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 مكدم٘ :

االصرتاتٔجٔ٘ ّإبزاس دّرٍا األصاصٕ يف حتكٔل التنٔش  الكٔادٗال ميكً للنزٛ أٌ ٓكتب 

, دٌّ أٌ ٓتعنل يف جاىب جٍْزٖ ّ أصاصٕ ٓػفل عيُ كجري مً االصرتاتٔجٕ يف اإلدارٗ عنْما

أٓ٘ ميظن٘, أال ٍّْ إدارٗ االبتكار ّ اإلبداع املدٓزًٓ ّ املَتنني, رغه أٍنٔتُ الكصْٚ, يف مضتكبل 

ّ اليت اعتربٍا بعض علناٛ اإلدارٗ البارسًٓ )مجل عامل اإلدارٗ األشَز "بٔرت دراكز "(مً بني 

ّظاٜف املدٓز األصاصٔ٘ مجلَا مجل التدطٔط ّ التيظٔه ّ التْجُٔ ّ الزقاب٘ ّ إٌ كيت أعترب 

تكه علٙ االبتكار ّ اإلبداع ّ تدعنُ ّ تؤدٖ إلُٔ ّ  أىُ ال قٔن٘ لْظاٜف اإلدارٗ األخزٚ ما مل

 تشٔعُ يف كاف٘ أرجاٛ التيظٔه.ٍّذا ما حناّل أٌ ىطْف حْلُ يف ٍذِ الْرق٘. 

 أّال : اإلدارٗ عنل عكلٕ ال عضلٕ:

ال ثل ِٓ اٌزأو١ل اثزلاء فٍٝ أْ اإلكاهح فِّٛب ٚاالٍزوار١غ١خ فٍٟ ٚعٗ اٌقظٛص ، 

 ً فمٍٟ ١ٌٌٚ فًّ فضٍٟ ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي.ثىبفخ ٚؽبئفٙب، فجبهح فٓ فّ

٠ٚزٛلف ٔغبػ أٞ لبئل ٚفقب١ٌزٗ فٟ ئكاهرٗ فٍٝ ِلٜ ئفّبي فمٍٗ ٚاٍزقلاِٗ فٟ ٘نٖ 

اإلكاهح. فىً ٚؽبئف اإلكاهح ِٓ رقغ١ظ، ٚرٕؾ١ُ، ٚرٛع١ٗ، ٚهلبثخ رمَٛ فٍٝ اٍزقلاَ فمٍٗ 

 ٚئفّبي فىوٖ ١ٌٌٚ اٍزقلاَ اٌقضالد.

٠و اٌنٞ ٠ل٠و اٌقًّ ثبٌقمً ٚمٌه اٌنٞ ٠إكٞ اٌقًّ ثبٌقضً ؛ ٚاٌفوق شبٍـ ث١ٓ مٌه اٌّل

فبألٚي ٠قًّ فمٍٗ ٚفىوٖ ١ٌفغو اٌغبلبد اإلثلاف١خ ٚاالثزىبه٠خ اٌىبِٕخ ٌلٞ ِٛؽف١ٗ ، ١ٌؾمك 

ِب ٠ظجٛ ئ١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ثٛاٍغزُٙ  ، ٚا٢فو ٠قًّ ِقُٙ أٚ ٠قًّ ٌُٙ ٌٚىٕٗ فٟ ع١ّـ 

ًّ ِـ األٚي، ِٚب أطقت اٌقًّ ِـ اٌضبٟٔ ٚأشمٗ األؽٛاي ال ٠ل٠وُ٘، ِٚب أًٍٙ ٚأٌٍٍ اٌق

 ف١ٍٗ ٚفٍٝ ِٓ ٠قًّ ِقٗ. 

ثأٔٗ ئّٔب ٠ل٠و فمٛي األفواك، ال أعَبكُ٘ ٚال  ًءاٌنا فاْ اٌمبئل اٌفن ٘ٛ ِٓ ٠إِٓ اثزل

فضالرُٙ، ٚفٍٝ لله ٔغبؽٗ فٟ رفغ١و عبلبرُٙ اإلثلاف١خ ٚاالثزىبه٠خ فٍٝ لله ِب ٠ىْٛ 

ي ثٙب ئٌٝ أفٍٝ كهعبد اٌز١ّي ٚاٌزفٛق، ٚثٕبء ِب ٠َّٝ ٔغبؽٗ ٚٔغبػ ِٕؾّزٗ ، ٚاٌٛطٛ

 sustainable competitive advantageثب١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌلائّخ 

 ٚ٘نٖ ٟ٘ اٌّّٙخ األٍب١ٍخ ألٞ لبئل ٚفبطخ فٍٝ اٌَّزٜٛ االٍزوار١غٟ.

