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 ملخص

فٙ حانح استخذاو ًَارج االَحذاس انخطٙ انكالسٛكٙ فٙ دساسح انعاللاخ تٍٛ انسالسم انزيُٛح فئٌ 

فٙ حٍٛ أَّ ال ًٚكٍ تطثٛك يثم ْزِ انًُارج , انثاحثٍٛ عادج يا ٚتعايهٌٕ يع تشدداخ يتسأٚح ندًٛع انًتغٛشاخ

اعتًذخ ْزِ انشسانح عهٗ . يثاششج فٙ حانح ٔخٕد يدًٕعح تٛاَاخ ٔيتغٛشاخ تشدداتٓا يختهطح ٔغٛش يتسأٚح

دساسح َٕع خاص يٍ ًَارج االَحذاس انتٙ ًٚكُٓا أٌ تتعايم يع يثم ْزا انُٕع يٍ انثٛاَاخ ٔ انسالسم انزيُٛح 

راخ انتشدداخ انًختهطح يثم انًؤششاخ االلتصادٚح انتٙ ٚتى يعاُٚح تععٓا ٕٚيٛا ٔانثعط اٜخش ٚتى يعاُٚتٓا 

 (ًَارج يٛذاس)تعشض ْزِ انذساسح ًَارج اَحذاس انثٛاَاخ راخ انتكشاساخ انًختهطح . شٓشٚا أٔ ستعٛا أٔ سُٕٚا

يٍ خالل ْزِ انذساسح سٕف ٚتى ششذ لذسج ْزِ انًُارج عهٗ انتعايم . ٔانتٙ تعتثش يٍ انًٕاظٛع انحذٚثح َسثٛا

يع انثٛاَاخ راخ انتشدداخ انًختهطح, حٛث سٛتى ششذ خصائصٓا ٔكفاءتٓا فٙ تحسٍٛ انتمذٚش ٔانتُثؤ نهًتغٛشاخ 

 يع أسهٕب انتدًٛع انزيُٙ انكالسٛكٙ (انًمٛذ ٔغٛش انًمٛذ)كًا سٛتى يماسَح ْزِ انًُارج تُٕعٛٓا , االلتصادٚح

 ٔرنك يٍ خالل تُاء انًُارج انتٙ تًثم انعاللاخ تٍٛ انًتغٛشاخ االلتصادٚح عهٗ انًذٖ انطٕٚم حسة األٔساغ

حٛث أظٓشخ َتائح انذساسح تفٕق ًَارج يٛذاس غٛش انًمٛذج ٔانًمٛذج فٙ تمهٛم , ٔانعاللاخ عهٗ انًذٖ انمصٛش

.  حسة األٔساغ انتدًٛع انزيُٙ انكالسٛكٙأخطاء انتُثؤ عهٗ ًَارج 

 حسة يعشفح انًؤنف فئٌ ْزا ْٕ انثحث األٔل انز٘ ٚذسس انعاللح تٍٛ انُاتح انًحهٙ اإلخًانٙ انحمٛمٙ 

فٙ فهسطٍٛ ٔغٛشْا يٍ انًؤششاخ االلتصادٚح تاستخذاو ًَارج اَحذاس انثٛاَاخ راخ انتكشاساخ انًختهطح 

 تٍٛ انُاتح انًحهٙ اإلخًانٙعهٗ انًذٖ انطٕٚم حٛث أظٓشخ َتائح انذساسح ٔخٕد عاللح دانح إحصائٛا , يٛذاس

ٔيعذل انعًانح فٙ إسشائٛم , انشتعٙ فٙ فهسطٍٛ ٔكم يٍ تكهفح انٕاسداخ انًحسٕتح فٙ ثاَٙ شٓش يٍ كم ستع

كًا أظٓشخ انُتائح ٔخٕد دانح يتزاٚذج نهُاتح انًحهٙ انشتعٙ فٙ فهسطٍٛ عهٗ انًذٖ انطٕٚم , ٔانًستٕطُاخ

عهٗ ٔخٕد عاللح دانح إحصائٛا يٍ َاحٛح أخشٖ أظٓشخ َتائح انذساسح  . ٔتأثشِ راتٛا تمًّٛ انساتمح أٔ انًتأخشج

 انشتعٙ فٙ فهسطٍٛ ٔ تكهفح انٕاسداخ انًحسٕتح فٙ أٔل ٔ ثاَٙ شٓش تٍٛ انُاتح انًحهٙ اإلخًانٙانًذٖ انمصٛش 

 .يٍ كم ستع


