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 المستخلص
نظ فة    خم  مسةت فوت الميفةة   صةؤ  ؤفةتكةولف  الت ة ،منة  األ  تنةو   الصوة   ،ثالثة  صوة   إلىالبحث  قسم

 ،مصهةة م الت ةةخم  تصسةةف ا بةةفت المل سةةتفت الني لفةة   الهفكمفةة   مسةةببوت  إلةةىمنةة   األ   تطةة ؤ المبحةةث   صك فةة  
ي صت ةةةمت استي ا ةةةو لمفةةةل  الصكةةة ء لموةةةول  نةةةة   ونمةةةو المبحةةةث الثةةةأمصهةةة م تكةةةولف  الت ةةةخم   إلةةةىبوال ةةةوص  

صيةةل تنةةو   مةةو المبحةةث الثولةةث أ ،هةةو ىمةةى مسةةت فوت الميفةةة آثو  تيةةو  ان كفصفةة  تكةةولف  الت ةةخم بةةفت االقتوةةولففت 
   طو  المصوهفمي لمست فوت الميفة إلا
 
قسةةم  إذ ، مسةةت فوت الميفةةة   قفةةوي تكةةولف  الت ةةخم بةةولي اؤ الت ةةخم  تكولفصةة ي تمةةت ل اسةة  ونالصوةة  الثةة صةةي 

بولي اؤ حسب تصسف  المل ستفت الني لفة   مف الت خ تحمف  البفئ  ،منهمو األ  ت مت  ،ثالث  مبوحث إلىالصو  
ي تحمفة  مسةت فوت الميفةة  ونبفنمةو تنةو   المبحةث الثة ، مؤةة ات تكولفصة  مالت ةخ ت الهفكمف ، ص ةال ىةت مسةببو

وص )اليةةوئميو  خةةط إلخةةصةةوؤ االسةةتهالكي ن اال اإلفمةةوليبةةولي اؤ  منهةةو مت سةةط نوةةفب الصةة ل مةةت النةةوت  المحمةةي 
المطمةةؤ قبةة   بيةةل حسةةم تكمصةة  البطوقةة  التم فنفةة ، ص ةةال ىةةت طةة ؤ  قفةةوي تكةةولف  الت ةةخم صةةي الصيةة  المةةلق    

بوسةةةتخلام لالةةة  الطمةةةب ىمةةةى النيةةة ل حسةةةب منهففةةة  )بفمةةةي و صةةةي اليفوسةةةف    االقتوةةةول الي اقةةةي بةةةولط ؤ ال فو ةةةف  
 المبحث الثولث  

ىمى متغف ات مختو ة لمست ى الميفة  صي ث  تكولف  الت خم أليفوي  فميالتحم إلطو بوالصو  الثولث  هتمأ     
 ،الزمنف  / الم م ت  االختبو ات السالس  األ  استي ض المبحث  ،ثالث  مبوحث إلى قسم الصو   ،الي اؤ

 لممتغف ات الزمنف  لمسالس                                    اإلحووئف ختبو اتاالي ونبفنمو ف  ح المبحث الث
تكولف   ث أ ليفوي خوص المبحث الثولث   لي اؤ مؤة ات مست فوت الميفة  صي ا خمالت بتكولف   وو إلخ

  2102-0991 لمملةمتغف ات مست فوت الميفة  بولي اؤ  تحمفمهو  ىمىالت خم 

 -في الجانب النظري: االستنتاجات
لتي تيوني منهو اقتوولفوت بملات اليولم كب  الظ اه  االقتوولف   االفتموىف  اأالت خم  احلة مت  ظوه ة تإ-0

ىةةت  ىبةةو ة الت ةةخمت أهةةم هةةذا التيةةو ف  هةة  أت أاال  لظةةوه ةقةةلفمو  حةةلفثو  ليةةل قةةلمت ىةةلة تيةةو ف  لهةةذا ا
ذلة  اال تصةوع،  الةذء  إلةىسةبوب المؤلفة  ألبغةض النظة  ىةت ا لألسةيو صةي المسةت ى اليةوم   تصوع المستم ألا

ة الةة ائف  لم حةلة النيلفة ، إذ تبةلأ النية ل مة  انتةةو  حولة  الت ةخم بصيةلات انخصةوض صةي الية   إلةىفؤلء   ابل   
 إلىقفمتهو ةفئًو صةفئًو،  صيلات  ظفصتهو كمخزت لميفم ،  مت ثم ال فص   األص ال االحتصوظ بهو، حتى  و لهو 

  كمصة لت ةخم   تصةوع ميةلالت الت ةخم  صةي النهوفة  فوةبح اأمة   بوللة الم حم  التي تصيةل  ظفصتهةو ك سةفط لمم
 ص ال المفتم  أ فتحممهو

ت الت ةةخم صةةي البمةةلات النومفةة  فنةةةو بسةةبب أت انوةةو  المل سةة  الهفكمفةة  فؤكةةل ت ىمةةى أتبةةفت مةةت البحةةث بةة ليةةل-2
الهفكمفةة  المتمثمةة  صةةي هفكةة  التفةةو ة الخو ففةة   تخمةة  قطةةوع التوةةلف  ىةةت المحةةوؤ  االخةةتالالتمفم ىةة  مةةت 

تخصفض قفم  اليممة   إلى بولتولي اليفز صي مفزات الملص ىوت ممو في ل  ،لاتبولحوفوت المتزافلة مت االستف ا
فةتم تم فة  ىفزهةو صةي الكثفة  مةت  التةيسيو  و صهو  ىفز المفزانفوت الحك مفة  أ تذبذب ميلالت  ،ال طنف 