 ثاىٔا : مكاى٘ العكل يف االصالو:

ووِٗ اإلٍالَ فٟ اإلَٔبْ وبٌقمً ٚ ئما ٚ ٌنٌه ال ٔغل ِن٘جب ووَ اٌقمً وبإلٍالَ ٚ ال ش١ئب 

أهكد أْ رمف ئٌٝ ثقض ِؾب٘و ٘نا اٌزىو٠ُ ؽبٚي ئؽظبء ا٠٢بد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌقمً، ٚ 

اٌفىو، ٚ اٌٍت، ٚ اٌفإاك، ثىً ِشزمبرٙب فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚ ِٛاضقٙب اٌزٟ رلي فٍٝ رىو٠ُ 

٠قمٍْٛ ٚ ال ٠فمْٙٛ، ٚ  اٌن٠ٓ ٠قمٍْٛ ٚ ٠زفىوْٚ ٠ٚزلثوْٚ ٚ ٌَٛ اٌن٠ٓ ال ٠زفىوْٚ ٚال

 افزجبه أهلٝ عجمخ ِٓ عجمبد اٌّإ١ِٕٓ ُ٘ أٌٟٚ األٌجبة.
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 ". الذيه يتفكزون يف خلق السماوات و األرض و يذكزون اهلل قياما وقعودا و على جنوهبم"

ٚ ٌٓ ألف ألؽظٟ فلك ا٠٢بد اٌزٟ رٕبٌٚذ مٌه، ٚ ؽزٝ اٌىزت اٌزٟ رٕبٌٚذ ِىبٔخ اٌقمً ٚ 

ٍٛاء ثشىً وبًِ، أٚ عيئٟ ٚ ئّٔب ِب ٠ّٕٟٙ ٘ٛ أْ ٔمف فٍٝ ِلٜ اٌفىو فٟ اإلٍالَ، 

ا٘زّبَ اإلٍالَ ٌٍقمً ٚ رىو٠ّٗ ٌٗ، ٌفذ ٔؾو اإلكاهح فٟ أٞ َِزٜٛ ئٌٝ إٌؾو ئ١ٌٗ ثبفزجبهٖ 

 أفؾُ عبلخ ٠غت رفغ١و٘ب ألفؾُ ِٛهك ٠غت االٍزفبكح ِٕٗ ٚ ٘ٛ اٌّٛهك اٌجشوٞ.

ُِ ٚ إٌّؾّبد ِٓ رأفو أٚ رملَ، ٚ ِب ٠ؾممٗ أٞ ٚ اٌنٞ ٠زؾلك ثٕبء ف١ٍٗ ِملاه ِب رؾممٗ األ

 لبئل ِٓ ٔغبػ أٚ فشً.

 ثالجا: مكدمات ّ حمددات االبتكار:

ئْ ٌالثزىبه ٚ اإلثلاؿ فٟ إٌّؾّبد ِملِبد ٚ ِؾلكاد ٠غت فٍٝ اإلكاهح االٍزوار١غ١خ أْ 

 رقًّ فٍٟ رٛف١و٘ب، فأٙب ئْ ٚعلد، ٚعل االثزىبه؛ 

 ٚ ِٓ أُ٘ ٘نٖ اٌّؾلكاد أٚ اٌّملِبد اٌضوٚه٠خ ٌالثزىبه: 

ٚعٛك هٍبٌخ ٌٍّٕؾّخ ٚأْ ٠زؾمك ٌىً فوك ثبٌّٕؾّخ اٌفُٙ اٌزبَ ٚاٌٛاضؼ ٌٙب  .1

ٌٚغب٠برٙب االٍزوار١غ١خ ٚااللزٕبؿ ثٙب ٚاالٍزقلاك ٌٍزضؾ١خ ثأٞ شٟء ٌزؾم١مٙب ثؾ١ش 

 Missionary Organizationرزؾٛي ئٌٟ ِٕؾّخ ماد هٍبٌخ 

{ ٚاضؾخ ٌٍم١بكح االٍزوار١غ١خ رقزوق آفبق   Vision}هؤ٠خ اٍزوار١غ١خ  ٚعٛك .2

 .{  Visionary Leadershipاٌَّزمجً ٚرزقغٟ اٌٛالـ }

أْ رقًّ اإلكاهح فٍٟ رٛط١ً رٍه اٌوؤ٠خ ٌىبفخ اٌقب١ٍِٓ ٚئلٕبفُٙ ثٙب ؛ فاْ اٌمبئل  .3

