 11 

الونااتْٓ الواااػٕ الوتااؼًٖ  لمْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل  5

بالٌنااب  لاابمِ الوِااي اٛعااـٓ اٛ اال  ااٖ هنااتْٓ 

 .الؼؿر  الملو٘  أّ الْع٘ ٘ 

 

 

71% 1.111 

م٘اماااال اٝزااااؿ  ٛزْااااء ُ٘ ااا  التاااؼؿٗل إلااأ  6

 .كل٘ال عاؿد الْٓي

 

66% 1.115 

ٍااضاد اٛزوااا  ّ اليااـكال زااي فااؼز٘ن إصزااام أ 7

البضااج الملوااٖ زلاأ هنااتْٓ البضااْث التـبْٗاا  ّ 

 

85% 1.111 
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 .التلب٘ي٘ 

 لا   ااـً المواال صال٘ااا أهااام عـٗزااٖ كل٘اا  التـب٘اا   8

  ٖ هزا  التؼؿٗل .

 

69% 1.115 

اليَاااْؿ  اااٖ زياااؼ اٟف ا ٘اااال الؼّل٘ااا  التاااٖ فٌواااٖ  9

 1.111 %78 الكل٘  ّأزْاء ُ٘   التؼؿٗل. 

رااؾد الوؤمنااال التمل٘و٘اا  الغاٍاا  ّ الضكْه٘اا   11

 1.115 %65 .ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل زي ٓـٗق اًٟتؼاد

ٟ ْٗراااؼ  ًظاااام التملااا٘ن الوتو٘اااق بويابااال هااااػٕ ّ  11

 11 %14 ٍ ال همٌ٘  للغـٗذ هخل اللالر الوبتكـ.

 
ال اـً الوتاصا   - ٖ الزؼّل٘ي الناابي٘ي  -أّّضت ًتا ذ التضل٘ل الب٘ ٖ  

لتااٖ ٗوكااي اٟماات اػ  هٌِااا  ااٖ فضي٘ااق قاٗااال ّأُااؼاف الكل٘اا  ؛ كوااا أعِااـل ا

ماب٘ل فضي٘اق   اٖهزوْز  هي التِؼٗؼال التٖ ٗتضتن زلٔ الكل٘ا  أى فتماهال همِاا 

% 87% إلأ 53ؿمالتِا ّقاٗافِا، ّ ؼ صييت ال ـً الوتاص  ًنر ّفً٘ا  هاي 

فتـاّس ُاؾٍ الٌنار  ،ُّٖ ؽال ػٟل  ، كوا راءل التِؼٗؼال بٌنر ؽال ػٟل ،  ّ

 .% 85% إلٔ 65هي 
 

 ٚوبٔذ رٍه اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 

 : Opportunitiesاٌفوٓ اٌّزبؽخ 

  إًياء الِ٘   اليْه٘  للزْػ. 

   ٘ل   ـً المول أهام عـٗزٖ الكل٘ال اٛعـٓ ه  ف ْ٘ل عـٗزٖ كل 

 التـب٘   ٖ هزا  التؼؿٗل.

 هي عـٗزٖ كل٘ال ّراهمال هغتل      الٌوْ الوتقاٗؼ  ٔ أزؼاػ الل٠د

 .ّباٛعٌ  ٔ الؼؿامال المل٘ا

 ٕالقٗاػ   ٔ الللر اٟرتوازٖ زلٔ الؼّؿال التؼؿٗب٘  بويابل هاػ. 

  الللر الوتقاٗؼ زلٔ ٍ ال همٌ٘  للغـٗذ هخل فغٌَ الوكتبال ّالتاؿٗظ

 .ّاٟ تَاػ ّالتغل٘ٔ التـبْٕ لقٗاػ  ك اء  الوزا  التـبْٕ

 ٗؼ هي الزِال التمل٘و٘  الغاٍ    ٖ اٟمتماً  بكل٘  التـب٘   الللر الوتقا

 .لتلْٗـ المول٘  التـبْٗ   ِ٘ا

 :Threatsاٌزٙل٠لاد   

    ٘القٗاػ  الونتوـ  ّ الوتتال٘   ٖ  بْ  أزؼاػ الل٠د الولتضي٘ي بكل٘ال  التـب

 .ُّؾا ٗوخل زب ا زلٔ الكل٘ال 
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 لٔ هكتر التٌن٘ق بٌاءا زلٔ  بْ  الل٠د  ٖ كل٘   التـب٘   ٗمتوؼ  ئ ز

 .هم٘اؿ ّاصؼ  ئ ُّْ هزوْي اللالر ػّى هـازا  الـقب  أّ اٟمتمؼاػ لؼَٗ

  إلضاق  الل٠د الياػه٘ي هي التمل٘ن الخإًْ  ٖ اليمر أّ اٛ نام بالكل٘  صنر

 .الوزوْي ْٗما هي هنتْٓ بمِ اليمر اٛ نام

 ء ُ٘   التؼؿٗل زي رؾد الوؤمنال التمل٘و٘  الغاٍ  ّ الضكْه٘  ٛزْا

 .ٓـٗق اًٟتؼاد

  ٓالونتْٓ الواػٕ الوتؼًٖ  لمْْ ُ٘   التؼؿٗل بالٌنب  لبمِ الوِي اٛعـ

 .اٛ ل  ٖ هنتْٓ الؼؿر  الملو٘  أّ الْع٘ ٘ 

 م٘امال اٝزاؿ  ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل إلٔ كل٘ال عاؿد الْٓي. 

 ٔهنتْٓ  إصزام أٍضاد اٛزوا  ّ اليـكال زي فؼز٘ن البضج الملوٖ زل

 .البضْث التـبْٗ  ّ التلب٘ي٘ 

 

اٌىْأأأأ  عأأأأٓ ٚالأأأأع األكاء االٍأأأأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأأأأخ رغأأأأبٖ اٌعٛاِأأأأً * 

  اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد(اٌقبهع١خ)
 اااٖ الؼؿامااا  ُّاااْ    هاااا ّا ااا  اٛػاء  الـابااا  لٞرابااا  زاااي التنااااؤ ّؽلااا  

 اٖ ػّؿ التٖ فؤحـ  ٚاٌزٙل٠لاد ( ال ـًاٌقبهع١خ ) اٟمتـاف٘زٖ للكل٘  فزاٍ  المْاهل

 ؟ " كل٘  التـب٘  بزاهم  أمْاى  ٖ فضي٘ق أُؼا ِا

ّؽلاا  هااي  ،  ّٗااتن بْاماال  التضل٘اال الب٘ ااٖ الكوااٖ للمْاهاال اٝمااتـاف٘ز٘   الغاؿر٘اا    

عااا٠  علاااْف٘ي ُواااا    صنااااد أّفاى ُاااؾٍ المْاهااال، حااان الكياااا زاااي أػاء الكل٘ااا  

 ّامتزابتِا لِا ، ّ ٘وا ٗلٖ ًتا ذ ُاف٘ي الغلْف٘ي     
     

 ؽَبة أٚىاْ اٌعٛاًِ -0

الغاؿر٘  التٖ  اإلٍزوار١غ١خ فتٌاّ  الوَ ْ   التال٘   صناد أّفاى المْاهل 

 فوخل ال ـً ّالتِؼٗؼال  كوا ٗلٖ 

 (   04علٚي ) 

 هَ ْ   صناد أّفاى المْاهل اٝمتـاف٘ز٘  الغاؿر٘  )ال ـً ّالتِؼٗؼال  (

 اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد

 اٌزؤص١و

)اٌٛىْ 

 % إٌَجٟ(

بي ثمبء اؽزّ

 اٌّئٍَخ

% 

 اٌٛىْ ؽبًٕ اٌٚوة

 )أ( اٌفوٓ

 1.14 1.77 %91 %55 .إًياء الِ٘   اليْه٘  للزْػ 

 لاا   ااـً المواال أهااام عـٗزااٖ الكل٘ااال 

اٛعااااـٓ هاااا  ف ْاااا٘ل عـٗزااااٖ كل٘اااا  

 %56 التـب٘   ٖ هزا  التؼؿٗل.

75% 

 

 

1.65 

 1.12 

 1.11 1.62 %71 %50هااي  الٌوااْ الوتقاٗااؼ  اأ أزااؼاػ اللاا٠د 
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هغتل ااااا    عـٗزاااااٖ كل٘اااااال ّراهماااااال

 .ّباٛعٌ  ٔ الؼؿامال المل٘ا

القٗااااػ   ااأ الللااار اٟرتواااازٖ زلااأ  

 1.17 1.37 %71 %53 .الؼّؿال التؼؿٗب٘  بويابل هاػٕ

الللااار الوتقاٗاااؼ زلااأ ٍااا ال همٌ٘ااا   

للغااااااـٗذ هخاااااال فغَااااااٌ الوكتبااااااال 

ّالتاؿٗظ ّاٟ تَاػ ّالتغلا٘ٔ التـبإْ 

 1.11 1.56 %81 %70 .ٕلقٗاػ  ك اء  الوزا  التـبْ

الللاار الوتقاٗااؼ هاااي الزِااال التمل٘و٘ااا  

الغاٍااا    اااٖ اٟماااتماً  بكل٘ااا  التـب٘ااا   

 1.11 1.52 %71 %74 .لتلْٗـ المول٘  التـبْٗ   ِ٘ا

 )ة( اٌزٙل٠لاد

القٗاااػ  الونااتوـ  ّ الوتتال٘اا   ااٖ  بااْ   

أزؼاػ الل٠د الولتضي٘ي بكل٘ال  التـب٘ا   

 .كل٘ ُّؾا ٗوخل زب ا زلٔ ال
81% 31% 1.24 1.14 

 بااْ  اللاا٠د  ااٖ كل٘اا   التـب٘اا   ٗمتوااؼ 

 يااأ زلااأ هكتااار التٌنااا٘ق بٌااااءا زلااأ 

هم٘اااؿ ّاصااؼ  ياأ ُّااْ هزوااْي اللالاار 

   .ػّى هـازا  الـقب  أّ اٟمتمؼاػ لؼَٗ
85% 25% 1.21 1.14 

إوحددد ا  موالدددفي مو ددد دقين قدددن موت ادددي  
موثدد يوف كدد  موأدد ي أو مب تدد   ب و ايددب 

وق قددوع يفدد س قددن قتددتو  حتددي م

  .ب ض موأ ي ومب ت  
 

85% 

 

25% 

 

1.21 

 

1.14 

الونااتْٓ الواااػٕ الوتااؼًٖ  لمْااْ ُ٘ اا  

التؼؿٗل بالٌناب  لابمِ الوِاي اٛعاـٓ 

اٛ ااال  اااٖ هناااتْٓ الؼؿرااا  الملو٘ااا  أّ 

 .الْع٘ ٘ 

 

 

71% 

 

 

31% 

 

 

1.25 

 

 

1.15 

م٘امااااااال اٝزاااااااؿ  ٛزْاااااااء ُ٘ اااااا  

  .ٓيالتؼؿٗل إلٔ كل٘ال عاؿد الْ

66% 

 

35% 

 

1.23 

 

1.14 

إصزاااام أٍاااضاد اٛزواااا  ّ الياااـكال 

زاي فااؼز٘ن البضااج الملواٖ زلاأ هنااتْٓ 

  .البضْث التـبْٗ  ّ التلب٘ي٘ 

85% 

 

21% 

 

1.17 

 

1.13 

  ل   ـً المول صال٘ا أهام عـٗزٖ كل٘  

69% 

 

31% 

 

1.21 

 

1.14 
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 التـب٘   ٖ هزا  التؼؿٗل .

يدب موتد  مو صو  ك    د متتف  ي ت مودوو
 1.14 1.21 %25 %78 تيق  مو ايب وأ ف    يئب موتد يس. 

راااؾد الوؤمناااال التمل٘و٘ااا  الغاٍااا  ّ 

الضكْه٘اا  ٛزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل زااي 

 1.14 1.21 %41 %65 .ٓـٗق اًٟتؼاد

 1.11 5.41 الوزوْي
 

 

 رج١ٓ ِٓ اٌغلٚي اٌَبثك ِب ٠ٍٟ :

 

ل اـً الوتاصا  فتاـاّس با٘ي أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمنا ) الكل٘ا ( ل -

 1.14إلٔ  1.17% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي %91  ّ 71

%  21أى فيؼٗـال بياء أّ ًزاس الوؤمن ) الكل٘ ( للتِؼٗاؼال فتاـاّس با٘ي  -

 (1.15 – 1.13% ، ّأًِا صييت أّفاى فتـاّس  هي ) 35ّ 

 5.41أى إروالٖ صاٍل ّـد ػؿر  الت ح٘ـ أّ اّٛفاى الٌنب٘    -
  
 

 

 

  ٚالأأأأأع األكاء االٍأأأأأزوار١غٟ ٌٍى١ٍأأأأأخ رغأأأأأبٖ اٌعٛاِأأأأأً اٌىْأأأأأ  عأأأأأٓ -1

 اإلٍزوار١غ١خ اٌقبهع١خ :

 
التااٖ  اٝمااتـاف٘ز٘  الغاؿر٘اا    للكيااا زااي أػاء الكل٘اا  ّامااتزابتِا للمْاهاال 

هااي عاا٠  صناااد أّفاى فلاا  المْاهاال  كوااا فّْااضِا فوخاال ال ااـً ّالتِؼٗااؼال  

 الوَ ْ   التال٘  

 

 (   05علٚي ) 

الكل٘  فزاٍ المْاهل اٛػاء اٟمتـاف٘زٖ للكل٘   فّْش َ ْ    ه

 اٝمتـاف٘ز٘  الغاؿر٘  ) ال ـً ّالتِؼٗؼال(    

  

 اٌزور١ت اٌٛىْ اٌعٛاًِ اإلٍزوار١غ١خ اٌقبهع١خ
اٌٛىْ 

 اٌّوعؼ

 )أ( اٌفوٓ

 1.71 5 1.04 .أْبء ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍغٛكح
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ٜ ِع رف١ًٚ فو٠غٟ لٍخ فوٓ اٌعًّ أِبَ فو٠غٟ اٌى١ٍبد األفو

 1.42 4 1.02 و١ٍخ اٌزوث١خ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ.

ِٓ فو٠غٟ و١ٍبد ٚعبِعبد  إٌّٛ اٌّزيا٠ل فٝ أعلاك اٌطالة 

 1.44 4 1.00 .ِقزٍفخ  ٚثبألفٔ فٝ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب

اٌي٠بكح فٝ اٌطٍت االعزّبعٟ عٍٝ اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ثّمبثً  

 1.04 2 1.17 .ِبكٞ

عٍٝ ٕفبد ِع١ٕخ ٌٍقو٠ظ ِضً رقٖٔ اٌّىزجبد اٌطٍت اٌّزيا٠ل  

ٚاٌزبه٠ـ ٚااللزٖبك ٚاٌزقط١ٜ اٌزوثٛٞ ٌي٠بكح وفبءح اٌّغبي 

 1.11 1 1.01 .اٌزوثٛٞ

اٌطٍت اٌّزيا٠ل ِٓ اٌغٙبد اٌزع١ّ١ٍخ اٌقبٕخ  فٟ االٍزعبٔخ ثى١ٍخ 

 1.11 1 1.01 .اٌزوث١خ  ٌزط٠ٛو اٌع١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ف١ٙب

 )ة( اٌزٙل٠لاد

اٌَّأأزّوح ٚ اٌّززب١ٌأأخ فأأٟ لجأأٛي أعأألاك اٌطأأالة اٌٍّزؾمأأ١ٓ اٌي٠أأبكح  

 .ثى١ٍبد  اٌزوث١خ  ٚ٘نا ٠ّضً عجئب عٍٝ اٌى١ٍخ

 

1.14 

 

0 1.14 

لجأأٛي اٌطأأالة فأأٟ و١ٍأأخ  اٌزوث١أأخ  ٠عزّأأل فمأأٜ عٍأأٝ ِىزأأت اٌزَٕأأ١ك 

ثٕأأبءا عٍأأٝ ِع١أأبه ٚاؽأأل فمأأٜ ٚ٘أأٛ ِغّأأٛع اٌطبٌأأت كْٚ ِواعأأبح 

 .اٌو جخ أٚ االٍزعلاك ٌل٠ٗ

 

1.14 

 

0 1.14 

اٌؾبق  اٌطالة اٌمبك١ِٓ ِٓ اٌزع١ٍُ اٌضبٔٛٞ فأٟ اٌْأعت أٚ األلَأبَ 

ثبٌى١ٍأأأخ ؽَأأأت اٌّغّأأأٛع ٠ٚأأأع  ِأأأٓ َِأأأزٜٛ ثعأأأ٘ اٌْأأأعت 

  .ٚاأللَبَ

 

 

1.14 

 

 

0 

 

 

1.14 

اٌَّزٜٛ اٌّأبكٞ اٌّزألٟٔ  ٌعٚأٛ ١٘ئأخ اٌزأله٠ٌ ثبٌَٕأجخ ٌأجع٘ 

 .اٌّٙٓ األفوٜ األلً فٟ َِزٜٛ اٌلهعخ اٌع١ٍّخ أٚ اٌٛظ١ف١خ

 

1.15 

 

0 1.15 

  .١ٍبٍبد اإلعبهح ألعٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌٝ و١ٍبد فبهط اٌٛٛٓ

1.14 

 

0 1.14 

اؽغبَ إٔؾبة األعّبي ٚ اٌْووبد عٓ رلع١ُ اٌجؾش اٌعٍّأٟ عٍأٝ 

 .َِزٜٛ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌزطج١م١خ

 

1.11 

 

0 1.11 

لٍأأأخ فأأأوٓ اٌعّأأأً ؽب١ٌأأأب أِأأأبَ فو٠غأأأٟ و١ٍأأأخ اٌزوث١أأأخ فأأأٟ ِغأأأبي 

 اٌزله٠ٌ .

 

1.14 

 

0 114 

القصووور  ووي اقوود اات اقيوواة الدوليووي التووي تأمووي ال  يووي و ا وواء 
 1.14 0 1.14 هيئي التدريس. 

عأأنة اٌّئٍَأأبد اٌزع١ّ١ٍأأخ اٌقبٕأأخ ٚ اٌؾى١ِٛأأخ ألعٚأأبء ١٘ئأأخ 

 1.14 0 1.14 .اٌزله٠ٌ عٓ ٛو٠ك االٔزلاة

 2.72  0.11 اعّبٌٝ إٌمبٛ اٌّوعؾخ

 

 

، 2.72ٌٟ كهعأبد األٚىاْ اٌّوعؾأخ ٠زٚؼ ِٓ اٌّٖأفٛفخ اٌَأبثمخ أْ اعّأب 

 أٚ اٍزغبثزٙب ٌٍعٛاًِ اٌقبهع١أخاألكاء االٍزوار١غٟ ٌٍى١ٍخ ٚمٌه ٠لي عٍأٝ أْ 

 ألً ِٓ اٌّزٍٜٛ . ( اٌفوٓ ٚاٌزٙل٠لاد)

 

أٞ أْ اٍزوار١غ١خ اٌى١ٍخ ال رَأزغً اٌفأوٓ اٌؾب١ٌأخ ثْأىً وأبف، وّأب أٔٙأب ال  

 عخ اٌّطٍٛثخ.رمًٍ ِٓ األصو اٌٍَجٟ ٌٍزٙل٠لاد اٌقبهع١خ ثبٌله
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 ٌٍٕٛٛي اٌٝ اإلٍزوار١غ١بد اٌّقزٍفخ  SWOTصبٌضب: رؾ١ًٍ 
 

هااا اٝمااتـاف٘ز٘  لٞراباا   زااي النااؤا  الغاااهل هااي أماا ل  الؼؿاماا   ُّااْ   

لتضي٘ااق أُااؼاف كل٘اا  التـب٘اا   SWOTهااي فضل٘اال   الوٌامااب  التااٖ ٗوكااي التٍْاال إلِ٘ااا

زتوا    ،  ٘اتن اماتغؼام فضل٘ال بالٌنب  لوزاٟل التاؼؿٗل ّالبضاج الملواٖ ّ عؼها  الو

SWOT ّ  لِااؾٍ  لاا  بالٌنااب  ؽللمْاهاال الؼاعل٘اا  ّالغاؿر٘اا  الوااؤحـ  زلاأ أػاء الكل٘اا

 (  فّْش  ؽل . 19(، )  18(، )  17( ، )  16الوزاٟل، ّالزؼاّ     ) 

 ( 16رؼّ  ) 
 للمْاهل الؼاعل٘  ّالغاؿر٘   SWOTهَ ْ   فضل٘ل 

 ّزـُ اٟمتـاف٘ز٘ال الوغتل  
 

 ٌٍى١ٍخ SWOTرؾ١ًٍ  

 ؽَت ِؾبٚه اٌلهاٍخ

  - اٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ )

فلِخ  -ٌٍجؾش اٌعٍّٟ 

 اٌّغزّع (

 (W)ٔمبٛ اٌٚع   (S)ٔمبٛ اٌمٛح 

 اٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌ -أ

  ٚعأأأأٛك ثأأأأواِظ ٌٍلهاٍأأأأبد اٌع١ٍأأأأب

رؾمك ثَٕجخ وج١وح هٍبٌخ اٌى١ٍأخ ٚ 

  أ٘لافٙب.

