
 الفشل الخادي عسر

 الدولجٌالتنظجم فً اِعمال  ازتراتجججٌ

 :والتنظجمأوًِ: وظجفٌ التذطجط 

 .تخديد الودفَ والعمل المطلوب لتخقجقى : التذطجط

 توزيع العملَ ومند الزلطٌ الّزمٌ لتنفجذه علٍ الوجى المطلوب.التنظجم: 

 والزؤال هنا: كجف يكون وضع التنظجم علٍ المزتوى الدولً؟ 

 

 موضع اتذاذ القرارات ثانجاً: 

 المسكلٌ فً التنظجم الدولً: 

عادة فً بجٌُ بجنما الفرص )والتوديدات( فً بجٌُ أذرىَ علماً بأن الفرص متنقلٌَ وتذتفً فً بلد موارد السركٌ تكون 

لتظور فً بلد آذرَ ويؤدي ذلك إلٍ فقدان التوازن فً الموارد والفرصَ والموم هو أن يزمد تنظجم السركٌ بتوججى 

 .فً المواردالموارد الفاُضٌ فً مكان إلٍ األماكن التً بوا توزع فً الفرص وسد 

 ومن ثم تشبد القرارات الذاشٌ بالتنظجم ذات اهمجٌ كبجرة ومؤثرة فً التعامل مع هذه المسكلٌ.

 

 

 

 



 سركٌ أريكزون:

م( بنقل رُازتوا من الزويد إلٍ إنجلتراَ لتكون قريبٌ من أزواقوا بدًِ من أن تبقٍ فً الزويد 111ضقامت قبل عام ) 

األذرىَ وجدت السركٌ الزويديٌ األشل أن زوقوا الخقجقً ذارج الزويد  تتذذ القرارات وتوجى فروعوا فً البّد

بنفزوا  ومع قرب إنجلترا من الزويدَ كان أماموا بديّن إما توججى فروعوا من الزويد مركزيًا أو تركوا يتذذ قراراتوا

ع أن تسرف علٍ جمجع عملجاتك لكنوا بدًِ من ذلك أتت ببديل ثالث جديد وهوَ انتقل إلٍ أكبر أزواقك والذي منى تزتطج

 وتتذذ قرارات أخزن. 

 

 ثالثًا: موقع اتذاذ القرارات:

 ما هً درجٌ الّمركزيٌ المنازبٌ؟ 

 أي نوع من القرارات يتذذ فً المركز؟ 

 وأي نوع يترك للوخدات الموجودة فً الذارج؟

 وما هو مدى التفويض المنازب؟  

)فً المقر  السركٌ بتفرد الوضع المخلًَ وتترك للمديرين المخلججنأخجانًا يكون التفويض أكثر من الّزمَ وتؤذذ  -

 مجاًِ كبجرًا يفوق المطلوبَ  الرُجزً(

وبذلك تضجع علٍ السركٌ المتعددة الجنزجٌ فرص التنمجط واِزتفادة من اقتشاديات الخجم الكبجرَ ويكون هناك  -

علٍ مركزيٌ القرار قد تنتح عنى قرارات  تستجت للجوود ومضاعفتوا من غجر داعَ من الجانب اآلذر اإلشرار

 ذاطٌُ ِ تتّءم مع الوضع المخلً. 

 

 تعتمد درجٌ التفويض فً اتذاذ القرارات فً السركات الدولجٌ علٍ عدة عوامل:

 .َ ومدي الخاجٌ إلٍ إعادة تشمجموا لتُّم األذواق وأزالجب اِزتعمال المخلجٌطبجعٌ الزلعٌ وأزالجب تزويقوا -

إذ تقتضً بعض المواقف فً الوضع المخلً اتذاذ القرارات بزرعٌَ وِ يكون الوقت كافجاً الوقت  نشرع -

 .لمراجعٌ الرُازٌ بسأنوا

َ ومدى ازتجعابوم ألهداف السركٌ وزجازاتوا اإلنتاججٌ والتزويقجٌ واإلرسادات قدرات وتدريب المديرين المخلججن -

 المكتوبٌ عندها. 