ضب فٍٟ عقً اٌفي ٘ٛ مٌه اٌنٞ ال٠ىزفٟ فمظ ثجٕب لظٛه فٟ اٌٙٛاء، ٚئّٔب ٠قًّ أ٠

 وً ِٓ ِقٗ ٠شقو أٔٗ ٠ق١ش ثلافٍٙب .

ٚرٛف١و ِٕبؿ ئثلافٟ ئثزىبهٞ ٠ز١ؼ ٌىً فوك أْ ٠جلؿ ٠ٚجزىو فٟ أكاء كٚهٖ ثألظٟ   .4

كهعخ ِٓ ار١ّي ٚاإلرمبْ ٚاٌزغل٠ل ٌٛضـ ٘نٖ اٌوؤ٠خ ِٛضـ اٌزٕف١ن ِّٙب عبي 

بٚي ثفزؼ اٌمَغٕغ١ٕ١خ؟ ٚوُ ِٓ اٌمبكح ؽ  اٌيِٓ ) ً٘ رنوو ثشبهح اٌوٍٛي 

فزؾٙب ؟ ِٚٓ فزؾٙب ؟ ٚو١ف فزؾٙب ؟ ٚوُ ِٓ األفّبي االثلاف١خ ٚاالثزىبه٠خ 

 أٔغي٘ب ٌزؾم١ك مٌه ؟

رلف١ُ اٌغبٔت اإلَٔبٟٔ فٟ إٌّؾّخ ٚ االهرمبء ثأَب١ٔخ األفواك ٚ اؽزواَ ئهاكرُٙ  .5

 ٚفىوُ٘ ٚ ِشبفوُ٘. 

ارقبم ئفالء شأْ اٌّشبهوخ ٚ افزجبه وً فوك ١ٌٌ ِغوك ِٕفن ٚ ئّٔب ِشبهن فٟ  .6

 اٌمواهاد ٚ ٚضـ اٌقغظ.

ش١ٛؿ هٚػ اإلؽَبً ثبٌَّئ١ٌٛخ فٟ وبفخ أهعبء اٌزٕؾ١ُ، ٚرؾٛي وً فوك فٟ ٘نا  .7

اإلؽَبً ٚ وأٔٗ اٌَّئٛي األٚي ٚاألفٍٝ فٓ إٌّؾّخ ؽزٝ ٚئْ وبْ فٟ أكٔٝ 

كهعبد اٌٍَُ اإلكاهٞ ) ً٘ رنوو لظخ وً ِٓ إٌٍّخ ٚاٌٙل٘ل ِـ ١ٍٍّبْ ف١ٍٗ 

 ، ٚوُ ٔزّٕٟ أْ ٠ىْٛ وً فوك ثّٕؾّبرٕب ِضٍّٙب !(.اٌَالَ ، ٚكالٌزّٙب 
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اٌجقل فٓ اٌج١وٚلواع١خ ٚاٌغّٛك فٟ ا١ٌٙبوً اٌزٕؾ١ّ١خ، ٚافزجبه٘ب ١ٍٍٚخ ١ٌَٚذ  .8

( ثّب ٠ز١ؼ ٌألفواك أوجو لله ِٓ Organicityغب٠خ، ٚرّزقٙب ثبٌّوٚٔخ ٚاٌقض٠ٛخ)

 اٌزؾغو.ؽو٠خ اٌؾووخ ٔؾٛ االثزىبه ٚاإلثلاؿ كْٚ ٚضقُٙ فٟ لٛاٌت اٌغّٛك ٚ

رّى١ٓ األفواك ثّب رؾٍّٗ ٘نٖ اٌىٍّخ ِٓ ِقٕٝ ٚعقٍٙب ؽم١مخ ١ٌَٚذ ِغوك أ١ِٕخ أٚ  .9

( فبطخ ٚأٔٙب أطجؾذ ِٓ ضّٓ Employee Empowermentشقبه )

اٌّفوكاد اإلكاه٠خ اٌزٟ رقزجو ِٓ ث١ٓ اٌزٛعٙبد اٌؾل٠ضخ فٟ ئكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ. 