  علَ ٚعٛك اٍزوار١غ١بد رله٠َأ١خ

َأأأزٜٛ األلَأأأبَ ٚاٙأأأؾخ عٍأأأٝ ِ

  اٌع١ٍّخ.

 .ٌوفأأأأبءح أعٚأأأأبء ١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠

   

  ٚ عأألَ رٛافأأك اٌجأأواِظ اٌلهاٍأأ١خ

 اؽز١بط ٍٛق اٌعًّ.

  رٛافو اٌز١ٕٛ  اٌأٛظ١فٟ ألعٚأبء

١٘ئأأخ اٌزأأله٠ٌ ٚا١ٌٙئأأخ اٌّعبٚٔأأخ 

ٌٍزأأأأأأأأله٠ٌ فأأأأأأأأٟ اٌزقٖٖأأأأأأأأبد 

 اٌّقزٍفخ.

  اٌمٖأأأٛه رأأأٛىع فطأأأٜ رط٠ٛو٠أأأخ

ألٍأأب١ٌت اٌزأأله٠ٌ عٍأأٝ أعٚأأبء 

 . ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

  ِالئّخ اٌزقٖٔ اٌعٍّأٟ ألعٚأبء

١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠ٌ ٌٍّمأأأأوهاد اٌزأأأأٟ 

 ٠ىٍفْٛ  ثزله٠َٙب . 

  ُاٌمٖأأٛه فأأٟ ٚعأأٛك فطأأٜ رمأأ٠ٛ

 َِزّو ألٍب١ٌت اٌزله٠ٌ.

  ٚعأأٛك اٌزأأياَ ثبٌٛاعجأأبد اٌٛظ١ف١أأخ

ألعٚأأبء ١٘ئأأأخ اٌزأأأله٠ٌ ٚا١ٌٙئأأأخ 

 اٌّعبٚٔخ رغبٖ ع١ٍّخ اٌزله٠ٌ

  ُاٌمٖأأٛه فأأٟ رٕأأٛع ع١ٍّأأخ رمأأ٠ٛ.

   أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ

  ٝٚعأٛك ِىزجأخ ِغٙأيح رؾزأٜٛ عٍأ

اؽأأألس اٌىزأأأت ٚ اٌّغأأأالد اٌع١ٍّأأأخ  

ِزبؽخ ٌىً اٌطالة ٚ أعٚأبء ١٘ئأخ 

  اٌزله٠ٌ .

   ٌلٍأأأأخ ا٘زّأأأأبَ أٍأأأأب١ٌت اٌزأأأأله٠

ثز١ّٕأأأأخ ِٙأأأأبهاد اٌأأأأزعٍُ اٌأأأأنارٟ 

 ٌٍطالة.

  ٟاٍأأأأزقلاَ رىٌٕٛٛع١أأأأب اٌزعٍأأأأ١ُ فأأأأ

 رله٠ٌ  اٌّموهاد اٌلها١ٍخ. 

  ٌعأأأألَ ِالئّأأأأخ لبعأأأأبد اٌزأأأأله٠

ِأأأٓ ؽ١أأأش اٌزغ١ٙأأأياد ٚ  ثبٌى١ٍأأأخ

 اٌَّبؽخ ثبٌَٕجخ ٌعلك اٌطالة.

  ٚعأأأٛك ِٛلأأأع ٌٍى١ٍأأأخ عٍأأأٝ ّأأأجىخ

االٔزؤأأأأأأأأأأذ ثبٌٍغأأأأأأأأأأخ اٌعوث١أأأأأأأأأأخ 

ٚاالٔغ١ٍي٠أأأأخ  ٠َأأأأبعل فأأأأٟ رعٍأأأأ١ُ 

 اٌطالة.

  عأأألَ رأأأٛفو األعٙأأأيح ٚ اٌّعأأألاد

 ٍٚٛء ؽبٌخ اٌّعبًِ

  األٍأأأأٍٛة اٌأأأأل٠ّمواٟٛ ٚ اٌعلاٌأأأأخ

ٚاألِبٔخ ٚاٌؾ١بك٠خ أصٕبء اٌزأله٠ٌ.

  

  

 ٛه فأأٟ ٚعأأٛك ٔلأأبَ ٌزْأأغ١ً اٌمٖأأ

ٕٚأأأأ١بٔخ األعٙأأأأيح ٚ اٌّعأأأألاد ٚ 

 اٌّعبًِ

  ْاٌمٖأأأأأٛه فأأأأأٟ  ٍٚأأأأأبئً األِأأأأأب
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ٚاٌؾّب٠خ  ٚٚعٛك إٌّأبؿ اٌٖأؾٟ  

 ثمبعبد اٌزله٠ٌ.

  علَ وفب٠خ اٌعّبي ثبٌَٕجخ ٌمبعأبد

 ِٚزطٍجبد اٌعًّ اٌزله٠َٟ.

 صب١ٔب: ثبٌَٕجخ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ

 

  رأأٛفو اٌى١ٍأأخ ٌٍجأأبؽض١ٓ اٌقأألِبد

األعٙأأأيح ٚ اٌّعأأألاد  ١أأأخ ِأأأٓ اٌجؾض

 إٌّبٍجخ.  اٌّعبًِ اٌزىٌٕٛٛع١خ

  ال رزأأأأأأٛفو فأأأأأأٟ اٌى١ٍأأأأأأخ ّأأأأأأجىخ

االرٖأأأأأأأبالد ٌٍؾٖأأأأأأأٛي عٍأأأأأأأٝ 

اٌّعٍِٛأأأأبد ألؽأأأألس االٔغأأأأبىاد 

اٌجؾض١أأأخ ِأأأٓ اٌغبِعأأأبد اٌّؾ١ٍأأأخ 

 ٚاألعٕج١خ. 

  ًرزٛفو اٌّىزجخ االٌىزو١ٔٚخ كافأ

اٌى١ٍأأأأخ ٌز١َأأأأ١و إٌٛأأأأٛي اٌأأأأٝ 

اٌّواعأأع ٚاٌأألٚه٠بد ثؤلأأً عٙأأل 

 ٚلذ.  ٚألً

  ًال ٠زأأأأٛفو ثبٌى١ٍأأأأخ ِووأأأأي ٌٍٕمأأأأ

اٌّجبّأأأأأأو ٌٛلأأأأأأبئع اٌّأأأأأأئرّواد 

 اٌجؾض١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاألعٕج١خ. 

  ًعمأأل كٚهاد رله٠ج١أأخ ٌٖأأم

فجأأأواد األعٚأأأبء فأأأٟ اٌّغأأأبي 

 اٌجؾضٟ. 

  اٌّىزجأأأأأخ اٌىزو١ٔٚأأأأأخ ثبٌى١ٍأأأأأخ ال

رزٚأأّٓ رٕمأأً ٚلأأبئع اٌّأأئرّواد 

 اٌجؾض١خ ثبٌٖٛد ٚاٌٖٛهح. 

  اِأأأألاك األعٚأأأأبء ثْٕأأأأواد

ثزفب١ًٕ ِٛعيح ٌٍجؾأٛس كٚه٠خ 

 فٟ اٌزقٖٔ 

  ًرمٖأأأ١و اٌى١ٍأأأخ فأأأٟ رأأأٛف١و ٍأأأج

إٌْأأأأو ا١ٌَّأأأأوح فأأأأٟ كٚه٠أأأأبد 

 ع١ٍّخ ثؾض١خ فٟ اٌقبهط. 

  ٚعٛك ٔلبَ ٌزْغ١ً ٕٚأ١بٔخ

األعٙأأأأأيح ٚ اٌّعأأأأألاد اٌالىِأأأأأخ 

  .ٌٍجؾٛس 

  لٖأأأأٛه كٚه اٌى١ٍأأأأخ فأأأأٟ كعأأأأٛح

األٍأأبرنح ٚاٌقجأأواء ِأأٓ عبِعأأبد 

ِٚواوي ع١ٍّخ أعٕج١خ ِز١ّيح فٟ 

 ظ اٌجؾض١خ   .اٌجواِ

  كعأأُ اٌى١ٍأأخ ألعٚأأبئٙب ِب١ٌأأب

إلعواءاد اٌزٕمً ِٓ اعً اٌجؾأش 

اٌعٍّأأأأٟ ٚؽٚأأأأٛه اٌّأأأأئرّواد 

 اٌع١ٍّخ 

  ُلٖأأأأٛه كٚه اٌى١ٍأأأأخ فأأأأٟ رمأأأأل٠

اٌزَأأأ١ٙالد ٌاعٚأأأبء اٌّعأأأبه٠ٓ 

ٌزغأبٚى عمجأأبد ؽٚأأٛه اٌأألٚهاد 

 اٌزله٠ج١خ ٚاٌّئرّواد .

  رمأأل٠ُ رَأأ١ٙالد ِب١ٌأأخ أوجأأو

د ٌاعٚبء ٌٍؾٖٛي عٍٝ األكٚا

ٚاٌقبِأأأأأأبد اٌالىِأأأأأأخ إلعأأأأأأواء 

 اٌجؾٛس 

  ال ٠ٙأأزُ أعٚأأبء ا١ٌٙئأأخ اإلكاه٠أأخ

اٌغبِع١خ  ثبٔزبط اٌجؾٛس اٌلاعّخ 

 ٌزط٠ٛو اٌّئٍَخ) اٌى١ٍخ(.

   ٟال ٠زٛافو ِفَٙٛ اٌعّأً اٌغّأبع

ٚأٍأأٍٛة أثؾأأبس اٌفو٠أأك ثؤلَأأبَ 

 .اٌى١ٍخ اٌّقزٍفخ

   اٌمٖٛه فٟ عًّ  ١ٍبٍخ ِؾألكح

ٚاٙأأؾخ ٌأأوثٜ اٌقأأو٠غ١ٓ ثؾض١أأأب 

 .ٌى١ٍخ ثعل اٌزقوطثب

   ال رزىفأأأأأً اٌى١ٍأأأأأخ ثم١ّأأأأأخ ْٔأأأأأو

اٌجؾٛس فٟ اٌّغبالد ٚاٌألٚه٠بد 

 اٌع١ٍّخ اٌّؾىّخ 

   ُعأأألَ رْأأأغ١ع األعٚأأأبء ثزمأأأل٠

ِىبفآد ِب١ٌخ ٌُٙ ِمبثً وً ثؾأش 

 عٍّٟ ٠زُ ْٔوٖ 

   ٓعأأأألَ رؾٖأأأأ١ً أ٠أأأأخ أِأأأأٛاي ِأأأأ
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األعٚأأأأأأبء ِمبثأأأأأأً ؽٚأأأأأأٛهُ٘ 

اٌأأألٚهاد اٌزله٠ج١أأأأخ اٌزأأأٟ رعمأأأأل 

ثأأأأً رْأأأأغ١عُٙ ٌز١ّٕأأأأزُٙ ١ِٕٙأأأأب 

 ثبٌّىبفآد اٌّبك٠خ 

 صبٌضب: ثبٌَٕجخ ٌقلِخ اٌّغزّع

 

  َِأأأأأبّ٘خ األٛأأأأأواف اٌّغزّع١أأأأأخ

اٌّقزٍفأأأخ فأأأٟ رأأأٛف١و فأأأوٓ اٌعّأأأً 

ٌقو٠غأأأٟ اٌى١ٍأأأخ فأأأٟ ثأأأواِظ اٌزعٍأأأ١ُ 

 .ِٚؾٛ األ١ِخ

  ال رٛعأل ٌألٜ اٌى١ٍأخ فطأخ ِعزّألح

ٌقلِأأأخ اٌّغزّأأأع ٚ ر١ّٕأأأخ اٌج١ئأأأخ 

 2102اٌٝ  2104ِٓ 

 ُاٌّعٍِٛأأبد ٚ  وفب٠أأخ ٚفبع١ٍأأخ ٔلأأ

 االرٖبالد ٌوثٜ اٌى١ٍخ ثبٌّغزّع    

  اٌمٖأأأأأٛه فأأأأأٟ رفع١أأأأأً ١ٍبٍأأأأأبد

رَأأأأ٠ٛك اٌقلِأأأأخ اٌزأأأأٟ رمأأأألِٙب 

اٌٛؽأأأألاد ماد اٌطأأأأبثع اٌقأأأأبٓ 

 .ثبٌى١ٍخ

  ْٛٚعأأأٛك اكاهح ربثعأأأخ ٌٛو١أأأً ّأأأئ

 .فلِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ

  ِؾلٚك٠خ  كٚه اٌجؾٛس األوبك١ّ٠أخ

فأأأأأأأأأٟ ِٛاعٙأأأأأأأأأخ اٌّْأأأأأأأأأىالد 

 .اٌّغزّع١خ

 ِأأأأأخ اٌّغزّأأأأأع ِأأأأأٓ فأأأأأالي اْ فل

اٌزقٖأأأأٔ اؽأأأأل ِجأأأأبكة ثأأأأواِظ 

اٌز١ّٕأأخ ا١ٌّٕٙأأخ ثبٌى١ٍأأخ ألعٚأأبء 

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ.

  

  

  

  لٖأأأأٛه كٚه اٌى١ٍأأأأخ  ِأأأأٓ ؽ١أأأأش

اٌّْبهوخ فٟ اٌّْبه٠ع اٌزٟ رز١ؼ 

اٌزعأأأبْٚ االلزٖأأأبكٞ ثأأأ١ٓ اٌى١ٍأأأخ 

ٚلطأأأأأأبع هعأأأأأأبي األعّأأأأأأبي فأأأأأأٟ 

  .اٌّغزّع 

  ٚ ال ٠ٛعل  ٔلبَ ٌّواععأخ اٌٍأٛائؼ

واءاد اٌعّأأأأأً ٚ اٌمٛاعأأأأأل ٚاعأأأأأ

رؾل٠ل و١ف١خ رؾ١َٕٙب ٌٍزفبعً ِع 

 اٌّغزّع 

  ال رٛعأأأٗ هٍأأأبٌخ ثأأأواِظ اٌز١ّٕأأأخ

ٌاعٚأأأبء ثبٌى١ٍأأأخ فع١ٍأأأب ٌقلِأأأخ 

اٌج١ئخ فٟ ٙٛء فٍَفخ اٌغٛكح فٟ 

 اٌعًّ اٌغبِعٟ.

  ٌعلَ رّىأ١ٓ عٚأٛ ١٘ئأخ اٌزأله٠

ِأأأأٓ االرٖأأأأبي ثبٌَّأأأأئ١ٌٛٓ فأأأأٟ 

 اٌّغزّع.

 

)رؾ١َٓ  (W + O)اٍزوار١غ١خ  ّٛ ٚرٍٛع()ٔ (S + O)اٍزوار١غ١خ  O) اٌفوٓ )

 ٚرط٠ٛو(

 

أْأأأأأأبء ا١ٌٙئأأأأأأخ اٌم١ِٛأأأأأأخ 

 .ٌٍغٛكح

 

اٌجؾش فٟ رعي٠ي ٕٛه اٌْواوخ ِع  .0

اٌغبِعبد اٌعوث١خ ٚاألعٕج١أخ ٚلطبعأبد 

 اٌّغزّع اٌّلٟٔ.

 

االٍأأأأأزفبكح ِأأأأأٓ ثأأأأأواِظ ا١ٌٙئأأأأأخ  .2

اٌم١ِٛأأخ ٌٍغأأٛكح ٚاالعزّأأبك فأأٟ رعي٠أأي 

 صمبفخ اٌغٛكح ٚاٌلعُ اٌفٕٟ.

  

فٟ رط٠ٛو أكاء  الٍزّواهااٌزٍٛع ٚ .1

 أعٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ِٚعب١ُٔٚٙ.

 

االٍأأأأزفبكح ِأأأأٓ ا١ٌٙئأأأأخ اٌم١ِٛأأأأخ  .0

ٌٚأأّبْ عأأٛكح اٌزعٍأأ١ُ ٚاالعزّأأبك فأأٟ 

هفأأأع وفأأأبءح اٌغٙأأأبى اإلكاهٞ ٚاٌفٕأأأٟ 

 ثبٌى١ٍخ.

ِواععخ ٚرط٠ٛو ثواِظ اٌلهاٍأبد  .2

 اٌع١ٍب اٌؾب١ٌخ

 

 رط٠ٛو ِٕلِٛخ اٌجؾش اٌعٍّٟ   .1

 

 رؾ١َٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌّجٕٝ  .4

لٍأأأأأخ فأأأأأوٓ اٌعّأأأأأً أِأأأأأبَ 

فو٠غٟ اٌى١ٍبد األفوٜ ِع 

رف١ًٚ فو٠غٟ و١ٍخ اٌزوث١خ 

 فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ.

إٌّأأأٛ اٌّزيا٠أأأل فأأأٟ أعأأألاك 

ِأٓ  ٛأالة اٌلهاٍأبد اٌع١ٍأب

فو٠غأأأٟ و١ٍأأأبد ٚعبِعأأأبد 

 .ِقزٍفخ
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اٌي٠أأأأأأأأأبكح فأأأأأأأأأٟ اٌطٍأأأأأأأأأت 

االعزّأأأبعٟ عٍأأأٝ اٌأأألٚهاد 

بٌى١ٍأأأأخ ثّمبثأأأأً اٌزله٠ج١أأأأخ ث

 .ِبكٞ

 

 .اٌزٍٛع فٟ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب .4

 

االٍأأأأأأزفبكح ِأأأأأأٓ رٕأأأأأأٛع ثأأأأأأواِظ  .5

اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ثؤٔٛاعٙب اٌّقزٍفأخ فأٟ 

لجٛي ٚ عنة ٛالة ِأٓ اٌألٚي اٌعوث١أخ 

 ٚاألفو٠م١خ وٛافل٠ٓ.

 

االٍزفبكح ِٓ االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ فٟ  .6

 طخ اٌى١ٍخ.ى٠بكح ألَبَ  ٚ أْٔ

 

 اٌى١ٍخ ٚاٌّعبًِ.

 

ت رطأأأأأ٠ٛو هثأأأأأٜ ثأأأأأواِظ اٌزأأأأأله٠ .5

ٚاٌزطج١مأأأأأأأبد اٌع١ٍّأأأأأأأخ ثبؽز١بعأأأأأأأبد 

 اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ.

  

رٛظ١أأ  ٔزأأبئظ اٌجؾأأش اٌعٍّأأٟ فأأٟ  .6

 رط٠ٛو اٌجواِظ  اٌزوث٠ٛخ.

 

االهرمأأبء ثّٙأأبهاد أعٚأأبء ١٘ئأأخ  .7

اٌزأأأأله٠ٌ ِٚعأأأأب١ُٔٚٙ فأأأأٟ اٌع١ٍّأأأأخ 

 اٌزع١ّ١ٍخ.