 

 رابعًا: الوجكل التنظجمً:

ظجفٌ التنظجم بتقزجم العملَ وتخديد المزُولجات والشّخجاتَ ووضع اإلطار الذي من ذّلى يتم التنفجذَ تذتص و

وتتطلب هذه العناشر إعداد الوجكل التنظجمً المنازبَ والذي فجى تتم أو ينبػً أن تتم هذه األسجاءَ وتتضد العّقٌ بجن 

وأسكال مذتلفٌَ مثلما نجد علٍ المزتوى المخلٍَ وتذتار كل أجزاُى المذتلفٌَ وعلٍ المزتوى الدولًَ هناك بداُل 

 .سركٌ دولجٌ الوجكل الذي يُّموا ويملجى تطورها وتاريذوا

 

 :للوجاكل التنظجمجٌ علٍ المزتوى الدولًوفجما يلً نماذج مذتلفٌ 

 .نموذج قزم األعمال الذارججٌ .ض

 . نموذج السركٌ الذارججٌ المزتقلٌ  .ط

 نموذج النظم المذتلطٌ ) المشفوفٌ( .  .ظ

 



 نموذج قزم اِعمال الذارججٌ : 

 

 

تكون هناك إدارة منفشلٌ لألعمال الذارججٌ تقف جنبًا إلٍ جنب مع إدارات السركٌ األذرى   فً هذا النموذج

يكون علٍ رأس العملجات الذارججٌ مزاعد مدير عامَ لى وضع إداري . المذتشٌ كلوا بالزوق المخلً فً بلد المقر

كن مدير العملجات الذارججٌَ يظل مماثل لمديري اإلدارات اآلذرينَ الذين هم مزاعدو مدير عام فً الوقت نفزىَ ل

 معتمدًا علٍ تعاون المديرين اآلذرينَ خجث ِ زلطٌ لى علجوم.

 مزايا النموذج: 

يعطً العملجات الذارججٌ شوتًا مزموعًا بفشلوا ووضع مزاعد مدير عام كمدير لواَ بدًِ من أن تكون العملجات  -ض 

 َ الذارججٌ مبعثرة بجن األقزام األذرى المذتلفٌ

يبرز هذا النظام مكانٌ أشخاب الذبرات العالمجٌَ ويكون مجاًِ ِكتزابوم مزيدًا من الذبرات العالمجٌَ ويوثق  -ط

 معرفتوم بإجراءات التشديرَ ويزيد إلماموم بأوضاع البّد الذارججٌَ 

 كذلك يزيد هذا الوجكل من تمازك العملجات الدولجٌَ ويوخدها كمجموعٌ تعمل زويًا.  -ظ

 موذج: عجوب الن

 مديري األقزام األذرى يوتمون أزازًا بمزُولجتوم المخلجٌ إذ إن العملجات الذارججٌ لجزت مزُولجتومَ  -ض

طلبت إعادة تشمجم زلعٌ ما علٍ زبجل  لذا فقد يعطون أزبقجٌ متدنجٌ لمطالب إدارة العملجات الذارججٌ إذا ما -ط

مدير اإلنتاجَ أو نقل موظفجن مطلوب من مدير سُون الموظفجنَ المثالَ أو زيادة الكمجٌ المنتجٌ منوا والمطلوبٌ من 

 أو تذشجص أموال من المدير المالًَ وفً هذا الوضعَ 

 .تجد العملجات الذارججٌ نفزوا تتنافس مع اإلدارات المخلجٌ علٍ المواردَ ويشبد التنزجق بجنوا شعباً  -ظ

  امثلى :

دولجٌَ تتبع هذا النمط التنظجمًَ فسركٌ شافوِ الزعوديٌ مثًَّ قد السركات الزعوديٌ التً لوا عملجات العديد من 

دذلت هذه المرخلٌَ خجث أنسأت خديثًا إدارة لتعنً بأعمالوا الذارججٌَ من مشانع فً البخرين وتونسَ إلٍ تشدير 

 . لمشر والزودان وغجرهماَ كذلك لمجموعٌ بن ِدن الزعوديٌ تنظجم مماثل

 



 رججٌ المزتقلٌ: نموذج السركٌ الذا 

سركٌ تعمل فً بلد مديرَ هو أيضًا مزاعد  فً هذا النموذجَ تدار األعمال الدولجٌ كسركات أو أقزام منفشلٌَ ولكل

للمدير العام للسركٌ األمَ التً يتبع لواَ وعلٍ شلٌ مباسرة بىَ بػض النظر عن الوجكل التنظجمً الموجود فً موطن 

 .  السركٌ

 