 مووٖ ِٓ ِملِبد ِٚؾلكاد.ٚال ٠ّىٓ رؾم١مٙب ثبٌغجـ كْٚ رٛافو ِب ٍجك 

ارجبؿ ّٔظ ل١بكٞ ئَٔبٟٔ رشبٚهٞ ٠زجٕٝ اٌقًّ ثوٚػ اإلثلاؿ ٚاالثزىبه ٠ٚؾَٓ  .11

 ر١ٙئخ اٌؾوٚف اٌّقزٍفخ ٌنٌه.

رجٕٝ ّٔظ اٌم١بكح اٌّقوف١خ اٌزٟ رَقٝ ئٌٝ عٍت اٌّقوفخ ٚٔشو٘ب ٚئربؽزٙب ٌىبفخ  .11

 األفواك ثبٌمله إٌّبٍت ٚفٟ اٌٛلذ إٌّبٍت ٚثبألٍٍٛة إٌّبٍت.

ئؽَبً وً فوك كافً ِٕؾّزٗ ثبألِٓ ٚاألِبْ ٚاالٍزمواه ، ٚاٌزؾوه ِٓ أٞ  .12

ِؾٙو ِٓ ِؾب٘و اٌقٛف اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رَججٗ ٌٗ إٌّؾّخ أٚ ئكاهرٙب، فبإلَٔبْ 

اٌقبئف غ١و ا٢ِٓ فٍٝ ٔفَٗ أٚ أٍ٘ٗ أٚ ِبٌٗ، ال ٠ّىٕٗ أْ ٠فىو أٚ ٠جلؿ، فبطخ 

رٍَغٙب أٚ رقٕزٙب ٘ٛ أفلٜ أفلاء ئما وبْ ٘نا اٌقٛف إٌبرظ فٓ لٙو اإلكاهح أٚ 

االثزىبه ٚاإلثلاؿ، فاما ٚعل فٟ أِخ أٚ ِٕؾّخ ِبد ف١ٙب اإلثلاؿ ٚاالثزىبه ٚ٘نا ِٓ 

أُ٘ ِب ٠فَو ٍو اٌفشً ٚاالٔزىبٍبد اٌؾم١م١خ اٌّزىوهح اٌزٟ رؾلس ٌٍٕؾُ 

االٍزجلاك٠خ اٌّزٍَغخ اٌمبئّخ فٍٝ ٍٍغخ اٌجغش ٚاٌمٙو اٌج١ٌَٟٛ، ٚئ٘لاه ؽو٠خ 

ٚوواِزٗ، ٚأزٙبن ١ٍبكح اٌمبْٔٛ ٍٍٚغزٗ، ؽزٝ ٚئْ وبْ ٘نا اٌمبْٔٛ ِٓ اٌفوك 

 طٕـ أ٠ل٠ٙب....

فٍك ِٕبؿ اثزىبهٞ ئثلافٟ ٠مَٛ فٍٝ وً ِب ٍجك ٠ٚلفّٗ ٠ٚؾبفؼ ف١ٍٗ ثشىً  .13

كائُ َِٚزّو ثؾ١ش ٠زّىٓ اٌفوك ثّغوك اٌزٛاعل ف١ٗ ِٓ ِّبهٍخ فٍّٗ ثأفٍٝ 

 كهعبد اإلثلاؿ ٚاالثزىبه.

ر١غٟ اٌفقبي ٘ٛ مٌه اٌنٞ ٠قًّ فٍٝ ئ٠غبك ِضً ٘نا إٌّبؿ ٚئكاهرٗ ثىفبءح ٚفقب١ٌخ فبٌمبئل االٍزوا

 ٚاٌؾفبػ فٍٝ ٘نا اٌٛضـ ثبٍزّواه، ٚ٘نا ٘ٛ اٌزؾلٞ األٍبٍٟ أِبَ اإلكاهح االٍزوار١غ١خ .