 

رّىأأأأ١ٓ أعٚأأأأبء ١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠ٌ  .2

ِٚعأأب١ُٔٚٙ ِأأٓ اٍأأزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١أأب  

 ١ّخ.فٟ اٌع١ٍّبد اٌزع١ٍ

 

 رط٠ٛو ع١ٍّبد اٌزم٠ُٛ اٌّقزٍفخ. .9

 

اٌطٍت اٌّزيا٠ل عٍٝ ٕأفبد 

ِع١ٕخ ٌٍقو٠ظ ِضً رقٖٔ 

اٌّىزجأأأأأأأأأأأأبد ٚاٌزأأأأأأأأأأأأبه٠ـ 

ٚااللزٖأأأأأأأأأبك ٚاٌزقطأأأأأأأأأ١ٜ 

اٌزوثأأأأأٛٞ ٌي٠أأأأأبكح وفأأأأأبءح 

 .اٌّغبي اٌزوثٛٞ

اٌطٍت اٌّزيا٠ل ِٓ اٌغٙأبد 

اٌزع١ّ١ٍأأأأأخ اٌقبٕأأأأأخ  فأأأأأٟ 

االٍأأأأزعبٔخ ثى١ٍأأأأخ اٌزوث١أأأأخ  

ٌزطأأأ٠ٛو اٌع١ٍّأأأخ اٌزوث٠ٛأأأخ 

 .ف١ٙب

)صجبد  (S + T)اٍزوار١غ١خ  (T)لاد اٌزٙل٠

 ٚاٍزمواه(

  )أىّبُ (W + T) اٍزوار١غ١خ 

 (ٚرم١ًٍ

  ٚ اٌي٠أأأأبكح اٌَّأأأأزّوح

اٌّززب١ٌأأأأخ فأأأأٟ لجأأأأٛي 

أعأأأأأأأأأأألاك اٌطأأأأأأأأأأأالة 

اٌٍّزؾمأأأأأأأ١ٓ ثى١ٍأأأأأأأبد  

اٌزوث١أأأخ  ٚ٘أأأنا ٠ّضأأأً 

 .عجئب عٍٝ اٌى١ٍخ 

 

االٍأأزّواه فأأٟ ثأأواِظ اٌلهاٍأأبد  -0

 اٌع١ٍب .

 

اٌزعبْٚ ِع اٌّئٍَبد ٚاٌْووبد  -2

 ٌجؾش عٓ ٕٛه ٌٍْواوخ ِعٙب.ٚا

 

ثأأواِظ ٌقلِأأخ اٌّغزّأأع  اٍأأزّواه -1

 ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ.

 

االٍزّواه فأٟ لجأٛي اٌطأالة ٚفأك  -4

إٌلبَ اٌؾبٌٟ ٌٍمجٛي ِع اٍزؾلاس 

 ٔلُ رزعٍك ثبٌملهاد.

 

رٕلأأ١ُ ع١ٍّأأخ أزأألاثبد ٚ اعأأبهاد   -5

أعٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثّب ال ٠أئصو 

 عٍٝ ١ٍو اٌعًّ ثبٌى١ٍخ.

 

ٚ اٌْأووبد ؽش إٔأؾبة األعّأبي  -6

رأألع١ُ   اٌجؾأأٛس اٌزوث٠ٛأأخ ٚ  ٍأأٝع

 اٌزطج١م١خ 

 

 

 فف٘ أعلاك اٌّمج١ٌٛٓ ثبٌى١ٍخ. .0

 

ففأأأأأ٘ َٔأأأأأجخ االٔزأأأأألاثبد ِأأأأأٓ  .2

أعٚأأأبء ١٘ئأأأخ اٌزأأأله٠ٌ ٌى١ٍأأأبد 

 أفوٜ.

 

 

ففأأأ٘ َٔأأأجخ اإلعأأأبهح ألعٚأأأبء  .1

١٘ئأأخ اٌزأأله٠ٌ اٌأأٝ و١ٍأأبد فأأبهط 

 .اٌٛٛٓ

 

 

   لجٛي اٌطالة فأٟ و١ٍأخ

اٌزوث١أأأأخ  ٠عزّأأأأل فمأأأأٜ 

َأأأ١ك عٍأأأٝ ِىزأأأت اٌزٕ

ثٕبءا عٍٝ ِع١به ٚاؽل 

فمأأأأٜ ٚ٘أأأأٛ ِغّأأأأٛع 

اٌطبٌأأأت كْٚ ِواعأأأأبح 

اٌو جأأأخ أٚ االٍأأأأزعلاك 

 .ٌل٠ٗ

  اٌؾأأأأأأأأأأبق  اٌطأأأأأأأأأأالة

اٌمأأأبك١ِٓ ِأأأٓ اٌزعٍأأأ١ُ 

اٌضبٔٛٞ فٟ اٌْأعت أٚ 

األلَأبَ ثبٌى١ٍأأخ ؽَأأت 

اٌّغّأأٛع ٠ٚأأع  ِأأٓ 

َِزٜٛ ثعأ٘ اٌْأعت 

 .األلَبَ

  عأأأأأأأنة اٌّئٍَأأأأأأأبد

اٌزع١ّ١ٍأأأأخ اٌقبٕأأأأخ ٚ 

اٌؾى١ِٛأأأأأخ ألعٚأأأأأبء 

اٌزأأأأله٠ٌ عأأأأٓ  ١٘ئأأأأخ

 .ٛو٠ك االٔزلاة

2,1 
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  ٞاٌَّأأأأأأأزٜٛ اٌّأأأأأأأبك

اٌّزأألٟٔ  ٌعٚأأٛ ١٘ئأأخ 

اٌزأأأأأأأله٠ٌ ثبٌَٕأأأأأأأجخ 

ٌجع٘ اٌّٙأٓ األفأوٜ 

األلأأأأأً فأأأأأٟ َِأأأأأزٜٛ 

اٌلهعأأأأأأخ اٌع١ٍّأأأأأأخ أٚ 

 .اٌٛظ١ف١خ

  ١ٍبٍأأأأأأأبد اإلعأأأأأأأبهح

ألعٚأأأأأأأأأأأبء ١٘ئأأأأأأأأأأأخ 

اٌزأأأله٠ٌ اٌأأأٝ و١ٍأأأبد 

 .فبهط اٌٛٛٓ

 

  اؽغأأأأأأأأأأبَ إٔأأأأأأأأأأؾبة

األعّأأأأبي ٚ اٌْأأأأووبد 

عأأأأأٓ رأأأأألع١ُ اٌجؾأأأأأش 

عٍأأٝ َِأأزٜٛ  اٌعٍّأأٟ

اٌجؾأأأأٛس اٌزوث٠ٛأأأأأخ ٚ 

 .اٌزطج١م١خ

  لٍخ فوٓ اٌعًّ ؽب١ٌأب

أِأأأأأبَ فو٠غأأأأأٟ و١ٍأأأأأخ 

اٌزوث١أأأأأخ فأأأأأٟ ِغأأأأأبي 

 اٌزله٠ٌ .

  اٌمٖأأأأأٛه فأأأأأٟ عمأأأأأل

االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌزٟ 

رّٕأأٟ اٌى١ٍأأخ ٚأعٚأأبء 

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ. 

 
ز٘ال فب٘ي هي الزؼّ  النابق أى التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ   ؼ فٍْل إلٔ بمِ اٟمتـاف٘ 

التااٖ مااتتن   ااٖ  –التااٖ ٗوكااي اًٟتياااء هٌِااا بمااؼ زول٘اا  التضل٘اال اٟمااتـاف٘زٖ الكوااٖ 

 Hung   2004   ) ُااًذ  ) الغلاْ  الياػها  ، ّفت اق ُاؾٍ   الٌت٘زا  ها  ًتاا ذ ػؿاما 

اٟمااتـاف٘زٖ للب٘ اا  الوؤمااـن٘  لوٌظوااال التملاا٘ن المااالٖ هؤىااـ التااٖ بٌ٘اات أى التضل٘اال 

اٝمتـاف٘ز٘  الوؤمن  ) الزاهمال (،  ّ ٖ فضؼٗؼ  ـؼؿفِا زلـٔ   ما  للتٌبؤ بالتْرِال

 اٟمتزاب  للتضؼٗال اٝمتـاف٘ز٘  الوماٍـ .
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)إلفز١أأأبه    اٌىّأأأٝ* ِٖأأأفٛفخ اٌزقطأأأ١ٜ اإلٍأأأزوار١غٝ 

 األٍزوار١غ١خ اٌوئ١َ١خ ٚ األٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ(
 

  ثبٌَٕجخ إلٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌأٚال:  
( هَ ْ   التغل٘ٔ اٝمتـاف٘زٖ الكوٖ   )ٟعت٘اؿ  17ٗيول الزؼّ  التالٖ )  

مٌأه ٌزؾل٠أل بالٌنب   لوزاا  التاؼؿٗل، ّ اٝمتـاف٘ز٘  الـ ٘ن٘  ّ اٝمتـاف٘ز٘  البؼٗل (

 أٞ ِٓ االٍزوار١غ١بد أوضو ِٕبٍجخ ٌٙنا اٌغوٗ.
 ه  ه٠صظ  ها ٗلٖ  

ناااد ص فضؼٗااؼ أّفاى لكاال زٌَااـ ّفكااْى هلابياا  لااّٜفاى الوؼؿراا   ااٖ هَاا ْ   -

صنااد أّفاى المْاهال اٝماتـاف٘ز٘   هَا ْ  أّفاى المْاهل اٝمتـاف٘ز٘  الؼاعل٘  ّ 

 الغاؿر٘ 

أى ػؿرااال الزاؽب٘اا  )التااٖ ُااٖ الياا٘ن الكو٘اا  التااٖ فياا٘ـ إلاأ الزاؽب٘اا  الكو٘اا  لكاال  -

هٌااعـ   4إلٔ  1إمتـاف٘ز٘  ّوي هزوْز  همٌ٘  هي البؼا ل(، فتـاّس ػؿرافِا  هي 

 رؾاد للياٗ  (  –رؾاد بؼؿر  هميْل   –رؾاد ًنب٘ا  –اد للتؼؿد ) ق٘ـ رؾ

 

 

 ( 17رؼّ ) 

  إلٍزوار١غ١خ اٌزله٠ٌبالٌنب   هَ ْ   التغل٘ٔ اٝمتـاف٘زٖ الكوٖ 

 

 

اٌعٕبٕو 

 اٌوئ١َ١خ
 اٌٛىْ  

 اٌجلائً اإلٍزوار١غ١خ

 S)اٍزوار١غ١خ  

+ O)  ّٛٔ(

 ٚرٍٛع(

 W)اٍزوار١غ١خ 

+ O)  ٓرؾ١َ(

 ٚرط٠ٛو(

 S) اٍزوار١غ١خ

+ T)  صجبد(

 ٚاٍزمواه(

 W) اٍزوار١غ١خ 

+ T) )ُأىّب( 

كهعخ 

 اٌغبمث١خ 

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

 اٌفوٓ

أْأأأأأأبء ا١ٌٙئأأأأأأخ 

 1.04 .اٌم١ِٛخ ٌٍغٛكح

 

2 1.22 1 1.42 1 1.42 0 1.04 

لٍخ فأوٓ اٌعّأً 

٠غأأأأأأٟ أِأأأأأأبَ فو

اٌى١ٍأأبد األفأأوٜ 

ِأأأأأأأأع رفٚأأأأأأأأ١ً 

فو٠غأأأأأأٟ و١ٍأأأأأأخ 

اٌزوث١خ فٟ ِغأبي 

 1.02 0 1.24 2 1.16 1 1.02 0 1.02 اٌزله٠ٌ.

 1.00 0 1.22 2 1.11 1 1.11 1 1.00إٌّأأأٛ اٌّزيا٠أأأل 
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فأأأأأأأأٟ أعأأأأأأأألاك 

ِأأأٓ  اٌطأأأالة 

فو٠غأأأٟ و١ٍأأأبد 

ٚعبِعأأأأأأأأأأأأأأأأبد 

ِقزٍفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ  

ٚثأأأبألفٔ فأأأٟ 

اٌلهاٍأأأأأأأأأأأأأأأبد 

 .اٌع١ٍب

اٌي٠أأأأأأأأبكح فأأأأأأأأٟ 

اٌطٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت 

االعزّأأبعٟ عٍأأٝ 

اٌأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألٚهاد 

اٌزله٠ج١أأخ ثّمبثأأً 

 1.17 0 1.04 2 1.20 1 1.04 2 1.17 .ِبكٞ

اٌطٍأأأت اٌّزيا٠أأأل 

عٍأأأأأأأٝ ٕأأأأأأأفبد 

ِع١ٕأأأأخ ٌٍقأأأأأو٠ظ 

ِضأأأأأً رقٖأأأأأٔ 

اٌّىزجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبد 

ٚاٌزأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبه٠ـ 

ٚااللزٖأأأأأأأأأأأأأأأأأبك 

ٚاٌزقطأأأأأأأأأأأأأأأأأأ١ٜ 

اٌزوثأأأٛٞ ٌي٠أأأبكح 

وفأأأأأبءح اٌّغأأأأأبي 

 1.01 0 1.21 2 1.11 1 1.21 2 1.01 .اٌزوثٛٞ

اٌطٍأأأت اٌّزيا٠أأأل 

ِأأأأأأأٓ اٌغٙأأأأأأأبد 

اٌزع١ّ١ٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

اٌقبٕأأأأأأخ  فأأأأأأٟ 

االٍأأأزعبٔخ ثى١ٍأأأخ 

اٌزوث١أأخ  ٌزطأأ٠ٛو 

اٌع١ٍّأأخ اٌزوث٠ٛأأخ 

 1.21 2 1.01 0 1.11 1 1.11 1  1.01 .ف١ٙب

 اٌزٙل٠لاد

اٌي٠بكح اٌَّزّوح 

ٚ اٌّززب١ٌأأأأخ فأأأأٟ 

لجأأأأأأأأٛي أعأأأأأأأألاك 

اٌطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالة 

اٌٍّزؾم١ٓ ثى١ٍبد  

اٌزوث١أأأأأخ  ٚ٘أأأأأنا 

٠ّضأأً عجئأأب عٍأأٝ 

 .اٌى١ٍخ 

 

1.14 

 

2 1.12 1 1.02 2 1.12 2 1.12 

ي اٌطالة فأٟ لجٛ

و١ٍأأأأأأخ  اٌزوث١أأأأأأخ  

٠عزّأأل فمأأٜ عٍأأٝ 

ِىزأأأأت اٌزَٕأأأأ١ك 

 

1.14 1 1.02 1 1.02 2 1.12 1 1.02 
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ثٕبءا عٍأٝ ِع١أبه 

ٚاؽأأل فمأأٜ ٚ٘أأٛ 

ِغّأأأٛع اٌطبٌأأأت 

كْٚ ِواعأأأأأأأأأأأأبح 

اٌو جأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ أٚ 

 .االٍزعلاك ٌل٠ٗ

اٌؾأأأبق  اٌطأأأأالة 

اٌمأأأأأأبك١ِٓ ِأأأأأأٓ 

اٌزعٍأأأ١ُ اٌضأأأبٔٛٞ 

فأأأأأٟ اٌْأأأأأعت أٚ 

األلَأأأبَ ثبٌى١ٍأأأأخ 

ؽَأأت اٌّغّأأٛع 

ِأأأأأأأأٓ ٠ٚأأأأأأأأع  

َِأأأأزٜٛ ثعأأأأ٘ 

 .اٌْعت األلَبَ

 

1.14 0 1.14 0 1.14 0 1.14 2 1.12 

عنة اٌّئٍَبد 

اٌزع١ّ١ٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

اٌقبٕأأأأأأأأأأأأأأأأأخ ٚ 

اٌؾى١ِٛأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

ألعٚأأأأأبء ١٘ئأأأأأخ 

اٌزأأأأأله٠ٌ عأأأأأٓ 

 .ٛو٠ك االٔزلاة

 

1.15 0 1.15 1 1.05 2 1.01 2 1.01 

اٌَّزٜٛ اٌّبكٞ 

اٌّزأأألٟٔ  ٌعٚأأأٛ 

١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠ٌ 

ثبٌَٕأأأجخ ٌأأأأجع٘ 

اٌّٙأأأأٓ األفأأأأوٜ 

َِزٜٛ األلً فٟ 

اٌلهعأأأخ اٌع١ٍّأأأخ 

 .أٚ اٌٛظ١ف١خ

 

1.14 1 1.02 1 1.02 2 1.12 2 1.12 

١ٍبٍبد اإلعأبهح 

ألعٚأأأأأبء ١٘ئأأأأأخ 

اٌزأأأأأأله٠ٌ اٌأأأأأأٝ 

و١ٍأأأأأأبد فأأأأأأبهط 

 .اٌٛٛٓ

 

1.11  1 1.19 1 1.19 2 1.16 2 1.16 

اؽغأأأبَ إٔأأأؾبة 

األعّأأأأأأأأأأأأأأأأأأبي ٚ 

اٌْأأأأأووبد عأأأأأٓ 

رأأأأأألع١ُ اٌجؾأأأأأأش 

اٌعٍّأأأأأأأٟ عٍأأأأأأأٝ 

َِأأزٜٛ اٌجؾأأٛس 

اٌزوث٠ٛأأأأأأأأأأأأأأأأخ ٚ 

 .اٌزطج١م١خ

 

1.14  

 

2 

 

1.12 

 

1 

 

 

1.02 

 

2 

 

1.12 

 

2 

 

1.12 

لٍخ فأوٓ اٌعّأً 

ؽب١ٌأأأأأأأأأب أِأأأأأأأأأبَ 

فو٠غأأأأأأٟ و١ٍأأأأأأخ 

 1.14 0 1.12 2 1.02 1 1.12 2  1.14اٌزوث١خ فٟ ِغأبي 
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 اٌزله٠ٌ .

القصور  ي اقود 
اات اقيوووووووووووووووووواة 
الدوليووووووي التووووووي 
تأموووووووي ال  يوووووووي 
و ا وووواء هيئووووي 

 1.14 0 1.12 2 1.02 1 1.02 1  1.14 التدريس. 

 حٔمبٛ اٌمٛ
ٚعأأأأأأٛك ثأأأأأأواِظ 

ٌٍلهاٍأأبد اٌع١ٍأأب 

جخ رؾمأأأأأأك ثَٕأأأأأأ

وج١أأأأأأوح هٍأأأأأأبٌخ 

اٌى١ٍأأخ ٚ أ٘أألافٙب

  1.19 

 

1 1.27 1 1.27 2 1.02 2 1.02 

وفأأأأأبءح أعٚأأأأأبء 

١٘ئأأأخ اٌزأأأله٠ٌ.

   1.19 2 1.02 1 1.27 0 1.19 0 1.19 

رأأٛافو اٌزٕٛأأ١  

اٌأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأٛظ١فٟ 

ألعٚأأأأأبء ١٘ئأأأأأخ 

اٌزله٠ٌ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّعبٚٔأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

ٌٍزأأأأأأله٠ٌ فأأأأأأٟ 

اٌزقٖٖأأأأأأأأأأأأأبد 

 1.19 0 1.19 0 1.02 2 1.27 1 1.19 .اٌّقزٍفخ

ِالئّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

اٌزقٖأأأأأأأأأأأأأأأأأٔ 

اٌعٍّأأٟ ألعٚأأبء 

١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠ٌ 

ٌٍّمأأأوهاد اٌزأأأٟ 

٠ىٍفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأْٛ  

 1.01 0 1.01 0 1.11 1 1.11 1 1.01   ثزله٠َٙب

ٚعأأأأأأٛك اٌزأأأأأأياَ 

ثبٌٛاعجأأأأأأأأأأأأأأأأأبد 

اٌٛظ١ف١أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

ألعٚأأأأأبء ١٘ئأأأأأخ 

اٌزله٠ٌ ٚا١ٌٙئخ 

اٌّعبٚٔأأأأخ رغأأأأأبٖ 

 1.06 2 1.12 0 1.24 1 1.24 1 1.12 ع١ٍّخ اٌزله٠ٌ

ٚعأأأأأأٛك ِىزجأأأأأأخ 

ِغٙأأأيح رؾزأأأٜٛ 

عٍٝ اؽلس اٌىزت 

ٚ اٌّغأأأأأأأأأأأأأأأأالد 

اٌع١ٍّأأأخ  ِزبؽأأأخ 

ٌىأأأأأً اٌطأأأأأالة ٚ 

أعٚأأأأأأبء ١٘ئأأأأأأخ 

 1.19 0 1.02 2 1.27 1 1.27 1  1.19 اٌزله٠ٌ .
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اٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزقلاَ 

رىٌٕٛٛع١ب اٌزع١ٍُ 

فأأأأأأأأٟ رأأأأأأأأله٠ٌ  

اٌّمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوهاد 

 1.12 0 1.12 0 1.24 1 1.06 2  1.12 اٌلها١ٍخ. 