 تكون كل سركٌ من السركات التابعٌ فً الذارج تخت اإلدارة العلجا مباسرةَفً هذا النموذجَ 

وكل سركٌ بذلك تعتبر وخدة المسكّت تتلقً منوا التعلجماتَ وترفع إلجوا التقارير الدوريٌَ وتلجأ إلجوا مباسرة عند  

 منفشلٌَ

 وكأنما هً ابنٌ أذرى للسركٌ األمَ  

ججٌَ ِ تتنافس األعمال الدولجٌ فً النموذج مباسرة مع األقزام المخلجٌ وعلٍ ذّف نظام نموذج قزم األعمال الذار

 األذرى للسركٌ األمَ وقد ِ يلتقً مديروها بالمديرين اآلذرينَ ناهجك عن التنزجق أو المنافزٌ معومَ 

ألعمال الدولجٌ مع بعضوا كتنافس سركٌ مزتقلٌ مع سركٌ أذرى للخشول علٍ المواردَ واهتمام المدير ا بل قد تتنافس

 العام. 

 مزايا النموذج: 

  يعطً ازتقّلجٌ للسركات التابعٌ فً الذارج -

 ويزاعد هذا النظام فً تدريب الكوادرَ واكتزاب الذبرات المتذششٌ فً عملجات هذا البلد أو ذاكَ -

 الشلٌ المباسرة مع المدير العام إلٍ تزوجل  كذلك تقود هذه  -

وخل مساكل كل سركٌ فً الذارج ذاشٌ عند خدوث أزماتَ خجث يكون للسركٌ التابعٌ ما يسبى "الذط الزاذن"  -

 مع المدير العامَ وتقوي تلك الشلٌ المباسرة من موقف السركٌ التابعٌ فً أي مفاوضات مع البلد المضجفَ 

لذي يمكن أن يخدث فً اِتشاِت لقلٌ الطبقات اإلداريٌَ وهو نظام مفجد إذا كانت وعمومًا يقل "التسويش" ا -

 لعملجات كل قطر أهمجٌ ذاشٌ. 

 عجوب النموذج: 

 ِ يزاعد علٍ وضع زجازٌ دولجٌ موخدةَ إذ تعمل كل سركٌ تابعٌ لوخدهاَ  -

 كما أن المزُولجات عادة تكون مقننٌ بشورة رزمجٌَ -

ّقٌ المدير المخلً مع المدير العامَ كانت السركات األوروبجٌ فً الزابق تطبق هذا ويعتمد كل سًء علٍ طبجعٌ ع -

 بكثرة ولكنوا بدأت تتذلً عنى منذ الزبعجنجات. 

 



 مثال لتطبجق النموذج:

سركٌ "مجموعٌ عبد الطجف جمجل" الزعوديٌ والتً هً واخدة من أكبر السركات العربجٌ والزعوديٌَ إذ أنسأت  

ً "مجموعٌ جمجل لّزتثمارات الذارججٌ والعقاريٌ" إلدارة ازتثماراتوا فً بريطانجا والجزاُر مجموعٌ مزتقلٌ ه

 وغجرهما. 

 تفرق ما بجن األعمال المخلجٌ واألعمال الذارججٌَ النماذج واألنظمٌ الزابقٌ 

وَ تزداد أهمجٌ األعمال كما أنوا غالبًا ما تركز علٍ األعمال المخلجٌَ لكن عندما تتطور أعمال السركٌ الذارججٌ وتنم

 الذارججٌَ 

وقد تبدأ السركٌ معاملٌ أعمالوا الذارججٌ بنفس األهمجٌ التً تعطجوا ألعمالوا المخلجٌَ وترى نفزوا كسركٌ مواجوٌ 

 بأزواق فً عدة أقطار تعاملوا علٍ قدم المزاواةَ

كل التنظجمً يأذذ أسكاًِ تقوم علٍ المرخلٌَ يبدأ الوج هذه مرخلٌ متقدمٌ فً تطور السركٌَ وفً طريقوا إلٍ تلك 

 .الوظاُف اإلداريٌ أو علٍ الزلع التً تنتجواَ أو علٍ أزاس المنطقٌ الجػرافجٌ التً تعمل فجوا أو تذدموا

 أزس تقزجمى :  