 

 رابعاً : أٍنٔ٘ االبتكار االصرتاتٔجٕ فٙ امليظنات :

ال شه أْ ِٕؾّبد األفّبي ا١ٌَٛ رَقٝ ئٌٝ رؾم١ك أفٍٝ ئشجبؿ ٌقّالئٙب ٚأطؾبثٙب ،  

ٌؾٍّخ األٍُٙ  Valueٚال ٠زؾمك اٌٙلف إٌٙبئٝ أل٠خ ِٕؾّخ أفّبي ئال ِٓ فالي رؾم١ك ل١ّخ 

ٚاٌؾفبػ ف١ٍٙب ثشىً َِزّو ِٚزفٛق فٓ إٌّبف١َٓ . 

ملٜ اٌّزٛلـ ٌٍَّبُ٘ ّٚ٘ب :ٚرمبً ٘نٖ اٌم١ّخ ِب١ًٌب ثأِو٠ٓ ٠ّضال اٌزلفك إٌ 

ِملاه ِب ٠ؾظً ف١ٍٗ اٌَّبُ٘ ِٓ رٛى٠قبد فٝ األهثبػ .   األٚي :
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اٌوثؼ اٌوأٍّبٌٝ اٌّزورت فٍٝ اهرفبؿ ٍقو اٌَُٙ فٝ اٌَٛق . ٚاٌضبٔٝ:

فى١ف ٠ّىٓ ألٜ ِٕؾّخ أْ رَزّو فٝ فٍك ل١ّخ ٌٍقّالء أفضً ٌؾٍّخ أٍّٙٙب ِٓ أ٠خ ِٕؾّخ 

أفوٜ ِـ اٌٛلذ ؟

 Strategic٘ٛ اٌَإاي اٌظقت ٚاٌزٟ رىّٓ ئعبثزٗ فٝ وٍّز١ٓ ّ٘ب:}٘نا  

Innovation  . ثأْ رزؾٛي ٘نٖ إٌّؾّخ ئٌٝ االثزىبه  أٚ اإلثلاؿ اٌَّزّو  } 

ؽ١ش ٠ّىٕٙب االثزىبه اٌَّزّو ِٓ رغل٠ل  ٔفَٙب ثبٍزّواه ٚاٌزّىٓ ِٓ اٌزٛطً ئٌٝ رظ١ّّبد  

للهح فٍٝ رؾم١ك أ٠ٌٛٚبد اٌقّالء ثشىً ِجزىوح رىْٛ أوضو  Business designأفّبي 

 أفضً ِٓ إٌّبف١َٓ ،

 ٚثٙنا رَزؾٛم فٍٝ اٌقّالء ِٚٓ صُ رؾم١ك أوجو ل١ّخ ٌٍَّب١ّ٘ٓ ِـ اٌٛلذ ، 

ٌٚٓ ٠زؾمك رظ١ُّ ِجزىو ٌألفّبي ئال ِٓ فالي ر١ّٕخ هٚػ اإلثلاؿ ٚاٌّجبكهح ٚاإلٔغبى ٌلٜ  

 ٝ فبًِ .وبفخ األفواك فٟ إٌّؾّخ ِٓ لّخ اإلكاهح ئٌٝ أكٔ

ٌٚٓ ٠زأرٝ مٌه ئال ِٓ فالي للهح اإلكاهح فٍٝ ئ٠غبك ٚاٌؾفبػ فٍٝ ِٕبؿ   

 ئثلافٟ اثزىبهٞ ٠لفُ اٌٍَٛن االثزىبهٞ فٟ إٌّؾّخ ،

فٍُ ٠قل ٕ٘بن ثل٠ً آفو أِبَ أ٠خ ِٕؾّخ ٌزؾم١ك اٌز١ّي ٚاٌزفوك فٟ إٌّبفَخ ٍٜٛ  

زجٍٛه ئكاهح ع١لح  ال رزٛلف ر١ّٕخ هٚػ اٌّجبكهح ٚاالثزىبه ٚاإلٔغبى اٌفي  ، ٚثنٌه ر

 فٓ اٌزٛطً ئٌٝ أفىبه عل٠لح لبثٍخ ٌٍزغج١ك ٚرقًّ فٍٝ رؾ١َٕٙب ثبٍزّواه ،

ٌٚٓ ٠ؾلس مٌه ئال ِٓ فالي ر١ّٕخ اٌٍَٛن اإلثلافٟ االثزىبهٞ وّب هأ٠ٕب ٚ٘نا ٘ٛ ِب  

 - value - Basedأطجؼ ٠ّضً فالطخ اٌفىو اإلكاهٞ  اٌّٛعٗ ثبٌم١ّخ 

Management  عٛأت ِّٙخ  4ش ٠أرٝ اٌز١ّي أل٠خ ِٕشأح ِٓ فالي ، ؽ١
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ٚال شه أْ وً ِب ٍجك ٠ؾزبط ئٌٝ اثزىبه ٚئثلاؿ ئِب ثزقف١ض اٌزىب١ٌف ثٍٛبئً  