ٚعأأأأأأأٛك ِٛلأأأأأأأع 

ّجىخ ٌٍى١ٍخ عٍٝ 

االٔزؤأأأذ ثبٌٍغأأأخ 

اٌعوث١أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ 

ٚاالٔغ١ٍي٠أأأأأأأأأأأأأأخ  

٠َأبعل فأٟ رعٍأأ١ُ 

 1.19 0 1.19 0 1.02 2 1.27 1  1.19 اٌطالة.

األٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأٍٛة 

اٌأأأأأأأأل٠ّمواٟٛ ٚ 

اٌعلاٌأأخ ٚاألِبٔأأخ 

ٚاٌؾ١بك٠أأأخ أصٕأأأبء 

 1.21 2 1.01 0 1.11 1 1.11 1  1.01  اٌزله٠ٌ.

 ٔمبٛ اٌٚع 

عأأأأأأأألَ ٚعأأأأأأأأٛك 

اٍأأأأأأأأأأأزوار١غ١بد 

رله١َ٠خ ٚاٙؾخ 

عٍأأأأأٝ َِأأأأأأزٜٛ 

األلَأأبَ اٌع١ٍّأأخ.

  1.12  2 1.14 1 1.16 1 1.16 0 1.12 

عأأأأأأأألَ رٛافأأأأأأأأك 

اٌجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواِظ 

اٌلهاٍأأأأأأأأأأأأأأأ١خ ٚ 

اؽز١أأأأأبط ٍأأأأأٛق 

 1.12 2 1.11 1 1.11 1 1.12 2  1.10 اٌعًّ.

اٌمٖأأأأٛه رأأأأٛىع 

فطأأأأٜ رط٠ٛو٠أأأأخ 

ألٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب١ٌت 

اٌزأأأأله٠ٌ عٍأأأأٝ 

أعٚأأأأأأبء ١٘ئأأأأأأخ 

 1.12 0 1.16 1 1.16 1 1.14 2  1.12 . اٌزله٠ٌ

اٌمٖأأأأأأأٛه فأأأأأأأٟ 

ٚعأأأأأأأٛك فطأأأأأأأٜ 

٠ُٛ َِأأأأأزّو رمأأأأأ

ألٍأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب١ٌت 

 1.14 2 1.14 2 1.14 2 1.12 0  1.12 اٌزله٠ٌ.

.اٌمٖأأأأأأٛه فأأأأأأٟ 

رٕأأأأأأأٛع ع١ٍّأأأأأأأخ 

رمأأأأأ٠ُٛ أٍأأأأأب١ٌت 

 1.12 0 1.14 2 1.14 2 1.12 0  1.12  اٌزله٠ٌ 

لٍأأأأأأأأأخ ا٘زّأأأأأأأأأبَ 

أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ  

 1.12 0 1.14 2 1.14 2 1.12 0  1.12ثز١ّٕأأأخ ِٙأأأبهاد 
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اٌأأأأأأزعٍُ اٌأأأأأأنارٟ 

 ٌٍطالة.

عأأأأأأألَ ِالئّأأأأأأأخ 

اٌزأأله٠ٌ  لبعأأبد

ثبٌى١ٍخ ِأٓ ؽ١أش 

اٌزغ١ٙأأأأأأأأأأياد ٚ 

اٌَّبؽخ ثبٌَٕجخ 

 1.12 0 1.14 2 1.14 2 1.14 2  1.12 ٌعلك اٌطالة.

عأأأأأأأأألَ رأأأأأأأأأٛفو 

األعٙأأأأأأأأأأأأأأأأأيح ٚ 

اٌّعأأألاد ٍٚأأأٛء 

 1.12 0 1.12 0 1.16 1 1.14 2  1.12 ؽبٌخ اٌّعبًِ

اٌمٖأأأأأأأٛه فأأأأأأأٟ 

ٚعأأأأأأأأٛك ٔلأأأأأأأأبَ 

ٌزْأأغ١ً ٕٚأأ١بٔخ 

األعٙأأأأأأأأأأأأأأأأأيح ٚ 

اٌّعأأأأأأأأأأأأأأأأألاد ٚ 

 1.12 2 1.12 2 1.11 1 1.12 2  1.10 اٌّعبًِ

اٌمٖأأأأأأأٛه فأأأأأأأٟ  

ٍٚأأأأأبئً األِأأأأأبْ 

ٚاٌؾّب٠أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ  

ٚٚعأأأأٛك إٌّأأأأبؿ 

اٌٖأأؾٟ ثمبعأأبد 

 1.10 0 1.12 2 1.11 1 1.12 2  1.10 اٌزله٠ٌ.

علَ وفب٠خ اٌعّبي 

ثبٌَٕأأجخ ٌمبعأأبد 

ِٚزطٍجأأبد اٌعّأأً 

 1.12 0 1.14 2 1.16 1 1.14 2  1.12 اٌزله٠َٟ.

 2.71  1.41  5.66  4.71   2.11 اإلعّبٌٟ

 
كئمتـاف٘ز٘  اٍزوار١غ١خ رؾ١َٓ ٚرط٠ٛو ّبٌاء زلٔ ُؾٍ الٌتا ذ فن اعت٘اؿ 

كئمتـاف٘ز٘  بؼٗل  إؽ  اٍزوار١غ١خ ّٔٛ ٚرٍٛعّاعت٘اؿ ،  5.66  ص٘ج صييت ؿ ٘ن

  4.71صَلت زلٔ  
 

 صب١ٔب: ثبٌَٕجخ ٌٍجؾش اٌعٍّٟ
  
ٗيااتول الزااؼّ  التااالٖ زلاأ هَاا ْ   التغلاا٘ٔ اٝمااتـاف٘زٖ الكوااٖ     

بالٌنااااااب    اؿ اٝمااااااتـاف٘ز٘  الـ ٘ناااااا٘  ّ اٝمااااااتـاف٘ز٘  البؼٗلاااااا ()ٟعت٘اااااا

   البضج الملوٖ. ٝمتـاف٘ز٘ 
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 ( 02علٚي) 

   ثبٌَٕجخ ٌٍجؾش اٌعٍِّٟٖفٛفخ اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ اٌىّٟ 

 

 اٌٛىْ   اٌعٕبٕو اٌوئ١َ١خ

 اٌجلائً اإلٍزوار١غ١خ

 + S)اٍزوار١غ١خ  

O)  ّٛٔأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ(

 ٚرٍٛع(

 W)اٍزوار١غ١خ 

+ O)  ٓرؾ١َ(

 ٚرط٠ٛو(

 + S)اٍزوار١غ١خ 

T)  صجبد(

 ٚاٍزمواه(

 W) اٍزوار١غ١خ 

+ T) )ُأىّب( 

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

كهعخ 

 اٌغبمث١خ

عٍّخ 

 اٌلهعخ

 اٌفوٓ

أْأأأبء ا١ٌٙئأأأخ اٌم١ِٛأأأخ 

 1.04 .ٌٍغٛكح

 

2 1.22 1 1.42 1 1.42 0 1.04 

أأأأبَ  لٍأأأأخ فأأأأوٓ اٌعّأأأًأ ِأ

فو٠غأأٟأ اٌى١ٍأأأبد األفأأأوٜ 

ِأأع رفٚأأ١ً فو٠غأٟأ و١ٍأأخ 

 1.02 0 1.24 2 1.16 1 1.02 0 1.02 اٌزوث١خ فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ.

إٌّأأأأأٛ اٌّزيا٠أأأأأل فأأأأأٟ 

ِأأأٓ  أعأأألاك اٌطأأأالة 

فو٠غأأأأأأأأأأأٟ و١ٍأأأأأأأأأأأبد 

ٚعبِعأأأأأأأبد ِقزٍفأأأأأأأخ  

ٚثأأأأأأأأأأأأبألفٔ فأأأأأأأأأأأأٟ 

 1.00 0 1.22 2 1.11 1 1.11 1 1.00 .اٌلهاٍبد اٌع١ٍب

كح فأأأأأأأٟأ اٌطٍأأأأأأأأت اٌي٠أأأأأأأأب

االعزّأأبعٟ عٍأٝأ اٌأألٚهاد 

 1.17 0 1.04 2 1.20 1 1.04 2 1.17 .اٌزله٠ج١خ ثّمبثً ِبكٞ

اٌطٍأأأت اٌّزيا٠أأأل عٍأأأٝ 

ٕأأفبد ِع١ٕأأخ ٌٍقأأو٠ظ 

ِضً رقٖٔ اٌّىزجأبد 

ٚاٌزأأأأأبه٠ـ ٚااللزٖأأأأأبك 

ٚاٌزقطأأأأأ١ٜ اٌزوثأأأأأأٛٞ 

ٌي٠أأأبكح وفأأأبءح اٌّغأأأبي 

 1.01 0 1.21 2 1.11 1 1.21 2 1.01 .اٌزوثٛٞ

زيا٠أأأأل ِأأأأٓ اٌطٍأأأأت اٌّ

اٌغٙأأأأأأأبد اٌزع١ّ١ٍأأأأأأأأخ 

اٌقبٕخ  فٟ االٍأزعبٔخ 

ثى١ٍأأخ اٌزوث١أأخ  ٌزطأأ٠ٛو 

 1.21 2 1.01 0 1.11 1 1.11 1  1.01 .اٌع١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ف١ٙب

 اٌزٙل٠لاد

اٌي٠أأأأأبكح اٌَّأأأأأزّوح ٚ 

اٌّززب١ٌأأأأأخ فأأأأأٟ لجأأأأأٛي 

أعأأأأأأأأأأأألاك اٌطأأأأأأأأأأأأالة 
 

1.14  2 1.12 1 1.02 2 1.12 2 1.12 
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اٌٍّزؾمأأأأأأأ١ٓ ثى١ٍأأأأأأأبد  

اٌزوث١أأأأخ  ٚ٘أأأأنا ٠ّضأأأأً 

 .عجئب عٍٝ اٌى١ٍخ 

طأأأالة فأأٟأ و١ٍأأأخ   ي ٌا لجأٛأ

زوث١خ  ٠عزّأل فمٜأ عٍٝأ  ٌا

زَٕأأأأ١ك ثٕأأأأبءا  ِىزأأأأت ٌا

عٍأأٝأ ِع١أأأبه ٚاؽأأأل فمأأٜأ 

طبٌأأأأت  ع ٌا ٚ٘أأأٛأ ِغّأأأٛأ

و جأأأخ أٚ  كْٚ ِواعأأأبح ٌا

 .االٍزعلاك ٌل٠ٗ

 

1.14 1 1.02 1 1.02 2 1.12 1 1.02 

اٌؾأأأأأأأأأأبق  اٌطأأأأأأأأأأالة 

اٌمأأأبك١ِٓ ِأأأٓ اٌزعٍأأأ١ُ 

اٌضأبٔٛٞ فأٟ اٌْأعت أٚ 

ثبٌى١ٍأأخ ؽَأأت  األلَأأبَ

اٌّغّأأٛع ٠ٚأأع  ِأأٓ 

َِأأزٜٛ ثعأأ٘ اٌْأأعت 

 .األلَبَ

 

1.14 0 1.14 0 1.14 0 1.14 2 1.12 

عأأأأأأأأنة اٌّئٍَأأأأأأأأبد 

اٌزع١ّ١ٍأأأأخ اٌقبٕأأأأخ ٚ 

اٌؾى١ِٛأأأأأأخ ألعٚأأأأأأبء 

١٘ئأأأأخ اٌزأأأأله٠ٌ عأأأأٓ 

 .ٛو٠ك االٔزلاة

 

1.15 0 1.15 1 1.05 2 1.01 2 1.01 

ّأأأأأأأأأبكٞ  َّأأأأأأأأأزٜٛ ٌا ٌا

ّزأأأألٟٔ  ٌعٚأأأٛأ ١٘ئأأأأخ  ٌا

زله٠ٌ ثبٌَٕأجخ ٌأ جع٘ ٌا

ّٙٓ األفوٜ األلًأ فٟأ  ٌا

ع١ٍّأأخ  لهعأأخ ٌا َِأأزٜٛ ٌا

ٛظ١ف١خ  .أٚ ٌا

 

1.14 1 1.02 1 1.02 2 1.12 2 1.12 

١ٍبٍأأأأأأأأبد اإلعأأأأأأأأبهح 

ألعٚأأأأأأأأأأأأبء ١٘ئأأأأأأأأأأأأخ 

اٌزأأأله٠ٌ اٌأأأٝ و١ٍأأأبد 

 .فبهط اٌٛٛٓ

 

1.11  1 1.19 1 1.19 2 1.16 2 1.16 

اؽغأأأأأأأأأأبَ إٔأأأأأأأأأأؾبة 

األعّأأأأبي ٚ اٌْأأأأووبد 

عأأأأأٓ رأأأأألع١ُ اٌجؾأأأأأش 

اٌعٍّأأأٟ عٍأأأٝ َِأأأزٜٛ 

س اٌزوث٠ٛأأأأأخ ٚ اٌجؾأأأأأٛ

 .اٌزطج١م١خ

 

1.14  

 

2 

 

1.12 

 

1 

 

 

1.02 

 

2 

 

1.12 

 

2 

 

1.12 

لٍأأخ فأأوٓ اٌعّأأً ؽب١ٌأأب 

أِبَ فو٠غٟ و١ٍخ اٌزوث١خ 

 1.14 0 1.12 2 1.02 1 1.12 2  1.14 فٟ ِغبي اٌزله٠ٌ .

القصوووووووور  وووووووي اقووووووود 
اات اقيوواة الدوليووي التووي 
 1.14 0 1.12 2 1.02 1 1.02 1  1.14تأموووي ال  يوووي و ا ووواء 
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 هيئي التدريس. 

 ٔمبٛ اٌمٛح

تووووالك ية للووووي ةل وووو   ل  
يةخوووو ا ب ية   لووووي اوووو  
األعٙأأأأأأأيح ٚ اٌّعأأأأأأألاد  

 اٌّعبِأأأأأأً اٌزىٌٕٛٛع١أأأأأأخ
 يةان س ي. 

 

1.00 

 

2 1.22 1 1.11 2 1.22 2 1.22 

تتووووووووووووووالك يةا ت ووووووووووووووي 
يالة تكانلوي  يخوول ية للووي 
ةتلسوووولك يةاإووووال  ةوووو  
يةاكيجع اية اكل ب  ؤقل 

 جه  اأقل اقب. 

 

1.06 1 1.42 1 1.42 2 1.12 0 1.06 

عقوووووو   اكيب ت كل لووووووي 
ةإووقل خ ووكيب يءع وو   

 1.04 0 1.04 0 1.42 1 1.42 1 1.04 لي يةاج ل ية   ي. 

 او ي  يءع و    ناوكيب 
 اكلوي  تا إوولل اوواج   
 1.00 0 1.00 0 1.11 1 1.22 2 1.00 ةل  اث لي يةتخإص 

ٚعأأأأأٛك ٔلأأأأأبَ ٌزْأأأأأغ١ً 

ٕٚأأأأأأأ١بٔخ األعٙأأأأأأأأيح ٚ 

اٌالىِخ ٌٍجؾٛس اٌّعلاد 

.  1.02 1 1.16 1 1.16 0 1.02 0 1.02 

 عم ية للي ءع  ئه  ا ةلو  
إلجووكي يب يةتنقوول اوو  يجوول 
ية  وووث يةيلاوووي ا  ووواك 

 1.04 0 1.22 2 1.42 1 1.22 2  1.04   .يةاإتاكيب يةيلالي

تق لم تسهلالب ا ةلوي أ  وك 
ةألع ووو   ةل إوووال علووو  
يء ايب ايةخ ا ب يةال اوي 

 1.00 0 1.00 0 1.11 1 1.22 2  1.00 اث إلجكي  ية  

 ٔمبٛ اٌٚع 

ال تتووالك لووي ية للووي اوو  ي 
يالتإوو الب ةل إووال علوو  
يةايلااوووووووووو ب ء ووووووووووو ث 
يالنجوووو  يب ية   لووووي اوووو  
يةج ايووووووووووو ب يةا للوووووووووووي 

 ايءجن لي. 

 

1.10  2 1.12 1 1.11 2 1.11 0 1.10 

ال لتوووالك   ة للوووي اك ووو  
ةلنقووول يةا  اوووك ةاقوووو ئع 

لووووووووي يةاووووووووإتاكيب ية   
 11 2 11 1 11 1 11 11  11 يةا للي ايءجن لي. 

يةا ت ي ية تكانلي   ة للي 
ال تت وووا  تنقووول اقووو ئع 
يةاووووووووإتاكيب ية   لووووووووي 

 11 0 11 1 11 1 11 11  11   ةإاب ايةإاك . 

تقإلك ية للوي لوي تواللك 
 1.11 1 1.12 2 1.12 2 1.10 0  1.10س ل يةناك يةالسوك  لوي 
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 اكلووو ب علالوووي    لوووي 
 لي يةخ كج. 

قإووواك  اك ية للوووي لوووي 
 عا  يءس تذ  ايةخ كي  
اوووو  ج ايوووو ب ااكي وووو  
علالي أجن لي اتال   لي 

 ية كياج ية   لي   .

 

1.10  2 1.12 2 1.12 2 1.12 2 1.12 

قإووواك  اك ية للوووي لوووي 
تقوووووووووو لم يةتسووووووووووهلالب 
ةألع وووووووو   يةايوووووووو كل  
ةتجوو ا  عق وو ب   وواك 
يةوووووووو اكيب يةت كل لوووووووووي 

 ايةاإتاكيب .

 

1.10  2 1.12 1 1.11 0 1.10 0 1.10 

ال ٠ٙأأأزُ أعٚأأأبء ا١ٌٙئأأأخ 

اإلكاه٠خ اٌغبِع١خ  ثبٔزبط 

اٌجؾٛس اٌلاعّخ ٌزطأ٠ٛو 

 اٌّئٍَخ) اٌى١ٍخ(.