 نموذج التقزجم الوظجفً  -ض

 نموذج التقزجم الجػرافً  -ط

 نموذج التقزجم علٍ ازاس زلعً  -ظ

 نموذج التقزجم الوظجفً:  

 

فً هذا النموذجَ يتم التقزجم علٍ أزاس وظجفًَ أي الوظجفٌ اإلداريٌ كالتزويق واإلنتاج والتمويلَ وفً هذا  -

كانت أو ذارججٌَ ويكون  النظامَ يكون هناك مدير للتزويق مزُوًِ عن وظجفٌ التزويق فً جمجع األزواق مخلجٌ

للمدير العام ومزُوًِ عن الجوانب المالجٌ فً جمجع  مزُوًِ لدي المدير العامَ كذلك يكون المدير المالً مزاعداً 

  عملجات السركٌ مخلجٌ وأجنبجٌ

 مزايا النموذج:

 رغم انتساره علٍ المزتوى المخلًَ اِزتذدام دولجاً نادر النموذج هذا  

كالسركات اِزتذراججٌ التً تعمل فً مجال المعادنَ  ينازب السركات التً لوا ذطوط إنتاج قلجلٌ ومتكاملٌَ -ض

من خجث وزاُل تزويقوا وتمويلواَ فمنتجات  هو تسابى المنتجاتوختٍ إذا كانت ذطوط اإلنتاج عديدةَ فالموم 

السركات البترولجٌ مخدودة لكنوا كلوا تزوق وتمول وتنتح بنفس الطريقٌَ زواء أكانت بنزين أم كجروزجن أم زيت 

ونفس السًء ينطبق علٍ تزويق منتجات العنايٌ السذشجٌ كشابون  فً مشر أو فً ألمانجا أو بجروَمخركاتَ 

 التوالجت ومعجون األزنان والسامبوَ 

من  وهو بذلك يقلل من تكرار الوظجفٌ أو المومٌَ فبدًِ يسجع هذا التقزجم التذشص الوظجفًَ ويمركز القرارَ  -ط

 .سركٌَ تتوخد الوظجفٌ فً إدارة واخدةمزُول تزويق لكل زلعٌ أو لكل 



 عجوب النموذج:

 ضجق النظرة عند كبار المديرينَ   -

 وشعوبٌ وضع ازتراتجججٌ ساملٌ بزبب ذلكَ  -

 كذلك تفقد العملجات العالمجٌ ذشوشجتوا بزبب معاملتوا مثل المخلجٌَ -

 كذلك يتضمن هذا النموذج تطويًّ لإلجراءاتَ  -

 وإضعافًا للمدير المخلًَ بزبب تسابك المزُولجٌَ وعدم وخدة الزلطٌ اآلمرةَ  -

  ير التزويق المخلً فً البلد "س" مزُوًِ أمام المدير المخلً إداريًاَ وأمام مدير التزويق الدولً فنجًا.خجث يكون مد

  

 :نموذج التقزجم الجػرافً

 

هنا يأتً تخت المدير العام مديرو مناطق جػرافجٌ مزُولون عن كل العملجات فً منطقتومَ بما فً ذلك اإلنتاج  

 والتزويق والتمويل

وِ تطػً منطقٌ أو بلد علٍ كل أعمال السركٌ متعددة الجنزجٌَ  عندما يكون خجم العملجات كبجرًاَينجد هذا النموذج 

 تتزاوى المناطق فً األهمجٌَ

كل لتعديل المزيح التزويقً لجُّم ويدير كل منطقٌ مزاعد مدير عامَ وهذا النموذج مفجد عندما تكون هناك ضرورة  

تكون متسابوٌ فً كثجر من ذشاُشواَ كذلك يزتذدم هذا النموذج  وللتنزجق علٍ مزتوى المنطقٌ التً عادة ما منطقٌَ

 عالجٌ لكن المنافزٌ خادة فً األزواقَ  وِ تتطلب تقنجٌ الزلعٌ نمطجٌَعندما تكون 

 .مما يزتدعً تركجزًا علٍ التزويق فً كل منطقٌ لوخدها

 ويعجب النموذج 

 ويشبد هذا النظام معقدًا إذا تعددت الزلع المتعامل فجوا التنزجق بجن المناطق المذتلفٌَشعوبٌ 

 

 زلعً: التقزجم علٍ أزاس نموذج 

 الوجكل التنظجمً علٍ أزاس وجود إدارة منفشلٌ لكل زلعٌ أو ذط إنتاجً أو مجموعٌ من الزلع المتسابوٌَ يقوم -