اك ِجزىوح ،  أٚ اٌز١ّي ِٓ فالي ثؾٛس فٍٝ إٌّزظ رغقٍٗ أوضو اثزىبهًا ِجزىوح أٚ ِٛ

أٚ أكاًء ، ٚئِب ٌٍزٛطً ئٌٝ أٍٍٛة رشغ١ً ِجزىو ٠ٕقىٌ ثشىً ٚاضؼ فٍٝ رؾ١َٓ 

 وً ِٓ ١ِيح اٌزفوك ٚرم١ًٍ اٌزىب١ٌف ،

ٚأف١وًا فاْ اٌز١ّي فٝ فلِخ اٌق١ًّ ٠ؾزبط ٘ٛ ا٢فو ئٌٝ االثزىبه ٚاٌجقل فٓ  

 ٛاء فٟ ِغبي ِٕؾّبد األفّبي أٚ إٌّؾّبد اٌؾى١ِٛخ .اٌّأٌٛف ٍ

ٚ٘نا ٠إول فٍٝ أْ ر١ّٕخ اٌٍَٛن االثزىبهٞ فٝ ِٕؾّبد األفّبي أطجؼ ٠ّضً َِأٌخ  

ؽ١بح أٚ ِٛد ثبٌَٕجخ ٌٙب، ٌٚقً ٘نا ِب ٠فَو أؽل أُ٘ كٚافـ رٕبِٝ ؽووخ االٔلِبعبد 

ث١ٓ اٌشووبد اٌقّاللخ اٌّزٕبفَخ فٝ وبفخ اٌظٕبفبد وبألك٠ٚخ ، ٚاٌغ١واْ ٚا١ٌَبهاد 

ىٕٙب مٌه ِٓ رقظ١ض ١ِيا١ٔخ أوجو ٌلفُ اٌجؾٛس ٚاٌّقٍِٛبد ... ئٌـ ؽ١ش ٠ّ

ٚاٌزغ٠ٛو ثٙب ، ِٚٓ صُ رؾم١ك للهح أوجو فٍٝ االثزىبه ٌٚقً ِب ؽممٗ ث١ً ع١زٕو ٚ٘ٛ 

ٌُ ٠ظً ئٌٝ ٍٓ األهثق١ٓ ثقل ِٓ أفؾُ اِجواعٛه٠خ أفّبي ؽل٠ضخ عقٍزٗ أغٕٝ هعً 

ٗ اٍزغبؿ ثٕبء فٝ اٌقبٌُ رأد ١ٌٌ ٌىٛٔٗ افزوؿ ثقض اٌجواِظ اٌّز١ّيح ، ٚئّٔب ألٔ

شووخ رغزنة اٌّجلف١ٓ ِٓ األفواك ، ٚرؾبفؼ ف١ٍُٙ ٚفٍٝ اٍزّواه٠خ اثلافُٙ ٚرٛفو 

إٌّبؿ اٌّالئُ ١ٌقجو وً ُِٕٙ فٓ وٛآِ االثلاؿ ٚاالثزىبه ٌل٠ٗ ثشىً لبثً ٌٍزغج١ك 

ِٚف١ل ، ٚ٘نا ٘ٛ ٌت ِب ٠غت أْ رَقٝ أٜ ئكاهح ٌزؾم١مٗ ؛ أٜ ٠قزجو ٔفَٙب فٝ رؾل 

افٝ ٚاٌؾفبػ ف١ٍٗ ثشىً ٠ضّٓ عنة فّبٌخ ِجلفخ ٚع١لح ٠ٚؾبفؼ ٌقٍك ِٕبؿ اثل

 ف١ٍٙب ٠ٚؾظً فٍٝ أفضً ِب ف١ٙب ِٓ للهاد اثلاف١خ .
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