 

1.10  2 1.12 1 1.11 2 1.12 2 1.12 

ال ٠زأأٛافو ِفٙأأَٛ اٌعّأأأً 

اٌغّأأأأأأأأبعٟ ٚأٍأأأأأأأأٍٛة 

أثؾأأأبس اٌفو٠أأأك ثؤلَأأأبَ 

 .اٌى١ٍخ اٌّقزٍفخ

 

1.12  2 1.14 1 1.16 0 1.12 0 1.12 

اٌمٖأأأأأأٛه فأأأأأأٟ عّأأأأأأً   

١ٍبٍأأخ ِؾأألكح ٚاٙأأؾخ 

ٌأأأوثٜ اٌقأأأو٠غ١ٓ ثؾض١أأأب 

 .ثبٌى١ٍخ ثعل اٌزقوط

 

1.10  2 1.12 1 1.11 2 1.12 0 1.10 

ال تت اوووول ية للووووي  قلاووووي 
ناوووووووك ية  ووووووواث لوووووووي 
يةاجووووو الب ايةوووووو اكل ب 

 11 0 11 2 11 1 11 2  11 يةيلالي يةا  اي 

عووو م تاوووجلع يءع ووو   
 تق لم ا  لآب ا ةلي ةهوم 

  ووول  ووول   وووث علاوووي اق
 لتم ناكه 

 

1.12  2 1.14 1 1.16 2 1.14 0 1.12 

عوو م ت إوولل ألووي أاووايل 
اووووو  يءع ووووو   اق  ووووول 
  ووووووواكرم يةووووووو اكيب 
يةت كل لوووووي يةتوووووي تيقووووو  
ةتنالووووووتهم اهنلوووووو   وووووول 
تاوووووووجليهم   ةا  لوووووووآب 

 1.10 0 1.12 2 1.11 1 1.12 2  1.10 يةا  لي 

 اإلعّبٌٟ
2.11   4.56  5.91  1.51  2.57 

 
كئماتـاف٘ز٘  اٍأزوار١غ١خ رؾَأ١ٓ ٚرطأ٠ٛو ّبٌاء زلأ ُاؾٍ الٌتاا ذ فان اعت٘ااؿ  

اٍأأزوار١غ١خ ّٔأأٛ ، ّاعت٘اااؿ  5.91ؿ ٘ناا٘   ص٘ااج رولاا  الااؼؿرال التااٖ صييتِااا   

 . 4.56ثّغّٛع كهعبد    كئمتـاف٘ز٘  بؼٗل  ٚرٍٛع
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 صبٌضب: ثبٌَٕجخ ٌقلِخ اٌّغزّع
 
تـاف٘زٖ الكواااٖ   )ٟعت٘ااااؿ ٗياااول الزاااؼّ  التاااالٖ هَااا ْ   التغلااا٘ٔ اٝمااا   

 بالٌنب   عؼه  الوزتو . اٝمتـاف٘ز٘  الـ ٘ن٘  ّ اٝمتـاف٘ز٘  البؼٗل (

 

 

 ( 19رؼّ ) 

   بالٌنب  لغؼه  الوزتو   هَ ْ   التغل٘ٔ اٝمتـاف٘زٖ الكوٖ 
 

 يةا     يةين إك يةكئلسلي

 ية  يئل يإلستكيتلجلي

 S) سوتكيتلجلي  

+ O)  ناووووا(
 اتاسع(

 W)لي  ستكيتلج

+ O)   ت سل(
 اتطالك(

 S) ستكيتلجلي 

+ T)  ب   (
 ايستقكيك(

  ستكيتلجلي 

(W + T) 
 )ين ا ش(

 كجي 
 يةج ذ لي

جالي 
 ية كجي

 كجي 
 يةج ذ لي

جالي 
 ية كجي

 كجي 
 يةج ذ لي

جالي 
 ية كجي

 كجي 
 يةج ذ لي

جالي 
 ية كجي

 يةاكص

 ناوووووووووو   يةهلئووووووووووي 
 4..4 .يةقاالي ةلجا  

 

2 4.20 3 4.42 3 4.42 . 4..4 

قلووووي لووووكص يةياوووول 
أا م خكلجي ية لل ب 
يءخووكم اووع تا وولل 
خكلجي  للي يةتك لي 
 2..4 . 4.24 2 4.36 3 2..4 . 2..4 لي اج ل يةت كلس.

إٌّأأأٛ اٌّزيا٠أأأل فأأأٟ 

ِأأٓ  أعأألاك اٌطأأالة 

فو٠غأأأأأأأأٟ و١ٍأأأأأأأأبد 

ٚعبِعأأأأبد ِقزٍفأأأأخ  

ٚثأأأأأأأأأبألفٔ فأأأأأأأأأٟ 

 ...4 . 4.22 2 4.33 3 4.33 3 ...4 .اٌلهاٍبد اٌع١ٍب

ية لووو    لوووي يةطلووو  
يالجتاوووووو عي علوووووو  
يةووو اكيب يةت كل لوووي 

 4.40 . 4..4 2 .4.2 3 4..4 2 4.40 . اق  ل ا  ي

ّزيا٠أأل عٍأأٝأ  طٍأأت ٌا ٌا

ٕفبد ِع١ٕأخ ٌٍقأو٠ظ 

ِضأأأأأأأأأًأ رقٖأأأأأأأأأٔأ 

زأأأأأبه٠ـ  ّىزجأأأأأبد ٌٚا ٌا

زقطأأ١ٜ  ٚااللزٖأأبك ٌٚا

زوثٛٞ ٌي٠أبكح وفأبءح   4..4 . 4.24 2 4.34 3 4.24 2 4..4ٌا
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زوثٛٞ ّغبي ٌا  .ٌا

اٌطٍأأت اٌّزيا٠أأل ِأأٓ 

اٌغٙأأأأأبد اٌزع١ّ١ٍأأأأأخ 

اٌقبٕأأأأأأأأأأخ  فأأأأأأأأأأٟ 

االٍأأأأأأأزعبٔخ ثى١ٍأأأأأأأخ 

اٌزوث١أأأأأأخ  ٌزطأأأأأأ٠ٛو 

اٌع١ٍّأأأأأأخ اٌزوث٠ٛأأأأأأخ 

 4.24 2 4..4 . 4.34 3 4.34 3  4..4 .ف١ٙب

 يةته ل يب

اٌي٠أبكح اٌَّأزّوح ٚ 

اٌّززب١ٌأأخ فأأأٟ لجأأأٛي 

أعأأأأأأأأألاك اٌطأأأأأأأأأالة 

اٌٍّزؾمأأأأ١ٓ ثى١ٍأأأأبد  

اٌزوث١أأخ  ٚ٘أأنا ٠ّضأأً 

 .عجئب عٍٝ اٌى١ٍخ 

 
4.44 

 

2 4.40 3 4..2 2 4.40 2 4.40 

ق وووال يةطوووال  لوووي 
 للي  يةتك لي  ليتا  
لقووووط علوووو  ا توووو  
يةتنسول   نو  ي علو  
ايلوووو ك اي وووو  لقووووط 
اروووووووووا اجاوووووووووا  
يةط ة   ا  اكيع   
يةكغ ي أا يالستي ي  

 .ة له
 
4.44 3 4..2 3 4..2 2 4.40 3 4..2 

اٌؾأأأأأأأبق  اٌطأأأأأأأالة 

اٌمبك١ِٓ ِٓ اٌزعٍأ١ُ 

اٌضأأبٔٛٞ فأأٟ اٌْأأعت 

ٚ األلَأأأأبَ ثبٌى١ٍأأأأخ أ

ؽَأأأأأأت اٌّغّأأأأأأٛع 

٠ٚع  ِٓ َِأزٜٛ 

ثعأأأأأأأأأ٘ اٌْأأأأأأأأأعت 

 .األلَبَ
 
4.44 . 4.44 . 4.44 . 4.44 2 4.40 

ّئٍَأأأأأأبد  عأأأأأأنة ٌا

قبٕأأأخ ٚ  زع١ّ١ٍأأأخ ٌا ٌا

ؾى١ِٛأأأأخ ألعٚأأأأبء  ٌا

زأأأله٠ٌ عأأٓأ  ١٘ئأأأخ ٌا

 .ٛو٠ك االٔزلاة

 
4.45 . 4.45 3 4..5 2 4..4 2 4..4 

اٌَّأأأأزٜٛ اٌّأأأأبكٞ 

اٌّزأأأأأألٟٔ  ٌعٚأأأأأأأٛ 

١٘ئأأأأأأأأخ اٌزأأأأأأأأله٠ٌ 

ثبٌَٕأأأأأأأجخ ٌأأأأأأأجع٘ 

اٌّٙٓ األفوٜ األلً 

فٟ َِأزٜٛ اٌلهعأخ 

 
4.44 3 4..2 3 4..2 2 4.40 2 4.40 
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اٌع١ٍّأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخ أٚ 

 .اٌٛظ١ف١خ

١ٍبٍأأأأأأبد اإلعأأأأأأبهح 

ألعٚأأأأأأأأأبء ١٘ئأأأأأأأأأخ 

أأٝأ و١ٍأأأبد  زأأأله٠ٌ ٌا ٌا

ٓٛٛ  .فبهط ٌا

 
4.43  3 4.40 3 4.40 2 4.46 2 4.46 

اؽغأأأأأأأأبَ إٔأأأأأأأأؾبة 

ْأأأووبد  األعّأأأبي ٚ ٌا

جؾأأأأش  عأأأٓأ رأأأألع١ُ ٌا

عٍّأٟأ عٍأٝأ َِأأ زٜٛ ٌا

زوث٠ٛأأأأخ ٚ  س ٌا جؾأأأٛأ ٌا

زطج١م١خ  .ٌا

 
4.44  

 
2 

 
4.40 

 
3 
 

 
4..2 

 
2 

 
4.40 

 
2 

 
4.40 

قلووووي لووووكص يةياوووول 
  ةلوو  أاوو م خكلجووي 
 للووووي يةتك لووووي لووووي 

 4.44 . 4.40 2 2..4 3 4.40 2  4.44 اج ل يةت كلس .

يةقإووواك لوووي عقووو  
يالتا قلووو ب ية اةلووووي 
يةتوووي تناوووي ية للوووي 
اأع ووووووو   رلئوووووووي 

 4.44 . 4.40 2 2..4 3 2..4 3  4.44 يةت كلس. 

 نق ط يةقا 

اسوووو راي يءطووووكي  
يةاجتايلووي يةاختلاووي 
لووووي توووواللك لووووكص 
يةياووووووول ةخكلجوووووووي 
ية للووووي لووووي  ووووكياج 
يةتيلووووووووولم اا وووووووووا 

 .يءالي

 
4.20 

 

2 4.54 3 4.0. 2 4.54 2 4.54 

 ا لي ال عللوي نموم  
يةايلااووووووووووووووووووو ب ا 
يالتإوووووو الب ةووووووك ط 
 4.24 . 4.44 2 4.64 3 4.44 2 4.24 ية للي   ةاجتاع    

ك اكاهح ربثعأأأأأأخ  ٚعأأأأأٛأ

ٌٛو١أأًأ ّأأأئْٛ فلِأأأخ 

ّغزّأأأأأأأأع ٚر١ّٕأأأأأأأأخ  ٌا

ج١ئخ  .ٌا

 
4..0 3 4.50 3 4.50 . 4..0 . 4..0 

   خ اووووي يةاجتاوووووع 
اوو  خووالل يةتخإووص 
ي ووو  ا ووو  ج  ووووكياج 
يةتنالووووووووي يةاهنلووووووووي 
  ة للي ءع    رلئوي 

 4.24 . 4.44 2 4.64 3 4.44 2 4.24 يةت كلس.
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 نق ط ية ي 

 م ية للووي ال تاجوو  ةوو
خطي ايتا   ةخ اوي 
يةاجتاوووووع ا تنالوووووي 

 24.4ية لئووووي اوووو  
 24.0ية  

 
4.42  2 4.44 3 4.46 2 4.44 . 4.42 

يةقإوواك لووي تايلووول 
سل سووووو ب تسوووووال  
يةخ اي يةتوي تقو اه  
يةا ووووووووووووووووو يب ذيب 
يةطوووووووو  ع يةخوووووووو ص 

 .  ة للي

 
4.42  3 4.46 3 4.46 3 4.46 2 4.44 

قإوووووووووووووووووووواك   اك 
ية  ووواث يء   لالوووي 

هوووووووووووي لوووووووووووي اايج
يةااوووووووووووووووووووووووووو الب 

 .يةاجتايلي

 
4.42  2 4.44 3 4.46 3 4.46 . 4.42 

قإوووواك  اك ية للووووي  
يةااوو ك ي اوو   لووث 

لووي يةااوو كلع يةتووي 
تتوووووووووول  يةتيوووووووووو ا  
يالقتإووووووو  ي  ووووووول  
ية للي اقطو   كجو ل 
يءعاووووووووووو ل لوووووووووووي 

  .يةاجتاع 

 
4.42  . 4.42 2 4.44 2 4.44 3 4.46 

ال لاجوووووووو   نموووووووو م 
ةاكيجيووي يةلوووايئ  ا 

ي يب يةقايعووو  ا جوووك
يةياوووووووول ا ت  لوووووووو  
 لالوووووووي ت سووووووولنه  
 ةلتا عل اع يةاجتاع 

 
4.43  2 4.46 2 4.46 2 4.46 2 4.46 

ال تاجوووووووه كسووووووو ةي 
 ووووووووكياج يةتنالووووووووي 
ةألع ووووو     ة للوووووي 
ليللوو  ةخ اووي ية لئووي 
لووووي  ووووا  للسوووواي 
يةجوووا   لوووي يةياووول 

 يةج ايي.

 
4.42  3 4.46 3 4.46 . 4.42 . 4.42 

عووو م تا ووول  ع وووا 
رلئووي يةتوو كلس اوو  
يالتإ ل   ةاسئاةل  

 لي يةاجتاع.

 
4.4.  2 4.42 3 4.43 2 4.42 2 4.42 

 2.00  3.03  5.00  4.36   2.44 يإلجا ةي
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ٚثٕبء عٍٝ ٘نٖ إٌزبئظ رُ افز١به اٍأزوار١غ١خ رؾَأ١ٓ ٚرطأ٠ٛو وبٍأزوار١غ١خ  

، ٚافز١أأبه اٍأأزوار١غ١خ   5.27هئ١َأأ١خ  ثبٌَٕأأجخ ٌقلِأأخ اٌّغزّأأع ثّغّأأٛع كهعأأبد  

 .4.16ع وبٍزوار١غ١خ ثل٠ٍخ ثّغّٛع كهعبد ّٔٛ ٚرٍٛ

  

رىأْٛ ٔزأبئظ اٌزؾ١ٍأً   (   09(، )  02(، )  07) ٚثٕبء عٍٝ ٔزأبئظ اٌغألاٚي  

االٍأأأزوار١غٟ الفز١أأأبه اإلٍأأأزوار١غ١خ إٌّبٍأأأجخ ٚاإلٍأأأزوار١غ١خ اٌجل٠ٍأأأخ ِغٍّأأأخ وّأأأب 

 (:  21ثبٌغلٚي ) 

 

 ( 21رؼّ ) 

 ٘ز٘  الوٌامب  ّاٝمتـاف٘ز٘  البؼٗل ًتا ذ التضل٘ل اٟمتـاف٘زٖ ٟعت٘اؿ اٝمتـاف

 بالٌنب  لوزاٟل التؼؿٗل ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو  

 
 S)اٍزوار١غ١خ  

+ O)  ّٛٔ(

 ٚرٍٛع(

 W)اٍزوار١غ١خ 

+ O)  ٓرؾ١َ(

 ٚرط٠ٛو(

 S)اٍزوار١غ١خ 

+ T)  صجبد(

 ٚاٍزمواه(

 W) اٍزوار١غ١خ 

+ T) )ُأىّب( 

اٍزوار١غ١خ 

 اٌزله٠ٌ

4.71 5.66 1.41 2.71 

اٍزوار١غ١خ 

 اٌجؾش اٌعٍّٟ

4.56 5.91 1.51 2.57 

اٍزوار١غ١خ 

 فلِخ اٌّغزّع

4.16 5.27 1.21 2.79 

 

ٗتْش هي الزؼّ  النابق أى اٝمتـاف٘ز٘  الـ ٘نا  الوٌاماب   

لت م٘ااال ػّؿ كل٘ااا  التـب٘ااا  لتضي٘اااق أُاااؼا ِا ّؿماااالتِا  اااٖ هزوااال 

لوزتو ( ُاٖ الوزاٟل )هزاٟل التؼؿٗل ّالبضج الملوٖ ّ عؼه  ا
)ّٔأٛ   S + O اٍأزوار١غ١خ ٚافز١أبه   ،  )رؾَأ١ٓ ٚرطأ٠ٛو(  W + Oاٍأزوار١غ١خ 

 وبٍزوار١غ١خ ثل٠ٍخ. (ٚرٍٛع

  

 

 ِاف٘ي اٝمتـاف٘ز٘ت٘ي الـ ٘ن  ّالبؼٗل  فَْؿلّ ٘وا ٗلٖ زـُ 

 

  الزئٍسة إلستزاتٍجٍةلتصىر   

W + O  )تحسٍي وتطىٌز( 
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ٖ) ل  ٗتللر افغاؽ  ـاؿال صْ  اٙفلَ٘اق  اٝمتـاف٘ز٘  ّفكٌِْٗا،  ئى ؽ
66
 ) 

 فضؼٗؼ  لن   الوؤمن ،ّقـِّا، ّؿمالتِا. -3

 ّّ  أُؼاف   لتضي٘ق الـمال . -4

 اعت٘اؿ اٝمتـاف٘ز٘  لتضي٘ق اُٛؼاف . -5

 W) ف  ض ء نتا   ت ارتاإل ت ت  أثبتت مناابإل دانترتتي يإل توانين  تطن ير   

+ O)   لتضي٘ااق أُااؼا ِا ّؿمااالتِا  ٘وااا كئمااتـاف٘ز٘  ؿ ٘ناا  لت م٘اال ػّؿ كل٘اا  التـب٘اا

 ، فقا تقترح ت باوث ت ن رتٗتملق بوزاٟل  التؼؿٗل ّ البضج الملوٖ ّ عؼه  الوزتو 

  ه ه ت اترتتي يإل  ما يل :   
 

 أوال: رؤٌة الكلٍة 

كل٘  التـب٘ا  هؤمنا  فـبْٗا  أكاػٗو٘ا  فنامٔ إلأ التو٘اق لتضي٘اق أُاؼا ِا  

ي٘ق الـٗاػ    ٖ هزاٟل التمل٘ن ّالتملن ّالبضج ّ ق الوماٗ٘ـ الي٘ام٘  للزْػ   بتض

الملوااٖ التـباإْ زلاأ الونااتْٓ الوضلااٖ ّاٝ ل٘وااٖ ّالااؼّلٖ   ّبوااا ٗ ٘ااؼ عؼهاا  

 الوزتو .
 

 ثبًٍب: رسبلة الكلٍة

إزاااؼاػ هملااان هباااؼي هؤُااال للوٌا نااا  زاااي ٓـٗاااق هْاكبااا  التلاااْؿال  

٘  البضااج التـباإْ التكٌْلْر٘ا  ّاٟفزاُااال الضؼٗخاا   ااٖ التملا٘ن ّالااتملن ، ّفيااز

ّالملوااٖ ، فلب٘ااا  ٟصت٘اراااال الوزتوااا  ّالويااك٠ل التـبْٗااا  الوتٌْزااا  ، ّؽلااا  

 بتْ ٘ـ الغؼهال ّ اٟمتياؿال ال ٌ٘  الوتغََ  لوؤمنال الوزتو  الوغتل  .

 
  Objectivesثبلثب: أهذاف االستزاتٍجٍة )

:)- 

 

ػ  اٖ ؿ ا  اٟمت اػ  هاي الِ٘ ا  اليْه٘ا  لْاواى راْػ  التملا٘ن ّاٟزتواا -1

 ك اء  الزِاف اٝػاؿٕ ّال ٌٖ بالكل٘ .

 ؿ   هنتْٓ البضج الملوٖ ّفلب٘يافَ   -2

 ؿ   الك اء  اٛكاػٗو٘  ّالبضخ٘  ّالْع٘ ٘  لمْْ ُ٘   التؼؿٗل -3
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ؿ   ك اء  زْْ ُ٘   التاؼؿٗل للوٌا نا  الملو٘ا  الياـٗ   با٘ي فه٠ اَ  -4

 بالكل٘ .

ام الملو٘  الوغتل   ػاعل التماّى ّالتكاهل التؼؿٗنٖ ّالبضخٖ  هي اٛ ن -5

 الكل٘  ّعاؿرِا.

فيااز٘  زْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل زلاأ ًيااـ أبضاحااَ الملو٘اا  ػاعاال هَااـ  -6

 ّعاؿرِا.