مثة  تبةوفت  ، زفةولة ىة ض النية ل  ص ةال ىةت اخةتالالت اخة ى ،الفلفةل النيةلءوةلا  ألاالحفوت ىت ط فةؤ ا



زفةةولة حةةلة ال ةةغ ط الت ةةخمف   صةةي  إلةةىاليطوىةةوت المختمصةة  ممةةو فيةة ل ذلةة   بةةفتفةة   أللةةلخ    ميةةلالت اا
مةة  ىةةلم  ،ت المل سةة  الني لفةة  تةة ى بةةوت الت ةةخم صةةي البمةةلات النومفةة  هةة  ذ  مظهةة  نيةة لء بحةةتأحةةفت نفةةل 

سةةبوب تتيمةةؤ أل  أ ،وتمثةة  ىفةةز المفزانفةة  الحكةة مي  ىفةةز مفةةزات المةةلص ى ،الي امةة  الهفكمفةة  ثةة نكو هةةو ألإ
ت أال إلميطةةوىفت الحكةة مي  الخةةوص   موةة صيسةةبوب تتيمةةؤ بوالئتمةةوت الأل  أبسةةي  الصوئةةلة صةةي تمةة  البمةةلات، 

  يوً ت الت خم صي البملات النومف  ه  ذ  مظه  هفكمي  ني لء مأكلت ىمى أااللل  التف فبف  
وب منهو موه   اق  تحت تةوثف  ى امة  الت سة  سبأل لل بصي  فمم  مت الي ام   اتموول  نة   الت خم ت تإ-3

حفةم الطمةب االسةتهالكي   منهةو مةوه   زفةولةذلة  ىمةى  أثة    ،الحكة مي الكبفة  اإلنصةوؤالنيلء المت لةل بصية  
ى امة  لاخمفة  متفسةلة صةي طبفية  النةةوطوت التةي تمو سةهو الل لة    قةل  إلةىم تبط بي ام  الكمص  التي تي ل 

ى ام  خو فف  نوتف  ىت ا تبوط االقتوةول الة طني بوالقتوةول اليةولمي  إلىلت خم سبوب صي نة   األتي ل ا
  االختالالت الهفكمف  المت للة صي ثنوفو الحوو  ىتتوثف ات نوتف    أحل كبف  بولت خم المست  ل،  إلىا أث   ت

ىةةت انخصةةوض  صةة ال  النوفمةة ألخفةة ا ىفةةز النظةةوم الموةة صي ىةةت تيبئةة  المةةلخ ات المتوحةة  لةةلى اأ الحةة  ب،   
لت ةخم ممةو ففية  اك  الي ة الةة ائف  لهةذا المبةولف بصية  آسيو  الصوئلة الممن ح  ىمى هذا الملخ ات ميوب  تأ

 سي  الصوئلة الحيفيي سولبو  
 -: التوصيات -
 -ت وي البوحث  بمو فمي : ىالاأالفونب اليممي  صي    االستنتوفوت ال ا لة  صي
زالةةةة  تكولفصةةةة  إلسةةةةن فًو و %3-%4البنةةةة  الم كةةةةزء الي اقةةةةي بولتوةةةةلء لمت ةةةةخم  اسةةةةتهلاص  بنسةةةةب  ) سةةةةتم ا ا-0

التنسةةفؤ مةة     ةة   ةالسةةي ف  التةةي فسةةتخلمهو صةةي هةةذا االتفةةوا  ل اتةة المص   ةة  ىمةةى المفتمةة  مةةت خةةال  ا
 االستي ا   النم    إلىبفئ  تص ي  تحيفؤ تسفوسوت االقتوول الكمي ل مو

النظ  صي هفك   ت زف  اللخ  بفت صئوت  ة ائح المفتم  ىت ط فؤ  تيفلت أسفوس  المولف  صي الي اؤ ىمى ال-2
 بةةوو  ذلةة  ىةةت ط فةةؤ اتبةةوع نظةةوم ألاتبةةوع سفوسةة   ةة فبف  سةةمفم  تيمةة  ىمةةى امتوةةوص الةةلخ   اليولفةة   ا

  ائب  بنظ  االىتبو  طبفي  سمم اللخ   التي تص ض ىمفهو تم  ال  خذةآال  فب  التووىلء 
صي لص  ىفم   حفث أت س ؤ  اي المو  فميب ل  ا كبف اتنةفط الس ؤ المولف   تيزف  ل   ال سوط  المولف  ، -3

 النةوط االقتوولء بوىتبو ا  ىوً      فو لحةل  تيبئ  الملخ ات ال طنف   لفذب االستثمو ات االفنبف   
وةول الي اقةي صففةب تنة ع موةول هو ىةت ط فةؤ تنةةفط نصطفة  صةي االقت مت موةول  الني ل اغمبهوت لفل ت أبمو -4

اليطوىوت االقتوولف  كي فوبح الي اؤ مول ا لمسم   الخلموت بنسب  ق فب  مت ميلا  تولف  سةمي  الةنصط 
  

ىمةةى صةة ال ألمسةةت ى مييةة   فةةةف  ا إلةةىاالصةة ال   لائةة سةةي  الصوئةةلة االسةةمي الةةذء تلصيةة  الموةةو   ىمةةى   صةة -5
لاتهةةةو ىمةةةى ةةةةك   لائةةة   بمةةةو فسةةوهم صةةةي تيمةةةفص حفةةةم كتمةةة  النيةةةل المتلا لةةة  لةةةلى االحتصةةوظ بفةةةز  مةةةت م ف  

امتووص صوئض الطمب  بولتولي انخصةوض ميةلالت الت ةخم   تحيفةؤ موةل   إلى هذا فؤلء بل  ا  ،االص ال
 لي ة ة ائف  فلفلة لالص ال   

 