كل الدول التً توجد فجوا  أو المجموعٌ الزلعجٌ علٍ مزتوى وعلٍ رأس كل منوا مدير مزُول عن تلك الزلعٌ -

 عملجات للسركٌ متعددة الجنزجٌَ 

 . كمدير لألغذيٌَ ومدير لألدويٌَ ومدير لألثاث فً سركٌ تجاريٌ عالمجٌ -

النموذج مفجد فً خالٌ وجود ذّفات عديدة بجن كل زلعٌ وأذرىَ إما فً ذشاُشوا الطبجعجٌ أو فً أزالجب  -

 و أزالجب التمويل الذاشٌ بواَ تزويقواَ أ

 وكذلك ينبػً أن يكون لكل زلعٌ أو مجموعٌ زلعجٌ زوق كبجر بما فجى الكفايٌ -



 ويعجب النموذج

شعوبٌ فً التنزجق بجن المجموعات الزلعجٌَ خجث يخجب التذشص الرؤيٌَ وقد يمنع التذشص مدير زلعٌ ما من   -

 رؤيٌ أهمجٌ الزلع األذرىَ 

الجوودَ خجث يكون لكل زلعٌ مذتلفٌ رجال تزويق ورجال تمويل. إلرَ مما يخرم السركٌ كذلك هناك ذطورة تستجت  -

 من توخجد الجوود واِزتفادة من اقتشاديات الخجم الكبجر فً التزويق أو التمويل أو اإلنتاج. 

  

 نموذج النظم المذتلطٌ )المشفوفٌ(: 

التنظجم الجػرافًَ  وبجن التنظجم علٍ أزاس المنتجاتَ أو ختٍالوظجفً لتقزجم األعمالَ  يجمع هذا النظام بجن األزاس

 فً هذا النظامَ

 تكون هناك مجموعاتَ كل مجموعٌ فجوا مزُولٌ عن نساط معجنَ وتكون المجموعات متداذلٌ ومتعاونٌَ 

ن هناك تكون هناك إدارات داُمٌ لكنوا تعتمد علٍ موارد وأفراد اإلدارات األذرى فً تنفجذ مسروعاتواَ كأن يكو 

 تعاون بجن إدارة زلعٌ أو مجموعٌ زلعجٌ معجنٌ مع اإلدارة الذارججٌَ 

ويعمل موظفون من كل إدارة فً وخدة ذاشٌ بمنطقٌ جػرافجٌ معجنٌَ تكون تخت مزُولجٌ مدير وخدة أو مدير 

 . لتً أتوا منواالمنطقٌَ ويرفع العاملون فً الوخدة تقارير إداريٌ لمدير الوخدةَ وتقارير فنجٌ لمدير اإلدارة ا

 

 

 يعجب : 

  اإلدارةعلٍ هذا النموذج تعارضى الشريد مع مبدا توخجد  -ض

 اتذاذ القرار .  وتأذجريقود الٍ التردد  -ط

 



  : ثرة فً تشمجم ازتراتجججٌ التنظجمذامزًا: العوامل المؤ

فً أعمال السركٌ قلجلٌَ أقل  من الطبجعً أنى إذا كانت نزبٌ األعمال الدولجٌخجم األعمال الدولجٌ لدى السركٌ:   -ض

% من إجمالً المبجعات مثًَّ فلن تختاج السركٌ إلٍ أن تعدل هجكلوا المخلً ِزتجعاب ذلكَ أما إذا وشلت غمن 

% فربما اختاجت السركٌ إلٍ أن تنسئ وخدة ذاشٌ لألعمال الدولجٌَ وتركز جوودها علٍ األعمال صضالنزبٌ 

% مثًَّ يشبد من الشعب علٍ السركٌ أن صغأو  صعالدولجٌ نزبٌ معجنٌَ  المخلجٌَ لكن عندما تفوق األعمال

 .تزتمر بوجكلوا الذي أنسأتى خجنما كانت النزبٌ العظمٍ من أعمالوا مخلجٌ

لديوا المجول لتػججر هجكلوا  إذا كانت السركٌ جديدة علٍ األعمال الدولجٌَ فلن يكونتارير المنسأة وتطور عملجاتوا:   -ط