 .فْرَ٘ البضج الملوٖ للتغََال التلب٘ي٘   -7

فلااْٗـ علاأ ّبااـاهذ  الؼؿامااال المل٘ااا لغـٗزااٖ الكل٘اا  ّ الكل٘ااال  -8

 .اٛعـٓ ّ الْا ؼٗي 

 

تزثٍة الغبٌبت الٌهبئٍة لكلٍة الراثعب: 

 : هٌهجٍة إعذادهبو جبهعة أسىاى

 

فن اٟزتواػ زلٔ ح٠ث زٌاٍـ ؿ ٘ن٘  زٌؼ ٍ٘اق  الياٗال ّاُٛؼاف  -1

 اٝمتـاف٘ز٘  للكل٘  ُّؾٍ المٌاٍـ ُٖ 

 .) فضل٘ل المْاهل الؼاعل٘  ّالغاؿر٘ ( التضل٘ل الب٘ ٖ للكل٘  - أ

 ؿؤٗ  ّؿمال  الكل٘ . - د

للكل٘  ه  الياٗال التْا ق ب٘ي الياٗال ّاُٛؼاف اٝمتـاف٘ز٘   - ل

للزاهم  ) عاٍ   ٘وا ٗتملق بْعا ا  ّاُٛؼاف اٝمتـاف٘ز٘ 

 .الزاهم (

زيؼ ّؿى  زول لَ٘اق  هيتـس للياٗال ّاُٛؼاف اٝمتـاف٘ز٘  للكل٘  ّفن    -2

  ِ٘ا زول٘  زَا ؽٌُٖ للضْْؿ.

لونت ٘ؼٗي هي ػاعل ّعاؿد الكل٘  لمـُ ّهٌا ي  هيتـس ا الويابل  ه  بمِ -3

اُٛؼاف اٝمتـاف٘ز٘  للكل٘  ، ّ ٘وا ٗلٖ رؼّ  ّْٗش     ًّنب  الياٗال ّ

 الوياؿك٘ي  ٖ ُؾا اٟرتواي 

ًنب   زؼػ الوياؿك٘ي  ال    الوياؿك 
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 الوياؿك 

 %65 19 أزْاء ُ٘   فؼؿٗل

 %14 4 هماًّْ أزْاء ُ٘   فؼؿٗل

 %7 2 هن ْلٖ الوؤمنال الب٘ ٘ 

 %14 4 ؿؤماء اٛ نام اٝػاؿٗ  بالكل٘ 

 

 رؾلكد اٌغب٠بد إٌٙبئ١خ ٌى١ٍخ وّب ٠ٍٟ: رٍه اإلعواءاد ٚثٕبء عٍٝ 

  

 .ق    إ دمد موق ا  ك تالوي  دو  مو ايب  قؤتتب ت ايقيب  .1

 كددك  فدد    وك  ايددب موبحدد  مو اقدد  ب و ايددب و تيقيددب موقأدد   ب  .2

موف  وددب وموت دد ون قددك موقؤتتدد ت موبحثيددب كدد  موق تقددك موقحادد  

 .ومودوو  وما ايق 

خدقددب موق تقددك وتيقيددب  كدد  ددد   مو ايددب  ادد  موقتدد  قب زيدد د   .3

 .موبيئب ؛ وتف ي  مووحدمت ذمت موال بك موخ ص ب و ايب 

اٟرتواز٘ااا  ّ اٛع٠ ٘ااا   فاااْ ٘ـ هٌااااط رااااهمٖ هلتاااقم باااالي٘ن ّ الوبااااػا .4

 .النل٘و 

الخطة  اعتوبد: هٌهجٍة  خبهسب

 اإلستزاتٍجٍة الوقتزحة

فتغاؾ   W + O) اٌزؾَأ١ٓ ٚاٌزطأ٠ٛو) إًاَ ٟزتوااػ اٝماتـاف٘ز٘  الضال٘ا    

 اٝرـاءال التال٘                           

رْى١ً فو٠ك عًّ ِٓ كافً اٌّئٍَخ "فو٠ك اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ" ثوئبٍخ  -

ٚهئ١ٌ ٚأعٚبء فو٠ك اٌزقط١ٜ  CIQAP   اٌّل٠و اٌزٕف١نٜ ٌّْوٚع 

 .االٍزوار١غٟ 

 اٌّمزوؽخ ِٓ ؽ١ش:رٕل١ُ ٚهّخ عًّ  ٌّٕبلْخ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ  -

رْق١ٔ اٌٛٙع اٌؾبٌٟ ٌٍى١ٍخ ِٓ فالي ِزبثعخ رؾ١ًٍ ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٌٚع   -0

 ٚاٌزٙل٠لاد )اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٝ(. ٚاٌفوٓ
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رٕل١ُ ٚهّخ عًّ   ٌلهاٍخ هإ٠خ ٚهٍبٌخ اٌى١ٍخ ثّب ٠ّٚٓ اٌزعج١و عٓ  ٘نٖ  -2

ِٓ  اٌوإ٠خ ٠ّٚضً أثعبك اٌج١ئخ اٌّالئّخ ٚا١ٌ٢بد اٌىف١ٍخ ٚإٌّبٍجخ ٌالٔزمبي

 اٌٛٙع اٌؾبٌٟ اٌٝ اٌٛٙع اٌَّزٙلف .

ِٕبلْخ اٌغب٠بد ٚ األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚهثطٙب ثبأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ  -1

 ٌٍغبِعخ ِٓ فالي اعزّبعبد ِزىوهح ٌٍغٕخ اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ .

رع١ُّ اٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ كافً اٌى١ٍخ )عٍٝ َِزٜٛ  -

اإلكاه٠خ ( ٚفبهعٙب )ٌٍَّزف١ل٠ٓ اٌقبهع١١ٓ( ٌالٍزفبكح ِٓ  األلَبَ اٌع١ٍّخ ٚ

 ∙اٌزغن٠خ اٌواععخ 

 اعزّبك وً ِٓ اٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ. -

ِٕبلْخ اٌجواِظ اٌزٟ ١ٍزُ رٕف١ن٘ب فٟ اٛبه اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ اٌّمزوؽخ  -

 ف١ن .ٚرؾل٠ل ِواؽٍٙب اٌي١ِٕخ ٚاٌغٙخ اٌَّئٌٛخ عٓ اٌزٕ

 اعزّبك اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ اٌّمزوؽخ ِٓ لجً ِغٌٍ اٌى١ٍخ . -

 

سب:  اإلجزاءات التٌفٍذٌة سبد

 ( Action plan)  لإلستزاتٍجٍة

فمااؼ زول٘اا  فٌ ٘ااؾ اٝمااتـاف٘ز٘  هااي الوـاصاال الوِواا   ااٖ فـرواا  الااـؤٓ  

ّاُٛؼاف الماه  إلٔ ّا   زولٖ، ّٗمـف فٌ ٘اؾ اٝماتـاف٘ز٘  ب ًاَ   زبااؿ  زاي 

لنل  هي اًٛيل  الوتـابل  ه  بمِْا البمِ، ّالتٖ فتْوي فكْٗي هتللبال م

اٝمتـاف٘ز٘  التٖ ٗتن اعت٘اؿُا.) 
67
 
 
)    

 م نناالت( مننن وينث  16 فن  ضن ء نتننا   ت ارتانإل  مننا  ناءت فنن  ت  نا ل )  
ت  نرتءتت ت تنفي ينإل  هن ه  فقنا توناات    (W + O)دانترتتي يإل ت توانين  ت تطن ير

  ما يل :   ف  ض ء موا رما   إلت اترتتي ي
 

االٍزفبكح ِأٓ ا١ٌٙئأخ اٌم١ِٛأخ ٌٚأّبْ عأٛكح اٌزعٍأ١ُ   -0

 ٚاالعزّبك فٟ هفع وفبءح اٌغٙبى اإلكاهٞ ٚاٌفٕٟ ثبٌى١ٍخ.
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 ٗكْى ؽل  زي ٓـٗق 

   ا٠ٓي الزِاف اٝػاؿٕ زلٔ هؤىـال الِ٘   اليْه٘  للزْػ

 ّاٟزتواػ.

 ال الزْػ  لقٗاػ  هِاؿال إزؼاػ ػّؿال فؼؿٗب٘  هتلْؿ  ٓبيا لوؤىـ

 الزِاف الي٘اػٕ بالكل٘ 

  إزؼاػ ػّؿال فؼؿٗب٘  هتلْؿ   ٖ إٓاؿ الزْػ  لقٗاػ  هِاؿال

 الزِاف اٝػاؿٕ للوْع ٘ي

 . ٘فلب٘ق زول٘ال التيْٗن الونتوـ الزِاف اٝػاؿٕ ّال ٌٖ بالكل 

   رؾ١َٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌّجٕٝ اٌى١ٍخ ِٚؾز٠ٛبرٗ.  -2
 ٗكْى ؽل  زي ٓـٗق  

  فاْا ـ اماتـاف٘ز٘ال فؼؿٗنا٘  ّاّااض  زلأ هناتْٓ اٛ نااام

 بالكل٘ . الملو٘ 

  فٗااااػ  هنااااصال الووكٌااا  لوبااااًٖ الكل٘ااا  الغاٍااا  بيازاااال

 التؼؿٗل ّالوماهل ّق٘ـُا.

 .  إًياء هماهل هتٌْز  لغؼه  التغََال الوغتل 

  فزِ٘ق قـف ٛزْاء ُ٘   التاؼؿٗل ّهمااًِّ٘ن ّاٝػاؿٗا٘ي

فٌامر اٛزؼاػ الوتقاٗاؼ  لِان( بْماا ل )فتٌامر ه  هكاًتِن ّ

اٟفَاٟل ّاًٝتـًت ّالضامبال اٝلكتـًّ٘  ّفك٘ا الِْاء 

صتاأ فْااوي فضناا٘ي اٛػاء  ااٖ المواال التؼؿٗنااٖ ّالبضخااٖ 

 ّعؼه  الوزتو .

  ٖفاااْ ٘ـ  ّماااا ل اٛهااااى ّالضواٗااا   ّّراااْػ الوٌااااط الَاااض

 بيازال التؼؿٗل.
 يازاال ّهتللباال الموال فْ ٘ـ الموال  الكا ٘  بالٌنب  لماؼػ ال

 .التؼؿٗنٖ
   بٌاااااء ّفزِ٘ااااق هماهاااال هـكقٗاااا  لغؼهاااا  الكل٘اااا  ّالوزتواااا

 الغاؿرٖ.

  ّرْػ ًظام لتيي٘ل ٍّ٘اً  اٛرِق  ّ الومؼال ّ الوماهل 
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 .فلْٗـ همول الكوبْ٘فـ ّفٗاػ  هناص  ىبك  اٟفَاٟل 

 . ٘فْ ٘ـ الؼزن الوالٖ ال٠فم لتٌ ٘ؾ عل  فلْٗـ هباًٖ الكل 

 كتب  ّإهؼاػُا ب صؼث ّما ل المـُ ّاٟفَااٟل فلْٗـ الو

 لٌيل التلْؿال البضخ٘  ّالوؤفوـال الملو٘ . 

 

 رط٠ٛو ِٕلِٛخ اٌجؾش اٌعٍّٟ   -1
ٗ فٖ ّ ق الوضْؿ اٛمام٘  ّال ـز٘  إى فلْٗـ البضج الملوٖ    

  اٙف٘ 

اٌزط٠ٛو اٌلائُ ٌقطخ اٌجؾش اٌزوثٛٞ اٌعٍّٟ  ثبٌى١ٍخ ٚهثطٙب  -أ 

 ١خ ٚاؽز١بعبد اٌّغزّع.ثوإ٠خ اٌىٍ

 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك:

   فْر٘اااَ البمخاااال البضخ٘ااا  الؼاعل٘ااا  ّالغاؿر٘ااا  لغؼهااا  ؿؤٗااا

 الكل٘ . 

  ٔؿ   هنتْٓ البضج الملوٖ ّفلب٘يافَ ؽال الما ؼ الوباىاـ زلأ علا

 التٌو٘  ّعؼه  الوزتو 

  فض ٘اااق ىاااباد البااااصخ٘ي للويااااؿك  ال مالااا   اااٖ الوياااـّزال

 البضخ٘ . 

 كل٘   اٖ ًِاٗا  الماام الؼؿاماٖ لماـُ هاا زيؼ هؤفوـ زلوٖ لل

فاااان اًزااااافٍ ّفٌ ٘ااااؾٍ  ااااٖ الغلاااا  البضخ٘اااا   ااااٖ هيااااـّزال 

 الوارنت٘ـ ّالؼكتْؿاٍ

  إزلاء  ـً للؼاؿما٘ي بماـُ الويااكل التاٖ فماْق البضاج

 ّْٗحق ؽل   ٖ هزالل اٛ نام.

     فيؼٗن فيـٗـ إلٔ زو٘ؼ الكل٘  ، ّهي حن  ًا ر ؿ ا٘ل الزاهما

٘ا ّالبضْث زي البضْث التٖ فان ًياـُا لي ْى الؼؿامال المل

 ٖ ػّؿٗال هضل٘ا  أّ زالو٘ا   اٖ ًِاٗا  كال زاام ػؿاماٖ هاي 

  بل اٛ نام ّزول ًيـ  بولغَال اٛبضاث الوٌيْؿ .
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اٌّْأأأبهوخ اٌفعبٌأأأخ ٌٍجؾأأأش اٌزوث٠ٛأأأخ فأأأٟ فلِأأأخ اٌّغأأأبالد -ة

 اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌزطج١م١خ

 ٚمٌه ثٛاٍطخ:

 ًتاد البضْث ّفي٘٘وِا هياؿك  الكل٘  ّالوـكق البضخ٘    ٖ إ

 ّاٟمت اػ  هٌِا.

  . ٘فْرَ٘ اٛبضاث التـبْٗ  لغؼه   صل الويك٠ل التمل٘و 

 . ٘فْرَ٘ ًيآ البضج بالكل٘  إلٖ اٛبضاث التلب٘ي  

 
االهرمأأبء ثّٙأأبهاد أعٚأأبء ١٘ئأأخ اٌزأأله٠ٌ ِٚعأأب١ُٔٚٙ فأأٟ  -4

 اٌع١ٍّخ اٌجؾض١خ ٚاٌزع١ّ١ٍخ.
 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك:

 تملااق  ب ٌ٘ااال ّفلااْٗـ البضااج الملوااٖ فلب٘ااق ػّؿال فؼؿٗب٘اا  ف

لـ اااا  الك اااااء  اٛكاػٗو٘اااا  ّالبضخ٘اااا  ٛزْاااااء ُ٘ اااا  التااااؼؿٗل 

 ّهماًِّ٘ن.

   ؿ اا  ك اااء  أزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل ّهماااًِّ٘ن للوٌا ناا  الملو٘اا

 اليـٗ   ب٘ي فه٠ ِن بالكل٘ .

   التماااّى ّالتكاهاال  باا٘ي اٛ ناااام الملو٘اا  الوغتل اا  ػاعاال الكل٘ااا

 ّعاؿرِا.

   ٘زْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل زلاأ ًيااـ أبضاحااَ الملو٘اا  ػاعاال فيااز

 .الؼّل  ّعاؿرِا ه  فيؼٗن التن٠ِ٘ل ال٠فه 

   فنِ٘ل ًيـ اٛبضاث الملو٘   ٖ ػّؿٗال ّهز٠ل زلو٘ا  هضكوا

 (Impact Factorػّل٘  ّ ؽّ ف ح٘ـ زالٖ ) 

  ٖالتي٘اا٘ن الملوااٖ لمْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل زااي هزواال ًيااآَ الملواا

 ى الملو٘ .ّالبضخٖ هي  بل اللزا

 
 ِواععخ ٚرط٠ٛو ثواِظ اٌلهاٍبد اٌع١ٍب اٌؾب١ٌخ..  -5
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 عٓ ٛو٠ك:  

   إزااؼاػ بااـاهذ ػؿامااال زل٘ااا هتو٘ااق  فغااؼم النااو  الوو٘ااق

 للكل٘ 

  ٔاٟؿفياء بالؼؿامال المل٘ا لتوكٌِ٘ا هاي اٝماِام ب ازل٘ا   ا

 فمقٗق ك اء  المول٘  التمل٘و٘  المل٘ا

 اماال المل٘اا بواا ٗضياق اٟؿفياء بٌْز٘  ف ُ٘ل عـٗزاٖ الؼؿ

 ػؿر  ؿ ٘م  لونتْٓ الك اء  الغاؿر٘  لِا

   فلْٗـ أمال٘ر ّأُؼاف الؼؿاماال المل٘اا ّالـماا ل البضخ٘ا

 ّالملو٘   ٖ عؼه  الملن ّالمول٘  التمل٘و٘  ّؿ ٔ الوزتو .

  فياااز٘  اٟلتضااااق بالؼؿاماااال المل٘اااا لغـٗزاااٖ الكل٘ااا  ّ الكل٘اااال

التيااؼم للي٘ااؼ بالؼؿامااال  ب ااتش باااداٛعااـٓ ّ الْا ااؼٗي ّؽلاا  

المل٘ا هاي ػاعال ّعااؿد الكل٘ا ، ّزلأ الوناتْٗ٘ي الوضلاٖ 

 ّالؼّلٖ.

 . البضج الؼا ن زي هَاػؿ فوْٗل لٜبضاث هي عاؿد الزاهم  
    

رطأأأأ٠ٛو ثأأأأواِظ اٌزأأأأله٠ت ٚاٌزطج١مأأأأبد اٌع١ٍّأأأأخ ٌوثطٙأأأأب   -6

 ثبؽز١بعبد اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ.  
 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك : 

فعبٌأأأخ ٌٍى١ٍأأأخ فأأأٟ فلِأأأخ اٌّغزّأأأع ٚاٌع١ٍّأأأخ اٌَّأأأبّ٘خ اٌ-أ

 اٌزع١ّ١ٍخ 
 ٚ٘نا ٠ىْٛ عٓ ٛو٠ك:

   اٟمتياؿال الويؼه   ٖ هغتلا هزاٟل التلب٘يال التـبْٗا

 هي ع٠  الناػ  أزْاء ُ٘   التؼؿٗل ّؽّٕ الغبـ  بالكل٘  

    ٘الْصؼال الوتغََ  هخل ّصؼ  الزْػ  ّّصؼ  هضْ اٛه 

 ِااااؿال الْع٘ ٘ااا  لكاااْاػؿ ػّؿال فؼؿٗب٘ااا   اااٖ هزااااٟل الو

 المول٘  التمل٘و٘  ّاٝػاؿٗ  بوؤمنال الوزتو   
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    إٍؼاؿ ًيـ  ػّؿٗ  فتب  ى ْى الب٘   عؼها  الوزتوا  بالكل٘ا

 فّْ  الغؼهال ّاٟمتياؿال التٖ ٗوكي فيؼٗوِا للوزتو .

 هفع وفبءح اٌوعب٠خ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزع١ّ١ٍخ فٟ اٌّغزّع. -ة
 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك 

  صلْ  للوياكل التـبْٗا  ّالٌ نا٘   هاي عا٠  هضاّل  إٗزاػ

 اليٌْال البضخ٘  الويتـك . 

  هضاّلااا  هكا ضااا  الوياااك٠ل الوزتوم٘ااا   هاااي عااا٠  زوااال

صواااا٠ل فْز٘اااا  ّ ًااااؼّال هخاااال ال٘ااااْم المااااالوٖ لوكا ضاااا  

 الوغؼؿال ّالْ٘م المالوٖ لوكا ض  اٝؿُاد. 

  فيؼٗن عؼه  ؿزاٗ  الٌ ن٘  ّالتـبْٗ  لؾّٕ اٟصت٘اراال

 ٍ  بالوزتو .  الغا

  إ اهاااا  ىااااـاك  هاااا  بمااااِ الوؤمنااااال ّاليااااـكال

 الوزتوم٘  الوِتو  بتلْٗـ فيؼٗن الـزاٗ  التـبْٗ  ّالتمل٘و٘ . 

 
رّىأأأ١ٓ أعٚأأأبء ١٘ئأأأخ اٌزأأأله٠ٌ ِٚعأأأب١ُٔٚٙ ِأأأٓ اٍأأأزقلاَ  -7

 اٌزىٌٕٛٛع١ب  فٟ اٌع١ٍّبد اٌزع١ّ١ٍخ.

 ُّؾا ٗكْى بْامل   
 ل٘  التمل٘و٘ا  هخال أرِاق  فْ ٘ـ اٛرِق  التكٌْلْر٘  ال٠فه  للمو

 المـُ الضؼٗخ  ّالضامر اٙلٖ ّق٘ـُا .

  زلااأ اماااتغؼام  أزْااااء ُ٘ ااا  التاااؼؿٗل ّهمااااًِّ٘نفاااؼؿٗر

 التكٌْلْر٘ا  ٖ التؼؿٗل.

   ٘زلاااأ إًتاااااد  أزْاااااء ُ٘ اااا  التااااؼؿٗل ّهماااااًِّ٘نفيااااز

 ّامتغؼام الويـؿال اٟلكتـًّ٘  ّ ق التغََال الوغتل  .

 

 اٌّقزٍفخ.رط٠ٛو ع١ٍّبد اٌزم٠ُٛ   -2
 زي ٓـٗق    

  ّرْ علٔ لتيْٗن هِاؿال أزْاء ُ٘   التؼؿٗل ّهماًِّ٘ن بيكل

 ػّؿٕ.
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  اُٟتوام بمول٘  التيْٗن الؾافٖ ٛمال٘ر ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل

 ّهماًِّ٘ن.

 .اُتوام أمال٘ر التؼؿٗل  بتٌو٘  هِاؿال التيْٗن  الؾافٖ للل٠د 
 

 آلٍبت هزاجعة الزؤٌة والزسبلة:سبثعب: 

 

٘٘ن مٌْٕ ًٝزافال الكل٘  ه  ؿؤٗ  ّؿمال  الكل٘  ّؽل  هي ع٠  في -1

امتب٘اًال ّارتوازال ه  اٛ نام الملو٘  الوغتل   ّالل٠د ّالغـٗز٘ي 

 ُّ٘ ال الوزتو  الوؼًٖ.

 .ّؿمالتِا لومـ   ها فن فضي٘يَ هي ؿؤٗ  الكل٘  مٌْال  أؿب  في٘٘ن كل -2

 صحبة االهتوبم:أثبمنب : 

هتللبال أٍضاد اُٟتوام هي أرل   تـاف٘ز٘ اٝمفـازٖ الغل   

ص٘ج أى هيابل   ّعؼه  الب٘  ، ؿ   رْػ  المول٘  التمل٘و٘  ّالبضخ٘ ،

هتللبال ّاصت٘ارال ُؤٟء اٛٓـاف فمتبـ أصؼ الؼزاهال التٖ فّْش 

إهكاً٘  فلب٘ق ُؾٍ الغل  بٌزاس ّفؤكؼ ّا م٘تِا، ّٗوكي فضؼٗؼ أٍضاد 

 اُٟتوام  ٘وا ٗلٖ 

 

 اليْه٘  ٝػاؿ  هيـّي الزْػ  ّاٟزتواػ. اللزٌ  .1

 ل٠زتواػهيـّي التلْٗـ الونتوـ ّالت ُ٘ل  .2

 هزلل الكل٘  ّاٛ نام الملو٘ . .3

 الْصؼال ؽال اللاب  الغاً. .4

 أزْاء ُ٘   التؼؿٗل. .5

 الل٠د ّالغـٗز٘ي. .6

 أّل٘اء أهْؿ الل٠د.الوياؿك٘ي  .7

 الزِاف اٝػاؿٕ بالكل٘ . .8

 .٘ الغاٍ  ّالضكْه هزتو  اٛزوا  .9
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القٍن التً تتجٌبهب الكلٍة فً : تبسعب

 تحقٍق االستزاتٍجٍة 

 

 اصتـام المول. .1

 الْٟء ّاًٟتواء. .2

 التماّى ّالمول بـّس ال ـٗق. .3

 اٛهاً  ّالوَؼا ٘  ّالي ا ٘ . .4

 اٟلتقام ّالون ْل٘  ّالوضامب . .5

 فْاٍل اٛر٘ا . .6

 

يزاعى أخذ القيم اآلتيت فى االعتببر  :عبشزا

 : إلستزاتيجيتاعند وضع الخطت 

 

 اٟصتـام( -الزؼٗ  -) اٟلتقام ل١ُ اٌطالة: -1

 اٛهاً (-اصتـام المول -)اٟلتقام ل١ُ اٌعب١ٍِٓ: -2

 التماّى( -)الْزٖ  ل١ُ اٌّغزّع: -3

 

 لإلستزاتٍجٍة:الخطة الزهٌٍة  :  حبدي عشز

) ه  إهكاً٘  فوؼٗؼ زلٔ ّ ق ال تـ  فهٌ٘  كوا ٗلٖ اٝمتـاف٘ز٘ ٗتن فٌ ٘ؾ 

  هٌ٘ (ال تـ  الق

 

الفتزة  النشبط

 الزمنيت

 المسئولون

االٍأأأأزفبكح ِأأأأٓ ا١ٌٙئأأأأخ   -0

اٌم١ِٛخ ٌّٚبْ عٛكح اٌزع١ٍُ 

ٚاالعزّأأأبك فأأأٟ هفأأأع وفأأأبءح 

اٌغٙأأأأأأأأبى اإلكاهٞ ٚاٌفٕأأأأأأأأٟ 

 ثبٌى١ٍخ.

 

5102/5102 
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ع١ّأأل اٌى١ٍأأخ + ٚو١أأً اٌى١ٍأأخ 

ٌْأأأأأأئْٛ فلِأأأأأأخ اٌّغزّأأأأأأع 

ٚر١ّٕأأأأأخ اٌج١ئأأأأأخ + هإٍأأأأأبء 

 خ + األلَأأأأبَ اٌع١ٍّأأأأخ ثبٌى١ٍأأأأ

هإٍبء اٌٛؽألاد ماد اٌطأبثع 

 اٌقبٓ

رؾَأأأأأأأأأ١ٓ اٌج١ٕأأأأأأأأأخ  -3

اٌزؾز١خ ٌّجٕٝ اٌى١ٍأخ 

 ِٚؾز٠ٛبرٗ. 

 

 

5102/5102 

 

رطأأأأأأ٠ٛو ِٕلِٛأأأأأأخ اٌجؾأأأأأأش  -4

 اٌعٍّٟ

5102 /

5102 

االهرمأأبء ثّٙأأبهاد أعٚأأبء ١٘ئأأخ 

اٌزله٠ٌ ِٚعأب١ُٔٚٙ فأٟ اٌع١ٍّأخ 

 اٌجؾض١خ ٚاٌزع١ّ١ٍخ.

5102/5102 

ِواععأأأأأخ ٚرطأأأأأ٠ٛو ثأأأأأواِظ  -5

   اٍبد اٌع١ٍب اٌؾب١ٌخ..اٌله

5102/5102 

رطأأأأأأ٠ٛو ثأأأأأأواِظ اٌزأأأأأأله٠ت   -6

ٚاٌزطج١مأأأأأبد اٌع١ٍّأأأأأخ ٌوثطٙأأأأأأب 

ثبؽز١بعأأأأأبد اٌّغزّأأأأأع ٚر١ّٕأأأأأخ 

   اٌج١ئخ.

 

5102 /

5102 

رّى١ٓ أعٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  -7

ِٚعأأأأأأأأب١ُٔٚٙ ِأأأأأأأأٓ اٍأأأأأأأأزقلاَ 

اٌزىٌٕٛٛع١أأأأأأأب  فأأأأأأأٟ اٌع١ٍّأأأأأأأبد 

 اٌزع١ّ١ٍخ.

 

 

5102/5102 

ُ رطأأأأأ٠ٛو ع١ٍّأأأأأبد اٌزمأأأأأ٠ٛ  -2

 اٌّقزٍفخ

5102 /

5102 

 

 :  السٍبسبت االدارٌةثبًً عشز

 

الوَؼا ٘  ّالي ا ٘  ّالونا ل   إلٔفـم٘ظ حيا   المول امتٌاػا   -1

 الزوازّٖالوضامب  ّؿّس المول 
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بوا  الؼزن ّالوناًؼ  للزِال ّاٝػاؿال الوغتل   ػاعل الكل٘ -2

 ز٘ .لتٌ ٘ؾ اٝمتـاف٘فْ ٘ـ الونتلقهال ال٠فه  ٗك ل 

  

ٗنتٌؼ  هؤمنّٖف م٘ل زول للون ْل٘ي فمقٗق الك اء  اٝػاؿٗ  -3

 الك اء  إلٔ
  

: العقجبت الوحتولة أهبم  عشز ثبلث

 تطجٍق اإلستزاتٍجٍة:
  

 هي الميبال الوضتول  التٖ فْارَ فلب٘ق اٝمتـاف٘ز٘  ها ٗلٖ  

 زؼم ك اٗ  الوْاؿػ الوال٘  ال٠فه  لتٌ ٘ؾ الغل  اٝمتـاف٘ز٘ . .1

 م ف ـغ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل بيكل كاهلزؼ .2

 روْػ اللْا ش ّاليْاً٘ي .3

 في٘٘ـ افزاُال ّأّلْٗال اٝػاؿ  المل٘ا للكل٘  .4

 

 

 : وسبئل التغلت على العقجبت:عشز  راثع

 ٖ ّْء الميبال الوضتول  النابي   ئًَ للضؼ هي فل  الميبال ٗتن  

 المول زلٔ  

 وؼًٖ للكل٘ .. ػزن الؼّل  ّؿرا  اٛزوا  ّالوزتو  ال1

. فٗاااػ  الوااْاؿػ الوال٘اا  ال٠فهاا  لتٌ ٘ااؾ الغلاا  ّعٍَْااا   ااٖ هزااا  2

 الوباًٖ

  ٚمٌه عٓ ٛو٠كّ اًٝياءال ،     

 . ٘ه٘قاً٘  الكل 

 . ٘الْصؼال ؽال اللاب  الغاً التابم  للكل 

 .ه٘قاً٘  بـاهذ الؼؿامال المل٘ا  

 . ٗإٗـاػال الؼّؿال الوياؿ 

 . ؿرا  اٛزوا 

 ـكال ّ لاي اٛزوا  المام.الوَاً  ّالي 
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 S) الجذٌلة * تصىر لإلستزاتٍجٍة*

+ O)   

 )ًوى وتىسع( 
  

كئمااتـاف٘ز٘    ()ّٔأأٛ ٚرٍٛأأع (S + O)اٍأأزوار١غ١خ فنن  ضنن ء نتننا   ت ارتاننإل  نناءت  

بؼٗل  لت م٘ل ػّؿ كل٘  التـب٘  لتضي٘ق أُؼا ِا ّؿمالتِا  ٘واا ٗتملاق بوزااٟل  التاؼؿٗل 

 هن ه ت انترتتي يإل  منا   ، فقنا تقتنرح ت باونث ت ن رت  الوزتوا ّ البضاج الملواٖ ّ عؼها
 يل :  
 

 أوال: رؤٌة الكلٍة 
كل٘  التـب٘  هؤمنا  فـبْٗا  أكاػٗو٘ا  فنامٔ إلأ التو٘اق لتضي٘اق أُاؼا ِا ّ اق  

الوماٗ٘ـ الي٘ام٘  للزْػ   بتضي٘ق الـٗااػ    اٖ هزااٟل التملا٘ن ّالاتملن ّالبضاج الملواٖ 

 الوضلٖ ّاٝ ل٘وٖ ّالؼّلٖ   ّبوا ٗ ٘ؼ عؼه  الوزتو . التـبْٕ زلٔ الونتْٓ

 

 ثبًٍب: رسبلة الكلٍة
إزؼاػ هملن هباؼي هؤُال للوٌا نا  زاي ٓـٗاق هْاكبا  التلاْؿال التكٌْلْر٘ا   

ّاٟفزاُااال الضؼٗخاا   ااٖ التملاا٘ن ّالااتملن ، ّفيااز٘  البضااج التـباإْ ّالملوااٖ ، فلب٘اا  

وتٌْزااا  ، ّؽلااا  بتاااْ ٘ـ الغاااؼهال ّ ٟصت٘اراااال الوزتوااا  ّالوياااك٠ل التـبْٗااا  ال

 اٟمتياؿال ال ٌ٘  الوتغََ  لوؤمنال الوزتو  الوغتل  .

 
 + S) الجذٌلة ثبلثب: أهذاف االستزاتٍجٍة

O) : )ًوى وتىسع( 

 

اٌجؾأش فأأٟ رعي٠أأي ٕأأٛه اٌْأواوخ ِأأع اٌغبِعأأبد اٌعوث١أأخ ٚاألعٕج١أأخ  -0

 ٚلطبعبد اٌّغزّع اٌّلٟٔ.

ل جوودة واااتمواد  وي تز يو   ااست ادة من بورام  الييئوي القوميوي -2
 .ثقا ي الجودة والدام ال أي

االٍزّواه فأٟ هفأع اٌىفأبءح األوبك١ّ٠أخ ٚاٌجؾض١أخ ٚاٌٛظ١ف١أخ ٌعٚأٛ  -1

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 .التوسع  ي برام  الدراساة الز يا -4
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اٌزعأأبْٚ ٚاٌزىبِأأً اٌزله٠َأأٟ ٚاٌجؾضأأٟ  ِأأٓ األلَأأبَ اٌع١ٍّأأخ اٌّقزٍفأأخ  -5

 كافً اٌى١ٍخ ٚفبهعٙب.
ىبِأأً اٌزله٠َأأٟ ٚاٌجؾضأأٟ  ِأأٓ األلَأأبَ اٌع١ٍّأأخ اٌّقزٍفأأخ اٌزعأأبْٚ ٚاٌز -6

 كافً اٌى١ٍخ ٚفبهعٙب.
هفع وفبءح عٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٍّٕبفَخ اٌع١ٍّخ اٌْو٠فخ ث١ٓ ىِالئٗ  -7

 ثبٌى١ٍخ.

 .   ِع اٌغبِعبد اٌعوث١خ ٚاألعٕج١خ.اٌزعبْٚ ٚاٌزىبًِ اٌزله٠َٟ ٚاٌجؾضٟ  -2

 ١خ كافً ِٖو ٚفبهعٙب.رْغ١ع عٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ عٍٝ ْٔو أثؾبصٗ اٌعٍّ -9

 ٌٍَّزٜٛ اٌعبٌّٟ.  رٛع١ٗ اٌجؾش اٌعٍّٟ  -01

رط٠ٛو فطٜ ٚثواِظ  اٌلهاٍبد اٌع١ٍب ٌقو٠غٟ اٌى١ٍخ ٚ اٌى١ٍبد األفوٜ ٚ  -00

 .اٌٛافل٠ٓ 

 

: هٌهجٍة إعتوبد الخطة اإلستزاتٍجٍة راثعب 

   )ًوى وتىسع(   S + Oالجذٌلة 

فتغااؾ   ٚرٍٛأأع( )ّٔأأٛ   S + Oاٌجل٠ٍأأخ إًااَ ٟزتواااػ اٝمااتـاف٘ز٘    

 اٝرـاءال التال٘                           

رْى١ً فو٠ك عًّ ِٓ كافً اٌّئٍَخ "فو٠ك اٌزقط١ٜ االٍزوار١غٟ" ثوئبٍخ  -

ٚهئ١ٌ ٚأعٚبء فو٠ك اٌزقط١ٜ  CIQAPاٌّل٠و اٌزٕف١نٞ ٌّْوٚع اي

 .االٍزوار١غٟ 

 ِٓ ؽ١ش:   اٌجل٠ٍخ رٕل١ُ ٚهّخ عًّ  ٌّٕبلْخ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ -

ٌٍى١ٍخ ِٓ فالي ِزبثعخ ٚاٌَّزمجٍٟ ْق١ٔ اٌٛٙع اٌؾبٌٟ ر -0

ٚاٌزٙل٠لاد )اٌزؾ١ًٍ  رؾ١ًٍ ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٌٚع  ٚاٌفوٓ

 (.اٌج١ئٟ

رٕل١ُ ٚهّخ عًّ   ٌلهاٍخ هإ٠خ ٚهٍبٌخ اٌى١ٍخ ثّب ٠ّٚٓ  -2

 ،اٌزعج١و عٓ  ٘نٖ اٌوإ٠خِٕبٍجزٙب ٌإلٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ ٚ
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 رطج١كالٔزمبي ِٓ أثعبك ا١ٌ٢بد اٌىف١ٍخ ٚإٌّبٍجخ ٌ ٚثؾش

 .اٌقطخ اٌوئ١َخ اٌٝ اٌقطخ اٌجل٠ٍخ اما ٌيَ األِو

)ّٔأأٛ    S + Oاإلٍأأزوار١غ١خ اٌجل٠ٍأأخ فأأٟ ؽبٌأأخ رطج١أأك  -1

ِٕبلْأأخ اٌغب٠أأبد ٚ األ٘أألاف اإلٍأأزوار١غ١خ   ٚرٍٛأأع( ٠أأزُ 

ٌٍقطأأأأخ اٌجل٠ٍأأأأخ ٌٍى١ٍأأأأخ ٚهثطٙأأأأب ثبأل٘أأأألاف اإلٍأأأأزوار١غ١خ 

اٌزقط١ٜ  ٌغبِعخ ِٓ فالي اعزّبعبد ِزىوهح ٌٍغٕخٚأ٘لاف 

 االٍزوار١غٟ .

رع١ُّ اٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ كافً اٌى١ٍخ )عٍٝ َِزٜٛ  -

األلَبَ اٌع١ٍّخ ٚ اإلكاه٠خ ( ٚفبهعٙب )ٌٍَّزف١ل٠ٓ اٌقبهع١١ٓ( ٌالٍزفبكح ِٓ 

 ∙اٌزغن٠خ اٌواععخ 

ِٕبلْخ اٌجواِظ اٌزٟ ١ٍزُ رٕف١ن٘ب فٟ اٛبه اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ ٚرؾل٠ل  -

 ِواؽٍٙب اٌي١ِٕخ ٚاٌغٙخ اٌَّئٌٛخ عٓ اٌزٕف١ن .

اإلٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ  ٚاعزّبك وً ِٓ اٌوإ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف اإلٍزوار١غ١خ  -

S + O    )ِغٌٍ اٌى١ٍخ. )ّٔٛ ٚرٍٛع ِٓ 

 

خبهسب:  اإلجزاءات التٌفٍذٌة 

 ( Action plan)  لإلستزاتٍجٍة

 م نناالت( مننن ويننث  16) فنن  ضنن ء نتننا   ت ارتاننإل  مننا  نناءت فنن  ت  ننا ل   
 ت  نرتءتت ت تنفي ينإل  هن ه ت انترتتي يإل ، فقنا توناات ()ّٔأٛ ٚرٍٛأع (S + O) دانترتتي يإل

  ما يل :   ف  ض ء موا رما  
 

اٌجؾش فٟ رعي٠ي ٕٛه اٌْواوخ ِع اٌغبِعبد اٌعوث١خ ٚاألعٕج١خ  .0

 ٚلطبعبد اٌّغزّع اٌّلٟٔ.
 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك:
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   كل٘ااال هٌاااعـ  بزاهمااال ػاعاال زيااؼ هااؤفوـال زلو٘اا  بالتماااّى هاا

 الْٓي ّعاؿرَ.

 .ًٖزيؼ ػّؿال فؼؿٗب٘  بالتماّى ه  هؤمنال الوزتو  الوؼ 

  ْٓالزاهماال المـب٘ا  ّاٛرٌب٘ا  فنْٗق الغاؼهال التٌوْٗا  زلأ هنات

ّؽلاا  هااي عاا٠  الْصااؼال ؽال اللاااب   ّ لازااال الوزتواا  الوااؼًٖ

 .الغاً بالكل٘ 

 ملو٘اا  لزاهمااال أرٌب٘اا  ؽال التْماا   ااٖ  ااـً البمخااال ّالوِوااال ال

 هنتْٓ رْػ  هـهْق.

 

م١ِٛأأخ ٌٍغأٛكح ٚاالعزّأأبك االٍأزفبكح ِأٓ ثأأواِظ ا١ٌٙئأخ اٌ .2

 صمبفخ اٌغٛكح ٚاٌلعُ اٌفٕٟ. فٟ رعي٠ي
 ٗكْى ؽل  زي ٓـٗق  

   ا٠ٓي الزِاف اٝػاؿٕ زلٔ هؤىـال الِ٘   اليْه٘  للزْػ

 ّاٟزتواػ.