لجُّم العملجات الدولجٌ لكن مع اكتزاب الذبرة ومرور الزمنَ زتجد السركٌ أن األعمال الدولجٌ لجزت سجًُا 

عارضًا بل سجُاً باقجًا وأزازجًا فً السركٌَ مما يزتدعً إعادة النظر فً الوجكل التنظجمً ِزتجعاب األعمال 

 الثقٌ لتبنً أسكال أكثر تعقجدًا. الدولجٌَ وزجكون لدى مديرها 

توجى المديرين ونظرتوم لألعمال الدولجٌَ يؤثران ختمًا فً النموذج التنظجمً المذتارَ فإذا فلزفٌ السركٌ وثقافتوا:  -ظ

كان للمديرين إلمام بالثقافات األذرىَ أو فوم وتقدير لواَ وكانت نظرتوم للعولمٌ واألعمال الدولجٌ كسًء ضروري 

 فً عالم الجومَ أي أن نظرتوم لجزت أخاديٌَ فزجمجلون إلعطاء األعمال الدولجٌ خجزًا كبجرًا فً إدارتوم.وختمً 

َ وهل لديوا ذطوط  السركٌبوذا نقشد نوعجى المنتجات التً تتعامل فجوا وازتراتجججاتوا :  السركٌنوعجى عمل  .ع

 السركٌوهل تعمل فً أماكن متفرقى من العالم ام بلدان قلجلى كذلك برامح  مخدودةاو  ومتوزعٌ انتاج عمجقى 

اطق عملجاتوا وكلما تعددت من السركٌََالر َ فكلما تنوعت منتجات  المذتلفٌوتوزعوا المزتقبلً واقتشاديات النظم 

 ع كالنموذج الزلعً او الجػرافً .نموذجا يعكس ذلك النو تارتكلما اذ

وجود كوادر مؤهلى لوا ذبرات دولجى عن اِعمال فً البّد األذرى َ ولوا قدرات علٍ :  المؤهلٌوجود الكوادر  .غ

موذج الٍ اذر َ ويزول نتقال من فً اِن مرونٌ السركٌعلٍ بجُتوا َ يمند  والتأقلم المذتلفٌالعمل فً المناطق 

 لتطبجق النظام المذتار .  المذتلفٌتدريب الكوادر 

 :  القانونجٌاِسكال 

اتذاذ القرارات قد تكون  لجىومزؤعلٍ التنظجم  مما يؤثرَ  التابعٌ السركٌيمكن ان تتذذها  مذتلفٌهناك اسكال قانونجى 

 السركٌاِم ان تكون  السركٌقانونجا كذلك َ او قد تذتار وتزجل  الجنزجٌ متعددة للسركٌفرعا  التابعٌ السركٌ

 بوا سركى منفشلى ) مزاهمى( طبقا لقانون البلد .  المرتبطٌ

اِم عاده مزُولى قانونجا عن الفرع  والسركٌسركاء مخلججن َ  اداره مخلً وِ ِ مجلسالتخكم فً الفرع ازول َ خجث 

 كسركى مزتقلى فً البلد المضجف .  المزجلٌ السركٌون مزُولى قانونجا عن تك َ ويمكن مقاضاتوا اما المخاكم َ لكنوا ِ

 :  اِجتماعجٌ والمزُولجٌاذّقجات 

   السركٌفً مجال نفوذ  الدولجٌدعم واخترام خقوق اِنزان  األول : المبدأخقوق اِنزان : 

 نزان لجزت سريكى فً انتواك خقوق اِ السركٌالتأكد من ان فروع  الثانً : المبدأ

  خريى التنظجم واِعتراف الفعلً بخث التفاوض الجماعً الثالث : المبدأ العمل :  

 : انواء ووقف تسػجل األطفال الذامس المبدأ والعمل القزري الزذرةازالى كل اِسكال  الرابع : المبدأ

 فً التذديم والعمل  التفرقٌازالى  الزادس : المبدأ

   البجُجٌ دعم مقاربى خذره للتخديات الزابع : المبدأ  :البجٌُ

   للبجٌُتسججع تطوير ونسر تقنجات شديقى  التازع : المبدأ بمبادرات : القجام  الثامن المبدأ

 علٍ السركات مخاربى كل أنواع الفزاد بما فجوا اِبتزاز والرسوه .  العاسر : المبدأ: مخاربٌ الفزاد  