 لزْػ  لقٗاػ  هِاؿال إزؼاػ ػّؿال فؼؿٗب٘  هتلْؿ  ٓبيا لوؤىـال ا

 الزِاف الي٘اػٕ بالكل٘ 

  إزؼاػ ػّؿال فؼؿٗب٘  هتلْؿ   ٖ إٓاؿ الزْػ  لقٗاػ  هِاؿال

 الزِاف اٝػاؿٕ للوْع ٘ي

 . ٘فلب٘ق زول٘ال التيْٗن الونتوـ الزِاف اٝػاؿٕ ّال ٌٖ بالكل 

 

االٍأأأأزّواه فأأأأٟ رطأأأأ٠ٛو أكاء أعٚأأأأبء ١٘ئأأأأخ اٌزٍٛأأأأع ٚ .1

 اٌزله٠ٌ ِٚعب١ُٔٚٙ.

 ٠ك:ٚمٌه عٓ ٛو

  فلب٘ق ػّؿال فؼؿٗب٘  فتملق  ب ٌ٘ال ّفلْٗـ التاؼؿٗل ّ البضاج

الملوااااٖ ّعؼهاااا  الوزتواااا  لـ اااا  الك اااااء  اٛكاػٗو٘اااا  ّالبضخ٘اااا  

 ٛزْاء ُ٘   التؼؿٗل ّهماًِّ٘ن.
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  التْماا   ااٖ فلب٘ااق الاااؼّؿال فؼؿٗب٘اا ، ّإرااـاء ػّؿال عااااؿد

 الكل٘  ّالزاهم  ّالؼّل .

 ًِّ٘ن للوٌا ناا  الملو٘اا  ؿ اا  ك اااء  أزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل ّهمااا

 اليـٗ   ب٘ي فه٠ ِن بالكل٘ال الوٌاعـ .

  التْم   ٖ التماّى ّالتكاهل  ب٘ي اٛ ناام الملو٘ا  الوغتل ا  ػاعال

 الكل٘  ّعاؿرِا.

  لٌياـ إًياء ػاؿ ًيـ بالكل٘ا  فضات إىاـاف الزاهما  لتكاْى هياـا

   الوؤل ال ّإزؼاػ البضْث.

 الملو٘اا  ػاعاال فيااز٘  زْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل زلاأ ًيااـ أبضاحاا َ

 .الؼّل  ّعاؿرِا ه  فيؼٗن التن٠ِ٘ل ال٠فه 

   فنِ٘ل ًيـ اٛبضاث الملو٘   ٖ ػّؿٗال ّهز٠ل زلو٘ا  هضكوا

 (Impact Factorػّل٘  ّ ؽّ ف ح٘ـ زالٖ ) 

  ٖالتي٘اا٘ن الملوااٖ لمْااْ ُ٘ اا  التااؼؿٗل زااي هزواال ًيااآَ الملواا

 ّالبضخٖ هي  بل اللزاى الملو٘ .

 

 لهاٍبد اٌع١ٍب .اٌزٍٛع فٟ ثواِظ اٌ .4
 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك:

 

   . ٘التْم   ٖ إزؼاػ بـاهذ ػؿامال زل٘ا هتو٘ق  بالكل 

 الؼؿامااال المل٘ااا  ااٖ  مالتْماا   ااٖ  ااتش الوقٗااؼ هااي اٛ نااا

 فلب٘  هتللبال  المول٘ .لتوكٌِ٘ا هي اٝمِام ب ازل٘  

  فضي٘ق الٌوْ ّالقٗاػ   ٖ أماال٘ر ّأُاؼاف الؼؿاماال المل٘اا

اًٝتاد الملوٖ، ّفْع٘ اَ  اٖ عؼها  الملان  ٘وا ٗتملق بضزن 

 الوزتو . ّفٌو٘ ّالمول٘  التمل٘و٘  

 ماْاء  هي عااؿد الزاهما  بضْثهَاػؿ فوْٗل لل التْم   ٖ إزؼاػ

  .هي الزِْػ اُٛل٘  ّالتوْٗل هي ػّ  زـب٘  ّأرٌب٘ 
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االٍأأزفبكح ِأأٓ رٕأأٛع ثأأواِظ اٌلهاٍأأبد اٌع١ٍأأب ثؤٔٛاعٙأأب  .5

ٛأأالة ِأأٓ اٌأألٚي اٌعوث١أأخ  ةاٌّقزٍفأأخ فأأٟ لجأأٛي ٚ عأأن

 ٚافل٠ٓ.طالة ٚاألفو٠م١خ و
 عٓ ٛو٠ك:ٚمٌه  

  التْمااا   اااٖ إفاصااا  ال اااـً  ل٠لتضااااق بالؼؿاماااال المل٘اااا لللااا٠د

 الوَـٗ٘ي ّ الْا ؼٗي هي ػّ  زـب٘  ّإ ـٗي٘  ّآمْ٘ٗ .

  ًآيااا  بلياااال أرٌب٘ااا  ( لللؼؿاماااال المل٘اااا ) الاااؼبلْهاإػعاااا  باااـاهذ

 لتٌامر الل٠د الْا ؼٗي.

 ٠ٓد ّا ؼٗي هي ػّ  أعـٓ  ٖ بـاهذ الوارنت٘ـ ّالؼكتْؿاٍ ب  ْ 

 
 

االٍأأزفبكح ِأأٓ االرفبل١أأبد اٌل١ٌٚأأخ فأأٟ ى٠أأبكح ألَأأبَ  ٚ  .6

 أْٔطخ اٌى١ٍخ.
  

 ٚمٌه عٓ ٛو٠ك:

 باليااـاك  هاا  كل٘ااال بزاهمااال  أ نااام هتغََاا  امااتضؼاث

 زـب٘  ّأرٌب٘ .

   فـ ِ٘٘ا .....(-ؿٗاّا٘  -) زلو٘ا فٌ ٘ؾ بـاهذ ًٛيل  هتٌْز 

 .بؼّ  أعـٓراهمال باٟف اق ه  

  ًياال فزاااؿد ًٛياال  ّأ نااام فمل٘و٘اا  هتغََاا  هااي كل٘ااال

هٌاعـ  بزاهمال زـب٘ا  ّأرٌب٘ا  بواا ٠ٗ ان المَاـٗ  ّحيا ا  

 هزتومٌا الوَـٕ.

   اٟمتماً  بغبـاء  ٖ الوزا  التـبإْ هاي ػّ  أعاـٓ لتٌو٘ا

أ ناااام ّىااامر الكل٘ااا  ّفضنااا٘ي المول٘ااا  التمل٘و٘ااا  بواااا ٠ٗ ااان 

 الوتللبال الومـ ٘  المَـٗ .
 

 
 : آلٍبت هزاجعة الزؤٌة والزسبلة:سبدسب   

 

 + S  ٖ ّْء اٝمتـاف٘ز٘  البؼٗل في٘٘ن مٌْٕ ًٝزافال الكل٘   -4

O   )ّؽلا  هاي عا٠   ،ها  ؿؤٗا  ّؿماال  الكل٘ا    )ّٔٛ ٚرٍٛع
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امااتب٘اًال ّارتوازااال هاا  اٛ نااام الملو٘اا  الوغتل اا  ّاللاا٠د 

 الوزتو  الوؼًٖ.ّالغـٗز٘ي ُّ٘ ال 

ّؿماال  مٌْال ّؽل  لومـ   ها فن فضي٘ياَ هاي ؿؤٗا   5في٘٘ن كل  -5

 . ٖ ّْء اٝمتـاف٘ز٘  البؼٗل  الكل٘ 

 
فااً اإلسااتزاتٍجٍة  صااحبة االهتواابمأ: ساابثعب  

 :)ًوى وتىسع(   S + Oالجذٌلة 

هتللبال أٍاضاد   )ّٔٛ ٚرٍٛع(    S + Oاإلٍزوار١غ١خ اٌجل٠ٍخ فـازٖ  

، ّعؼهاا  الب٘ اا  ل ؿ اا  رااْػ  المول٘اا  التمل٘و٘اا  ّالبضخ٘اا ،اُٟتوااام هااي أراا

 ّٗوكي فضؼٗؼ أٍضاد اُٟتوام  ٘وا ٗلٖ 

 

 اللزٌ  اليْه٘  ٝػاؿ  هيـّي الزْػ  ّاٟزتواػ. -1

 ل٠زتواػهيـّي التلْٗـ الونتوـ ّالت ُ٘ل  -2

 هزلل الكل٘  ّاٛ نام الملو٘ . -3

 الْصؼال ؽال اللاب  الغاً. -4

 أزْاء ُ٘   التؼؿٗل. -5

 ٠د ّالغـٗز٘ي.الل -6

 أّل٘اء أهْؿ الل٠د.الوياؿك٘ي  -7

 الزِاف اٝػاؿٕ بالكل٘ . -8

 .الغاٍ  ّالضكْه٘  هزتو  اٛزوا  -9

 
ٌ فً ب  ثبه ٍة  هب الكل تً تتجٌب قٍن ال : ال

)ًوااى    S + Oاإلسااتزاتٍجٍة الجذٌلااة تحقٍااق 

 :وتىسع(

 

 اؽزواَ اٌعًّ. -0

 اٌٛالء ٚاالٔزّبء. -2

 اٌزعبْٚ ٚاٌعًّ ثوٚػ اٌفو٠ك. -1

 ٚاٌّٖلال١خ ٚاٌْفبف١خ.األِبٔخ  -4

 االٌزياَ ٚاٌَّئ١ٌٛخ ٚاٌّؾبٍجخ. -5

 رٛإً األع١بي. -6
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لإلسااتزاتٍجٍة  الخطااة الزهٌٍااة :   ب  تبسااع

 ::)ًوى وتىسع(   S + Oالجذٌلة 

 ااٖ صالاا    )ّٔأأٛ ٚرٍٛأأع(   S + Oاإلٍأأزوار١غ١خ اٌجل٠ٍأأخ   ٗااتن فٌ ٘ااؾ  

فتضااؼػ  ااٖ  التااٖ ّ ااق ال تااـ  فهٌ٘اا  زّْااا زااي الغلاا  الـ ٘ناا   اامااتغؼاهِ

   كوا ٗلٖ  ، ّصٌِ٘ا

 

 الون ْلْى ال تـ  القهٌ٘  الٌيآ

البضج  اٖ فمقٗاق ٍاْؿ  -1

الياااـاك  هااا  الزاهماااال 

المـب٘ااااااااا  ّاٛرٌب٘اااااااااا  

ّ لازااااااااال الوزتواااااااا  

 الوؼًٖ.

 

 زلاااااأ هااااااؼٓ 

زاااااااه٘ي هااااااي 

 بؼاٗ  الغل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زو٘ااااؼ الكل٘اااا    ّك٘اااال 

الكل٘ااااا  ليااااا ْى عؼهااااا  

الوزتو  ّفٌو٘  الب٘ ا    

نااام الملو٘اا  ؿؤماااء اٛ 

ؿؤماااااااااء  بالكل٘اااااااا    

الْصااااؼال ؽال اللاااااب  

 الغاً

اٟماااااات اػ  هااااااي  -2

بااااااـاهذ الِ٘ اااااا  

اليْه٘اااا  للزااااْػ  

ّاٟزتوااااااػ  اااااٖ 

فمقٗاااااااق حيا ااااااا  

الزااااْػ  ّالااااؼزن 

 ال ٌٖ.

 

  

زلٔ هؼٓ ً ل 

 المام

التْمااااااااااااااااااااااااا   -3

اٟماااتوـاؿ  اااٖ ّ

فلاااااااااااااااْٗـ أػاء 

أزْاااااااء ُ٘ اااااا  

التااااااااااااااااااااااؼؿٗل 

 ّهماًِّ٘ن.

 

هاااؼ  الغلااا  )  

 امتوـاؿٗ  (

لتْمااااااااا   اااااااااٖ ا -4

بـاهذ الؼؿاماال 

 المل٘ا .
 

 

حااااا٠ث أزاااااْام 

هااااااااي بؼاٗاااااااا  

 الغل 
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اٟماات اػ  هااي فٌااْي  -5

بااااـاهذ الؼؿامااااال 

المل٘اااااااا ب ًْازِاااااااا 

الوغتل    ٖ  بْ  ّ 

ٓااا٠د هاااي  راااؾد

الااااااااؼّ  المـب٘اااااااا  

لاا٠د ّاٛ ـٗي٘اا  ك

 ّا ؼٗي.

 

هااااااؼ  الغلاااااا  

 )امتوـاؿٗ (

اٟمااااااااات اػ  هاااااااااي  -6

اٟف ا ٘اااال الؼّل٘اااا  

  ااٖ فٗاااػ  أ نااام  ّ

 أًيل  الكل٘ .

 

 هؼ  الغل  

 
 اإلدارٌة:  السٍبسبت عبشزا  

  

)ّٔأأٛ    S + Oفأأٟ اإلٍأأزوار١غ١خ اٌجل٠ٍأأخ اإلكاه٠أأخ ا١ٌَبٍأأبد  رمأأَٛ 

    ٚرٍٛع( عٍٝ ا٢رٟ:
الغباااـ  اٝػاؿٗااا  ،  إلااأاماااتٌاػا  اٌزّٕأأأٛٞ اٌزٍٛأأأعٟ  فـمااا٘ظ حيا ااا  الموااال -1

 .الزوازّٖالوضامب  ّؿّس المول   الوَؼا ٘  ّ

  

فاْ ٘ـ بوا ٗك ل  الؼزن ّالوناًؼ  للزِال ّاٝػاؿال الوغتل   ػاعل الكل٘  -2

 .الغلْال التْمم٘  ّ ق اٝمتـاف٘ز٘ لتٌ ٘ؾ الونتلقهال ال٠فه  

  

 
عشز : العقجبت الوحتولة أهبم تطجٍق  حبدي

 :الجذٌلة اإلستزاتٍجٍة

  

 هي الميبال الوضتول  التٖ فْارَ فلب٘ق اٝمتـاف٘ز٘  ها ٗلٖ  

 .لغل  الٌوْ ّالتْم  زؼم ك اٗ  الوْاؿػ الوال٘  ال٠فه  -1

الَمْب   ٖ إٗ اػ أزْاء ُ٘   التؼؿٗل باليؼؿ الكا ٖ إلٔ الزاهمال  -2

 اٛرٌب٘ .
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الوتملياا  باف ا ٘ااال التماااّى ّاليااـاك  هاا   روااْػ اللااْا ش ّاليااْاً٘ي -3

 الزاهمال اٛرٌب٘ .

 
 عشز : وسبئل التغلت على العقجبت: ثبًً

ميباال الوضتولاا  النااابي   ئًاَ للضااؼ هااي فلا  الميبااال ٗااتن  اٖ ّااْء ال 

 المول زلٔ  

 . ػزن الؼّل  ّؿرا  اٛزوا  ّالوزتو  الوؼًٖ للكل٘ .1

عٍَْاا   اٖ الٌوْ ّالتْم  ،  عل  لوْاؿػ الوال٘  ال٠فه  لتٌ ٘ؾ . فٗاػ  ا2

 اًٛيل  الغاؿر٘ البمخال ّالوِوال الملو٘ ، ّهزا  

  ٚمٌه عٓ ٛو٠ك   

 الكل٘ .ه٘قا  ً٘ 

 . ٘الْصؼال ؽال اللاب  الغاً التابم  للكل 

 .ه٘قاً٘  بـاهذ الؼؿامال المل٘ا  

  الوياؿٗ .ّإٗـاػال الؼّؿال 

 . ؿرا  اٛزوا 

 .الوَاً  ّاليـكال ّ لاي اٛزوا  المام 

 

 

 

 ثؾٛس ِمزوؽخ:
  ٖالتضل٘ل اٟمتـاف٘زSWOT  ٖلت م٘ل ػّؿ التمل٘ن المام  ا

 فضي٘ق أُؼا َ.

 ٘هيتـصا   اٖ ّاْء فضل٘ال  إماتـاف٘ز   SWOT   لتلاْٗـ

 التمل٘ن ال ٌٖ  ٖ هٌآق رٌْد الَم٘ؼ.

  ٖالتضل٘ل اٟماتـاف٘زSWOT  لت م٘ال ػّؿ راهما  أماْاى

 ًضْ فضي٘ق ؿمالتِا. 
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،www.kantakji.com/fiqh/strategy 

planning.asp 



 115 

                                                                                                                            

زبؼ الي اؿ زبؼ المقٗق  ـىٖ، ػؿام  لْا ا  التغلا٘ٔ اٟماتـاف٘زٖ  اٖ     -49

ّهيتـصااال  SWATراهماا  اللااا ا  ااٖ ّااْء فضل٘اال 

ز٠ر٘ااااا  لزْاًااااار الْاااااما، هزلااااا  كل٘ااااا  التـب٘ااااا  

،  2111ب مااااْاى،المؼػ الـاباااا  ّالميااااـّى، ػٗنااااوبـ 
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ضوااااؼ صنااااام ماااامؼ ، احااااـ الب٘ اااا  الؼاعل٘اااا  ّالغاؿر٘اااا   ااااٖ ٍاااا٘اق  ه  -52

اٟماااتـاف٘ز٘ال ،   بضاااج هٌياااْؿ  اااٖ اليااابك  الؼّل٘ااا  

 2111للوملْهال،  ًْْٗ٘ 

 .84زبؼ الـصوي فْ ٘ق ، التغل٘ٔ اٟمتـاف٘زٖ للزوم٘ال اُٛل٘ ، ً  -53

الل٘ااار ػاّػٕ ، أحاااـ فضل٘ااال الب٘ ااا  الغاؿر٘ااا  ّالؼاعل٘ااا   اااٖ ٍااا٘اق     -54

،ً 2119ز٘ ، راهما  هضواؼ عْ٘اـ بناكـ ،اٝمتـاف٘

 ً39 ،44 . 

ه ااُ٘ن ّصااٟل فلب٘ي٘ا ، زوااى  –أصوؼ اليلاه٘ي ،اٝػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘     -55

، ً 2113-2112،ػاؿ هزااؼّٟٕ للٌيااـ ّالتْفٗاا ، ، 

73. 

، اٝماكٌؼؿٗ  –إػاؿ  اٛل ٘  الخالخا   –ًاػٗ  الماؿف، اٝػاؿ  اٝمتـاف٘ز٘    -56
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الملاااْم اٟ تَااااػٗ ، راهمااا  هضواااؼ عْ٘اااـ، بناااكـ ، 

2114 . 

هضوااؼ روااا  الااؼٗي الوـمااٖ ّآعااـّى، الت ك٘ااـ اٟمااتـاف٘زٖ ّاٝػاؿ     -58

، اٝمااااكٌؼؿٗ  ، الااااؼاؿ -هااااٌِذ فلب٘يااااٖ -اٝمااااتـاف٘ز٘  

 . 154 – 153، ً ً  2112الزاهم  ، ، 
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زخواااى صنااي زخواااى، الوؤمنااال اٟ تَاااػٗ  ّالوضاا٘ٔ، هزلاا  الملااْم    -59
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ًاػٗااا  المااااؿف، التغلااا٘ٔ اٟماااتـاف٘زٖ ّالمْلوااا ، اٝماااكٌؼؿٗ ، الاااؼاؿ    -61

 164-162، ً ً  2113 الزاهم٘ ،

، 2118زواؿٕ زواؿ ، هي٘اك اٝمتـاف٘ز٘  الوؤمن٘ ، راهم  الون٘ل ،  -62

ً25  

أصوااؼ صناا٘ي الَااي٘ـ،  بمااِ هيااك٠ل أزْاااء ُ٘ اا  التااؼؿٗل التااٖ فااؤحـ    -63

زلٔ أػا ِان الوٌِاٖ ، هزلا  كل٘ا  التـب٘ا  باٝماواز٘ل٘  ، 

م، 2118،هزل  راهم   ٌا  النْٗل، المؼػ الماىـ،ٌٗاٗـ 
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 . 431، ً  1979  ػاؿ ال كـ المـبٖ ، 
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 .  81؛ ً  1987

ال ااااااـا، اٝػاؿ   الو اااااااُ٘ن ّالوواؿمااااااال، قااااااق  هكتباااااا  الزاهماااااا  هارااااااؼ  -66
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